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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stig Sörling som bistått oss under arbetets 

gång. Vi vill även tacka våra opponenter Malena Nygårds och Gabriella Ström som 

bidragit med värdefulla synpunkter på vår uppsats. Slutligen vill vi också tacka alla 

respondenter som tagit sig tid att svara på frågor i såväl intervjuer som enkäter.  
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SAMMANFATTNING 

 

 

Titel: Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi; Redovisning 

 

Författare: Dennis Gyllner & Viktor Sandén 

 

Handledare: Stig Sörling 

 

Datum: 2012 - Januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns 

tillgängliga för intern redovisning och med utgångspunkt från 

dessa lyfta fram förslag på den metod som på bästa sätt 

levererar underlag för den ekonomiska styrningen inom 

medelstora tjänsteföretag. 

 

Metod: Studien bygger på ett hermenuetiskt synsätt och en kvalitativ 

forskningsmetod där empirin består av intervjuer och enkäter. 

Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt för att 

ge utrymme åt respondenternas tankar och åsikter. Enkäten 

utformades med frisvarsfrågor för att locka respondenterna 

att uttrycka sina åsikter på ett fritt sätt. Resultatet av 

intervjuerna och enkäten redovisas i empirikapitlet och 

diskuteras i analysen. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar på att den interna redovisningen 

blir viktigare desto större ett tjänsteföretag blir. Detta på 

grund av att företagsledningen behöver ha detaljerade 

ekonomiska rapporter och dataunderlag till kalkyler för att 

kunna styra företagets verksamhet på ett bra sätt.  Detta 

styrks även av tidigare forskning. Analysen visar också att 

intern redovisning byggd på en upplysningsmodell med hjälp 

av objektkoder och underkonton i affärsredovisningen skulle 



 

 

vara det bästa sättet för ett medelstort tjänsteföretag att lösa 

sitt informationsbehov för att få en bra ekonomistyrning. 

 

Förslag till fortsatt 

forskning: 

Något vi tycker skulle vara intressant är en undersökning 

över vilka interna redovisningsmetoder som faktiskt används 

av tjänsteföretag i olika storleksordningar. En djupgående 

studie där man undersöker tjänsteföretag från t.e.x. 5-15 

anställda, 15-25 osv kan vara av värde eftersom man då kan 

se när den interna redovisningen börjar bli viktig i företaget. 

Företag som expanderar skulle med hjälp av den 

informationen tidigt kunna anpassa sin interna redovisning 

för att möta kraven. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan bidra till att öka medvetenheten om vikten av 

att tjänsteföretag utvecklar sin interna redovisning i takt med 

att företaget växer. Uppsatsen kan även bidra med att påvisa 

vilka metoder för intern redovisning som lämpar sig för att ge 

ett medelstort tjänsteföretag bra underlag för sin 

ekonomistyrning. 

 

Nyckelord: Intern redovisning, medelstora tjänsteföretag, 

Redovisningsmetoder, BAS, Upplysningsmodell. 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 

 

Title: Methods of management accounting in mid-sized service 

companies 

 

Level: Final assignment for Bachelors Degree in Business Administration 

 

Author: Dennis Gyllner & Viktor Sandén 

 

Supervisor: Stig Sörling 

 

Date: 2012 - January 

 

Aim: This study aims to highlight various methods available for 

internal accounting  and based on these emphasize the method 

that best provides  the  basis  for  economic  management  in  

medium-sized service companies. 

 

Method: The study is based on a hermeneutic approach with a 

qualitative research method where empirical data consists of 

interviews and questionnaires. The interviews were conducted in a 

semi- structured way to make room for respondents' thoughts and 

opinions. The questionnaire was designed with open questions to 

attract respondents to express their opinions in a free manner. 

The results of the interviews and survey are reported in the 

empirical chapter and discussed in the analysis. 

 

Result & conclusions: The results of this study show that the bigger a service company 

becomes  the more important their internal accounting becomes. 

This is because the management needs to have detailed financial 

reports and data input for their calculations in order to control 

the business  in  a  good  way.  This  is  also  supported  by  

previous research.  The  analysis  in  this  study  also  shows  

that  internal accounting based on an information model using 



 

 

object codes and sub-accounts in the commercial accounts would 

be the best way for a medium-sized service companie to solve 

their information needs for a better financial control. 

 

Suggestions for future 

reserch: 
Something we  think  would  be  interesting  is  a  study  of  

which internal   accounting  methods  that  is  actually  used  by  

service companies  in  different  sizes.  An  in-depth  study  that  

examines service companies, with  5-15 employees, 15-25, etc. 

would be useful since you could then see when their internal 

accounting are becoming important in the company. Companies 

that are expanding could use this information to make early 

adjustments to their internal accounting to meet the coming 

requirements. 

 

Contribution of the 

thesis: 
This essay  can  help  to  raise  awareness  of  the  importance  

for service  companies  to  develop  their  internal  accounting  as  

the company grows. The essay also shows which method of 

internal accounting that are suitable for providing a medium-

sized service company a good basis for its financial management. 

 

Key words: Internal accounting, medium-sized service company, accounting 

methods, BAS, Information-model. 
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Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till valet av ämne. Därefter tas 

problemformulering och syfte upp. Till sist beskrivs hur arbetet är avgränsat och 

slutligen förklaras några centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen.   

 

Kapitel 2 - Metod 

I metodkapitlet redogörs och motiveras de metoder och strategier som använts i 

studien.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Här ges först en introduktion till tjänstesektorn, därefter förklaras begreppet intern 

redovisning och efter det kontoplanens utveckling. Tyngdpunkten i det här kapitlet 

ligger sedan på den interna redovisningens utformning och de olika modeller och 

metoder som finns. Slutligen redovisas även tidigare forskning på området. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I den här delen av uppsatsen ligger en företagsbeskrivning och därefter presenteras 

resultatet av de intervjuer och enkätsvar som studien resulterat i. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I analyskapitlet diskuteras och analyseras de metoder som presenterats i den teoretiska 

referensramen och den empiri som samlats in. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I det här sista kapitlet redogörs för de slutsatser som framkommit i studien samt förslag 

på vidare forskning inom ämnet. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till valet av ämne. Därefter tas 

problemformulering och syfte upp. Till sist beskrivs hur arbetet är avgränsat och 

slutligen förklaras några centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen.    

 

1.1 Bakgrund 
Ett vanligt problem i växande företag är att funktioner som inte hör till 

kärnverksamheten får stå tillbaka vid expansionen. Det beror på att alla delar i företaget 

inte utvecklas i samma takt, vissa funktioner hamnar lätt på efterkälken. En typisk sådan 

funktion är företagens ekonomistyrning (Intervju med auktoriserad revisor 2011-12-06). 

Ett företags ekonomistyrning innefattar ett antal styrmedel som alla företag använder i 

varierad utsträckning, bl.a. beroende på bransch och storlek. Ett av dessa styrmedel är 

intern redovisning. Intern redovisning är vanligt i stora företag men inte lika självklart i 

mindre företag. I en enkätundersökning tillfrågades företagsledare i 300 slumpmässigt 

utvalda företag i storleksordningen 5-50 anställda varav 124 svarade. Där framkom att 

endast 41 % använde någon form av intern redovisning (Emfors & Nilsson 2001). En 

orsak till detta kan till exempel vara brist på kunskap och resurser (Johansson & 

Samuelsson 1998).  

 

Via ett sommarvikariat för en av författarna kom en direkt förfrågan om att, i samband 

med examensarbetet, hjälpa företaget med ett antal ekonomistyrningsrelaterade 

problem. Företaget i fråga är ett tjänsteföretag som är verksamt inom 

assistansbranschen. Företaget, som i fortsättningen av uppsatsen kommer att benämnas 

“X” då de valt att vara anonyma, anställer personliga assistenter på uppdrag av 

människor med funktionsnedsättningar. X startades 1998 och har sedan dess expanderat 

i stadig takt varje år och består idag av cirka 300 anställda. Nu har X kommit till en 

brytpunkt då ledningen inte längre upplever sig ha en tillfredsställande överblick över 

den löpande ekonomin utan behöver hjälp i form av nya styrverktyg. Företaget driver 

idag bland annat ett antal projekt och vill kunna särskilja kostnader för just dessa 

projekt. Ett sätt att särskilja kostnader är med hjälp av intern redovisning. Intern 

redovisning är ett styrmedel som används att för att ge underlag till prognoser, kontroll 

och beslutsfattande inom verksamheten. En fördel med intern redovisning är att 

företaget kan ställa mer träffsäkra ekonomiska prognoser (Cassar & Gibbson 2008). När 
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ett företag uppnått en viss storlek blir den interna rapporteringen viktig eftersom det 

börjar ställas krav på information om företagets olika delar och inte bara helheten som 

ett större företag kräver. Det går med andra ord inte att få en överblick på företagets 

olika kostnader och intäkter genom att bara analysera bokföringen för den externa 

redovisningen (Karlsson 1998).  

 

1.2 Problemformulering 
Eftersom vi har fått fri tillgång till företag X använder vi det i en fallstudie för att belysa 

den typen av problem som företagsledarna där upplever. Ledningen i X vill kunna 

särskilja kostnader för sina projekt för att bättre kunna följa upp dessa. Vi har valt att 

fokusera på hur intern redovisning kan vara en lösning på detta. Poängteras bör att det 

säkerligen kan finnas fler typer av lösningar. Balanserat styrkort är ett exempel på ett 

annat typ av styrsätt som skulle kunna användas men vi har valt att inte utreda 

alternativa möjligheter här. Vi vill utreda vilka metoder som finns inom intern 

redovisning och vilka som passar för att ge tjänsteföretag relevant information om dess 

ekonomiska status. Vi tror detta kan vara av allmänintresse eftersom vår uppfattning är 

att mestadelen av litteraturen och forskningen inom detta område är inriktat mot 

tillverkande företag som har andra krav på sin interna redovisning. Med studien är vår 

förhoppning att bidra till att underlätta ekonomistyrningen i mellanstora tjänsteföretag. 

 

Mot ovanstående problemformulering uppkommer således frågeställningen: 

Vilken/vilka metoder för intern redovisning lämpar sig bra för medelstora 

tjänsteföretag? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns tillgängliga för intern 

redovisning och med utgångspunkt från dessa lyfta fram förslag på den metod som på 

bästa sätt levererar underlag för den ekonomiska styrningen inom medelstora 

tjänsteföretag.  

 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till att belysa vilka metoder för den interna redovisningen 

som kan användas i ett företags ekonomistyrning. Ytterligare en avgränsning är att se 

hur den interna redovisningen kan utformas för ett medelstort tjänsteföretag.   
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1.5 Centrala begrepp 
I uppsatsen förekommer ett antal återkommande begrepp som kort förklaras här nedan: 

 

● Kostnadsslag - direkta kostnader som är hänförliga till samma utgiftsområde 

som exempelvis löner och hyra. 

● Kostnadsställe - motsvaras av den avdelning, verksamhetsgren, funktion, 

ansvarsområde eller liknande där en kostnad placeras.  

● Kostnadsbärare - detsamma som de varor eller tjänster ett företag tillhandahåller 

och på vilka man vill fördela en kostnad 

(http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1054).  

● Kostnadsändamål - för vilket syfte resursförbrukningen sker (aktivitet), t.ex. 

marknadsföring. 
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2. Metod 
I metodkapitlet redogörs och motiveras de metoder och strategier som använts i 

studien.  

 

2.1 Kunskapsteoretisk inriktning 
Det finns i huvudsak två olika kunskapsteoretiska inriktningar; hermeneutik och 

positivism. Positivismen kan sägas ha sitt ursprung i Aristoteles idéer, han menade att 

vetenskap har sin grund i observationer. Termen myntades dock inte förrän på 1800-

talet av sociologen Auguste Comte. Han applicerade denna vetenskapsteori, som 

tidigare var helt förbehållen naturvetenskapen, på samhällsvetenskaplig forskning. 

Liksom Aristoteles hävdade han att vetenskap skall bedrivas genom observationer, 

antingen i naturliga situationer eller genom experiment, för att kunna förutsäga framtida 

händelser (Hartman 2004). Hermeneutiken härstammar, å andra sidan, från medeltiden 

då munkar och präster tolkade bibeln. Med hermeneutik är avsikten att förstå hur 

människor uppfattar världen. Detta går inte att mäta på ett sådant sätt som positivismen 

kräver. Istället tolkar man människans beteende och handlande för att få en förståelse 

hur de uppfattar världen. Tolkningen är alltså den primära metoden som används i 

forskningen (Hartman 2004).  

 

Den här studien bygger på ett hermeneuetiskt synsätt och den syftar till att reda ut vilka 

metoder för intern redovisning som lämpar sig bra för medelstora tjänsteföretag. Det 

finns inte någon absolut sanning kring vilken metod som är bäst då detta är något som 

varierar med företagens resurser, ekonomiska kompetens och framför allt hur pass 

omfattande ekonomiska rapporter man vill ta fram. Enligt Thurén (2007) handlar det 

även om att tolka och förstå svaren man får vid t.ex. en intervju. Resultatet av sådana 

studier kan bli något osäkra eftersom det handlar om tolkningar och värderingar, men 

det kan samtidigt vara den enda framkomliga vägen till svaren på vissa frågeställningar. 

Här används flera intervjuer, och inte några mätningar, för att studera problem och 

därför har studien en hermeneutisk inriktning. 

 

2.2 Metodval 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika forskningsmetoder när det gäller 

insamling av data; kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden förlitar 
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sig på siffror, mätinstrument och beräkningar, medan den kvalitativa metoden är mer 

inriktad på ordet, intervjuer och människors åsikter (Bryman & Bell 2003). Det går 

självklart också att kombinera dessa två metoder i en undersökning. Vid i huvudsak 

kvalificerad forskning kan det vara av värde att även använda en del kvantifieringar och 

vice versa. Ibland kan t.ex. statistik över sociala normer och företeelser användas som 

bakgrundsmaterial vid kvalitativ forskning. (Alvesson & Sköldberg 1994).  

 

I den här studien studeras ett problem som uppstår i ekonomistyrningen när ett 

tjänsteföretag växer. Eftersom sådana problem är subjektiva har det fallit sig naturligt 

att angripa problemen ur ett kvalitativt perspektiv. Den kvalitativa metoden försöker 

skapa en djupare förståelse för de bakomliggande mekanismer som styr den process 

eller objekt man forskar på. Till skillnad från den kvantitativa metoden som värderar 

siffror och mätbara data siktar den kvalitativa metoden på att förklara och tolka olika 

sociala fenomen.  

 

Den kvalitativa metoden liknas ibland med det hermeneuetiska synsättet bland annat 

eftersom den följer den hermenuetiska förståelsespiralen. Det innebär att man börjar 

med en bred frågeställning som man söker svaren till i litteraturen och med hjälp av 

observationer. När man efter en tids forskande har uppnått mer förståelse för ämnet 

slipas frågeställningen och man dyker djupare i ämnet. På det sättet fortsätter 

forskningen till man nått den definitiva frågeställningen varvid den slutliga analysen 

kan ta vid som ska leda till resultatet (Backman 2008). Vi valde således att söka svaren 

med hjälp av en kvalitativ metod eftersom vi kombinerade intervjuer, 

enkätundersökningar och litteraturstudier. 

 

2.3 Forskningsansats 
Man talar om tre olika angreppssätt vid härledning av slutsatser och dessa är: deduktiv, 

induktiv samt abduktiv som är en kombination av de två första och där man pendlar 

mellan teori och empiri för att uppnå förståelse. Med den deduktiva ansatsen menas att 

man sätter upp en hypotes som man sedan testar med hjälp av empiri. Den induktiva 

ansatsen går ut på att man drar slutsatser utifrån den empiri man samlat in (Thurén, 

2007). Den här studien har utgått från en abduktiv ansats eftersom vi växlar mellan den 

induktiva och den deduktiva ansatsen. Vi blev uppmärksammade på en rad problem 

som belystes med hjälp av litteraturstudier och tidigare forskning på området. Därefter 

genomfördes en empirisk undersökning bestående av enkät och intervjuer. Denna 
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empiri jämfördes sedan med teorin. På så vis går vi från teori till empiri för att slutligen 

ställa empirin mot den teoretiska referensramen. 

 

2.4 Fallstudie 
En fallstudie har till uppgift att studera ett fenomen i sin realistiska miljö, och är lämplig 

att använda i en kvalitativ studie när man vill undersöka en företeelse eller en process. 

Inom kvalitativ metodik använder man sig ofta av en fallstudie för att fördjupa sin 

forskning snarare än att titta på ett stort antal objekt som ofta är fallet med en kvantitativ 

studie. En av fallstudiens starka sidor är att den uppmuntrar forskaren att kombinera 

flera olika forskningsmetoder beroende på omständigheterna (Bryman & Bell 2003). 

Detta gör det möjligt att kombinera intervjuer med granskning av den interna 

redovisningen i undersökningsobjekten. Valet att använda en fallstudie föll sig naturligt 

i den här studien eftersom möjlighet gavs att obehindrat undersöka ett företags interna 

redovisning och intervjua dess anställda.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Data 

Datainsamlingen är en viktig del av forskningsprocessen och består oftast av två olika 

typer av data. De två olika typerna är primärdata och sekundärdata. Primärdata är data 

som forskarna själva producerat i form av observationer, intervju- och enkätsvar. 

Sekundärdata är data som återfinns i årsredovisningar, litteraturen och artiklar 

(Andersen 1998). Empirin i studien består av primärdata i form av enkätsvar och 

intervjuer. Sekundärdata i studien består av artiklar och facklitteratur som beskriver 

ekonomistyrning och internredovisning. Dessa förklarande beskrivningar återfinns i 

teorikapitlet nedan.  

2.5.2 Enkät 

För att få en uppfattning om hur andra företag liknande X upplevde problem med sin 

intern redovisning genomfördes en liten enkätundersökning och till det behövdes ett 

antal respondenter. Här användes ett så kallat kvoturval som är ett icke-slumpmässigt 

urval (Trost 2007). Urvalet gick till så att alla svenska företag i samma bransch som 

företag X sorterades utifrån deras redovisade omsättning. Därefter valdes tjugo företag 

vars omsättning låg i “närheten“ av primärobjekt företag X. Verktyget som användes 

hette Retriever Business och är ett internetbaserat system där man kan söka och sortera 
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data ur alla svenska företags årsredovisningar. Efter det arbetades det fram en enkät som 

bestod av fem frisvarsfrågor. Motivet till utformingen var att vi ville få respondenterna 

att med egna ord beskriva sin situation för att få en fingervisning om hur deras företag 

tacklat problem angående den interna redovisningen. Tjugo företag tillfrågades eftersom 

vi misstänkte att svarsfrekvensen skulle bli låg på grund av den något känsliga 

information som efterfrågades. Gratisverktyget Google Document användes för att 

skapa och distribuera enkäten. Enkäten skickades till ekonomiansvariga på respektive 

företag, detta för att det i en kvalitativ undersökning är viktigt att ställa frågorna till 

personer med kunskap om ämnet (Holme & Solvang 1997). Svarsfrekvensen slutade på 

trettio procent. 

2.5.3 Intervjuer 

Totalt tre intervjuer genomfördes; en med företagsledarna på företag X, en med den 

ekonomiansvarige på samma företag samt en intervju med en auktoriserad revisor. Alla 

intervjuer genomfördes på ett semistrukturerat sätt (Bryman & Bell 2003). Intervjuerna 

följde en intervjuguide men de tillfrågade talade ofta fritt kring frågorna om just deras 

åsikter. I intervjuguiderna fanns ett fåtal frågor vi ville ha svar på och därtill kom 

följdfrågor under intervjuernas gång. Alla intervjuer spelades in med diktafon för att det 

skulle vara lätt att i ett senare skede återgå till materialet och analysera svaren.  

 

2.5.4 Sökord och sökmotorer 

En hel del tid gick åt till att söka artiklar och litteratur till studien. Eftersom inte särskilt 

mycket fanns skrivet om intern redovisning i medelstora tjänsteföretag användes många 

olika sökord och sökmotorer. Trots detta var det svårt att finna relevanta artiklar på 

ämnet. De sökord som användes var följande: Intern redovisning, internredovisning, 

tjänsteföretag, små tjänsteföretag, medelstora tjänsteföretag, redovisningsmetoder, 

redovisning, upplysningsmodeller, kretsloppsmodeller, BAS. Engelska sökord testades 

också och då användes: internal accounting, management accounting, sme business, 

medium-sized business, service company, service business.  

 

Sökmotorer som användes i sökandet av artiklar och litteratur var: Scopus, Discovery, 

Google scholar, Uppsök, Diva, Swepub, Google, Higgins, Retriever, Jstor och S-wopec. 
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2.6 Metodkritik 
Metodvalen i den här studien är inte enbart fördelaktig. I en fallstudie som denna utgår 

studien från en enda miljö, i vårt fall ett företag. Kritiker hävdar att det kan vara svårt att 

dra generella slutsatser utifrån denna typ av studier just eftersom att ett enskilt företag 

inte alls behöver vara representativt för andra företag. Kvalitativ forskning kritiseras 

också ibland för att den tenderar att bli impressionistisk och subjektiv. Det finns en risk 

att forskarnas egna uppfattningar påverkar undersökningarnas genomförande och 

resultat. Användandet av semistrukturerade intervjuer medför den nackdelen att det för 

en intervjuare kan vara svårt att lägga sina känslor och kunskaper åt sidan. Den typen av 

intervjuer vi genomförde öppnar upp för subjektiva tolkningar vilket intervjuaren bör 

vara särskilt uppmärksam på eftersom detta är något som bör undvikas för att få ett så 

bra resultat som möjligt (Bryman 2008).  

 

I den enkät som skickades ut användes öppna frisvarsfrågor vilket Trost (2007) avråder 

från. Det finns flera skäl att fundera kring om man verkligen skall använda sådana 

frågor. Ett skäl att undvika sådana frågor är att det kan vara svårt att utröna vad 

respondenten egentligen menar. Alla skriver olika utförligt (många skriver inte alls) och 

med olika kvalitet. Öppna frågor lämnar också mer utrymme för subjektiva tolkningar 

av respondentens svar vilket kan leda till missförstånd och feltolkningar av svaret. 

Frisvarsfrågor kan även göra att folk drar sig för att svara eftersom det är mer 

tidskrävande att utveckla ett eget svar istället för att kryssa i en ruta. Svarsbortfallet blir 

därmed ofta stort, något man självklart vill undvika. Som tidigare nämnts är motivet till 

valet av öppna frågor att vi ville få en fingervisning om hur företagen arbetar med intern 

redovisning. Dessutom begränsades antalet frågor till endast fem för att så många som 

möjligt skulle avsätta tid för enkäten och inte avskräckas av omfattningen. Vi ansåg 

också att frågorna var av sådan karaktär att risken för feltolkning av svaren var relativt 

liten.  

 

Trost (2007) menar även att kvoturval generellt bör undvikas om man vill kunna uttala 

sig om hur populationen ser ut i andra avseenden än de som styr kvoterna. I det här 

fallet skulle andra företag jämföras med caseföretaget och därför kvoterades företag i 

samma storleksordning (baserat på omsättning).  

 

Valet att använda enkät istället för att intervjua ett antal företag kan också diskuteras. 

Detta beror i det här fallet helt enkelt på tidsbrist. Intervjuer tar tid att genomföra. 
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Förutom själva intervjun är det både resor till och från intervjuplatsen. De företag som 

plockades fram i urvalsprocessen låg i många fall långt från Gävle där vi är 

stationerade. Efterarbetet med intervjuer är dessutom mycket mer omfattande än med 

enkäter. Därför valdes istället ett fåtal intervjuobjekt med omsorg. Enkäten spelade  

tillslut endast en begränsad roll i den färdiga uppsatsen varför vi anser att läsaren till 

viss del kan ha överseende med kritiken mot dess genomförande. 

 

Trots att det, som alltid, finns en del kritik att rikta mot de metodval som görs anser vi 

att fördelarna med valen överväger nackdelarna utifrån de premisser som fanns inför 

denna studie.  
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3. Teoretisk referensram 
Här ges först en introduktion till tjänstesektorn, därefter förklaras begreppet intern 

redovisning och efter det kontoplanens utveckling. Tyngdpunkten i det här kapitlet 

ligger sedan på den interna redovisningens utformning och de olika modeller och 

metoder som finns. Slutligen redovisas även tidigare forskning på området. 

 

3.1 Tjänstesektorn  
Tjänstesektorn innefattar många olika typer av företag men i princip talar man om två 

olika typer av tjänsteverksamheter: masstjänster och uppdrag/projekt (Ax et al. 2007). 

En masstjänst kan t.ex. utföras av en frisör som klipper flera olika kunder, då är inte 

varje enskilt fall intressant, det kan vara mer intressant hur många kunder som hinns 

med på en dag. Uppdrag kan t.ex. vara ett husbygge som har ett tydligt start och 

slutdatum. I fallet med företag X drivs projekt i olika kund- och personalfrämjande 

syften men som ej är lönsamma i monetära termer.  

 
Ax et al. (2007) tar upp ett antal punkter som särskiljer tjänsteföretag från handels- och 

tillverkningsföretag, till exempel: 

● Tjänster är immateriella och ej lagringsbara. 

Detta medför exempelvis att varulager faller bort i den interna redovisningen 

eftersom ett tjänsteföretag sällan har sådant undantaget ett mindre lager av  

kontorsmaterial etcetera. 

● Personalen är företagets största resurs. 

Medarbetarnas agerande avgör i hög omfattning lönsamheten. Av samma 

anledning står kundernas beteende i fokus då det handlar om att matcha 

resurserna och efterfrågan.  

 

I EU-länderna har tjänstesektorn ökat i förhållande till tillverkningssektorn de senaste 

decennierna och står nu för 75-80 procent av den sammanlagda produktionen (SCB). 

 

3.2 Introduktion till begreppet intern redovisning 
Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även benämnd affärsredovisning) och 

intern redovisning. Detta eftersom olika intressenter (externa resp. interna) inte har 

samma krav på vilken information redovisningen ska innehålla. Trots att det finns 
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behov av två separata redovisningar finns det ingen tydlig åtskillnad dem emellan. 

Informationen som interna intressenter söker kan även hittas i externa rapporter 

(Lönnqvist 1998). Lönnqvist (1998) illustrerar detta med följande figur: 

 

 
Figur 1: Intern-/extern redovisning Lönnqvist s 11 

 

Alla företag är skyldiga att upprätta en extern redovisning då denna är lagstadgad. Den 

externa redovisningen är i huvudsak till för företagets externa intressenter såsom 

investerare, aktieägare, långivare och stat. Enligt bokföringslagen ska den externa 

redovisningen bl. a. visa företagets resultat och ekonomiska ställning.  

 

I många företag finns så även en intern redovisning. Precis som namnet antyder är 

denna information i stället till för företagets interna intressenter. Till dessa räknas 

exempelvis företagsledning, divisionschefer, avdelningsansvariga etc. (Ax et al. 2007).  

 

Den interna redovisningen är inte lagstadgad och kan därför utformas helt efter det 

informationsbehov som företaget har. Ibland kan den interna redovisningen enbart bestå 

av en extern redovisning som är mer specificerad än lagen kräver (Karlsson 1998). De 

interna informationskraven skiljer sig i många avseenden från de externa kraven. Intern 

redovisning är mer omfattande än extern redovisning och ställer således andra krav på 

företagens redovisningssystem. Ett alltför externt orienterat redovisningssystem kan 

göra framtagandet av specialrapporter, som ofta efterfrågas internt, besvärligt då 

relevant information för färdigställandet av dessa rapporter kan vara svår att hitta 

(Troberg & De Meyer 1986). 
 

För att få en bättre förståelse för de redovisningsmodeller vi tar upp har vi valt att ta 

med en introduktion som rör kontoplanens utveckling i korta drag och förklarar sedan 

den process som ligger till grund för hur den interna redovisningen utformas. När vi 

sedan kommer till utvärderingen av de modeller som finns tillgängliga har vi valt att se 

på dessa förutsättningslöst och inte direkt från början sorterat bort mindre tänkbara 

modeller som i grunden först och främst är utformade för handels- eller 
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tillverkningsindustrin. Istället har vi tagit upp de vanligaste modellerna som finns 

tillgängliga, oavsett bransch, och utvärderat dem var och en för sig utifrån ett 

tjänsteföretags perspektiv. Detta för att skapa en djupare inblick för vad som särskiljer 

ett tjänsteföretag när det gäller kraven på den interna redovisningsmetoden. 

 

Huvudsyftet med redovisning är att ta fram ekonomiska rapporter (Andersson et al. 

1994). Avsikten med den interna redovisningen är att ge underlag till planering, kontroll 

och beslutsfattande inom verksamheten. Exempelvis är intern redovisning användbar 

vid framtagande av budgetar och ekonomiska kalkyler och sedermera uppföljning av 

dessa (Ax et al. 2007). För att kunna ta fram ekonomiska kalkyler kan detaljerade 

uppgifter angående företagets produktivitet och effektivitet behövas vilket den interna 

redovisningen kan bistå med. Man kan också säga att den interna redovisningen är ett 

styrmedel för ledningen att motivera sina anställda. Ekonomin följs upp mer 

kontinuerligt än vad som görs med den externa redovisningens rapporter och personalen 

får därmed oftare inblick i hur företaget mår (Adolphson 1998). Intern redovisning 

innebär att man med hjälp av kontoplaner fördelar kostnader och därefter följer upp 

ekonomin (Adolphson 1998). I små företag kan verksamheten te sig lättöverskådlig 

vilket gör behovet av intern redovisning överflödig. Stora företag har ofta separata 

avdelningar som arbetar med intern redovisning (Lönnqvist & Lind 1994, 1998). Desto 

mer komplext ett företag är, desto större krav ställs på kontrollen av verksamheten 

(Karlsson 1998).  

 

3.3 Kontoplanens utveckling 
1927 lade den tyske professorn Eugen Schmalenbach en teoretisk grund för modern 

europeisk kontoplansutveckling då han gav ut sitt arbete “Der Kontenrahmen”. Hans 

verk påverkade utformningen av flera kontoplaner i Europa (Karlsson 1998). Kontoplan 

är namnet på den lista av konton som företag använder till bokföringen. Här nedan ges 

en kort redogörelse vad som hänt sedan den första kontoplanen kom ut, den s.k. M-

planen, till dagens dominerande BAS-plan. 

3.3.1 M-planen 

Den svenska professorn Albert ter Vehn tog vara på Schmalenbachs idéer när han var en 

av dem som på 1940-talet utarbetade M-planen (Mekanförbundets kontoplan). M-

planen var primärt ämnad att användas inom verkstadsindustrin men var i början även 

dominerande inom många andra branscher. M-planen omfattade konton för både extern 
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och intern redovisning (Karlsson 1998). Kortfattat följer man i denna kontoplan 

kostnaderna från kostnadsslag via kostnadsställe vidare till kostnadsbärare i ett 

kretslopp. På 60-talet när datoriserad redovisning infördes visade sig M-planen inte vara 

tillämplig med detta och många företag som använde sig av den nya tekniken började 

modifiera M-planen för att få den passa just deras datasystem. Därför uppstod flera 

olika varianter av M-planen och den ursprungliga kontoplanen kom att användas 

praktiskt i allt mindre utsträckning (Fagerström & Lundh 2006). Som ett steg i ledet i 

utvecklingen av nya kontoplaner gav Mekanförbundet 1975 ut “Redovisningsplan (RP) 

- En föreställningsram för redovisningens syften, principer och instruktioner” vilket inte 

är en kontoplan utan mer av en plan för hur företag kan anpassa redovisningssystem för 

sitt företag. M-planen är den kontoplan som kanske haft störst betydelse för 

utvecklingen av den interna redovisningen i Sverige (Karlsson 1998).  

3.3.2 V-planen 

Den danske professorn Vagn Madsen lanserade 1958 sin variabilitetsredovisning som 

ligger till grund för V-planen. Madsen ansåg att redovisningsinformation skulle kunna 

användas till fler syften än vad kontoplaner som användes vid denna tid gav möjlighet 

till. Han menade att dåtidens kontoplaner inte var tillräckligt flexibla. 

Variabilitetsprincipen går ut på att man undviker schablonmässiga fördelningar av 

kostnader och istället försöker binda varje kostnad till ett objekt. Datat skall hållas så 

oförvanskad som möjligt och bearbetas när väl rapporterna skulle tas fram. Madsens 

teorier gav upphov till olika s.k. upplysningsmodeller som förklaras mer ingående i 

längre fram i kapitlet. Madsens V-plan fick aldrig något större genomslag, däremot har 

hans teorier haft stor betydelse för den interna redovisningens utveckling.  

3.3.3 BAS-planen 

BAS-planen utkom på uppdrag av Svenska Arbetsgivareförening första gången 1976 

efter en lagändring som innebar en ny bokföringslag. BAS-intressernas förening är en 

ideell förening som idag verkar för att förvalta och utveckla BAS-planen. Från starten 

har BAS-planen uppdaterats löpande och under senare år allt mer frekvent för att 

tillgodose de snabba förändringar som sker på grund av bland annat ny lagstiftning och 

nya rekommendationer vad gäller redovisningen (BAS hemsida).  

 

BAS-planen var när den utkom avsedd som kontoplan för den externa redovisningen i 

små och medelstora företag och kom sedan också att användas allt mer även av större 

företag (Karlsson 1998). BAS-planen innehåller 8 kontoklasser, 1-8 som alla används i 
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den externa redovisningen. Det finns även en nionde kontoklass och kontoklass noll 

men de ligger utanför BAS-planen och är endast avsedda för intern redovisning. Idag är 

BAS-planen den ledande kontoplanen bland svenska företag och tillämpbar både när det 

gäller extern och intern redovisning samt avsedd att kunna användas för alla företag och 

organisationer oavsett storlek och verksamhetstyp (BAS hemsida).  

 

3.4 Utformning av intern redovisning 
Lönnqvist & Lind (1994) tar upp en strategi om fem steg att följa vid utformningen av 

den interna redovisningen. Vi redogör kort för vilka dessa steg är och dyker sedan 

djupare ner i steg tre, upprätta kod/kontoplan, som är mer relevant för vår forskning. 

3.4.1 Utformning av rapportformulär 

I det första steget i utformningen skall företaget besvara tre frågor som skall ligga till 

grund för hur den interna redovisningen utformas: 

 

● Vilka rapporter skall tas fram? 

● För vilka personer? 

● Hur ofta skall rapportering ske? 

 

Vilka rapporter som skall tas fram bestäms förslagsvis i samråd med berörd personal för 

vilken rapporteringen skall ske. Rapporteringens tidsintervall är en avvägning av de 

resurser som finns tillgängliga och rapportbehovet, något som kan variera stort mellan 

olika företag.  

3.4.2 Utarbeta rapporternas innehåll 

Här ska företaget ställa sig frågan: vilken information vill vi få fram i varje rapport? 

Johansson & Samuelsson (1998) ger exempel på vilket rutininnehåll som olika enheter i 

företaget kan tänkas eftersöka. Dessa är förvisso främst utformade efter 

tillverkningsindustrin men vi anser att det, med vissa modifikationer, även borde gälla 

tjänsteföretag. 

 

Ledning:  Resultat-, likviditets- och balansrapport 

 

Avdelningschefer:  Försäljningsresultat med uppdelning på produktgrupp  

(tjänster/uppdrag) Investerings- och utvecklingsrapporter 
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De rapportmallar som tagits fram i steg ett bearbetas och struktureras upp för att sedan 

leda till en upprättandet av en kod/kontoplan. 

3.4.3 Upprätta kod/kontoplan 

Nu skall företaget bestämma om man ska arbeta med konton, koder eller en 

kombination däremellan. Här finns det i huvudsak två olika grundmetoder att välja 

mellan; fristående respektive integrerad metod. Dessa går vi igenom i kapitel 3.6 och 

3.7. När man bestämt metod är nästa steg att ta fram en transaktionsplan. 

3.4.4 Upprätta transaktionsplan 

I företag där det sker många transaktioner kan det vara av vikt att upprätta en 

transaktionsplan. Johansson & Samuelsson (1998) ger ett exempel på en ICA-butik där 

det kan ske tusentals transaktioner varje dag (varje varuköp är en transaktion). Det är 

inte ekonomiskt försvarbart eller ens intressant att redovisa alla dessa köp individuellt. 

Därför är det nödvändigt att definiera vad som skall anses vara en transaktion ur 

redovisningssynpunkt. Ser man en istället en kassas försäljning under en dag som en 

transaktion får man ner antalet transaktioner till endast ett fåtal. 

3.4.5 Informera och dokumentera redovisningssystemet 

Slutligen skall dokumentation ske på ett sätt så att alla som skall ta del av informationen 

på ett enkelt sätt kan tyda och förstå den. Personalen måste kunna förstå och utnyttja 

systemet. Ett alltför krångligt redovisningssystem riskerar att stjälpa snarare än hjälpa 

om dokumentationen inte sker på ett bra sätt.  

 

3.5 Modeller för intern redovisning 
Beroende på hur den interna redovisningen är utformad, d.v.s den metod företaget 

använder, skiljer man mellan två grundmodeller; kretsloppsmodeller och 

upplysningsmodeller. Nedan förklaras kort innebörden av dessa modeller. 

3.5.1 Kretsloppsmodeller 

En kretsloppsmodell är primärt utformad för tillverkningsindustrin men går även att 

tillämpa inom tjänsteföretag med vissa modifieringar. Som namnet antyder följer den 

interna redovisningen i en sådan modell företagets alla led i ett kretslopp från 

materialförbrukning till färdigvarulager. I ett tjänsteföretag kan istället kretsloppet 
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tänkas utgöras av ett projekt eller uppdrag som avräknas efterhand och kan då vara ett 

alternativ för företag som arbetar på detta sätt (Prenkert 1998). En kretsloppsmodell 

innebär att de direkta kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna och de indirekta 

kostnaderna fördelas på kostnadsställen (Karlsson 1998). Ett sätt att använda en 

kretsloppsmodell är genom att använda kontoklass 9 i BAS-planen (se avsnitt 3.5.1). Ett 

annat sätt är genom den s.k. 48-metoden (se avsnitt 3.6.3). Tidigare nämnda M-planen 

är också ett sätt att tillämpa kretsloppsmodellen.  

 

Nedan visas en principskiss över hur en kretsloppsmodell ser ut. Modellen är utformad 

för ett tillverkningsföretag och alltså inte direkt applicerbar på ett tjänsteföretag så som 

den ser ut här nedan. Den är med för att illustrera vad som är själva idén med modellen. 

Som synes i figuren hänförs de direkta kostnaderna omedelbart till kostnadsbärarna 

medan de indirekta kostnaderna fördelas ut över olika kostnadsställen innan de läggs på 

kostnadsbärarna. Exempel på kostnadsställen i den här figuren är material- (MO), 

tillverknings- (TO), administrations- (AO) och försäljningsomkostnader (FO). Linjerna 

till vänster innebär debiteringar och linjerna till höger krediteringar. Linjerna under och 

nedanför innebär att det kan vara antingen debiteringar eller krediteringar (Prenkert 

1998).

 
Figur 2: Kretsloppsmodell Prenkert s 61 

 

Det främsta syftet är att underlätta framtagningen av rapporter för att kunna kontrollera 

för- och efterkalkyler. Schablonfördelningar görs för att fördela pålägg som illustreras i 

figuren. Vilka pålägg man använder beror på vilken sorts kalkylering man vill använda 

informationen till och därför kan detta variera beroende på företag och bransch 

(Prenkert 1998). 
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3.5.2 Upplysningsmodeller 

I en upplysningsmodell är det meningen att den ekonomiska datan ska samlas på ett 

ställe för att sedan kunna hämtas och utnyttjas för olika, och eventuellt oförutsedda, sätt. 

Detta till skillnad mot kretsloppsmodellen där man följer kostnaderna i hela företagets 

“kretslopp”. Vagn Madsen, som införde den tidigare nämnda V-planen, var 

upphovsmakaren till upplysningsmodellerna. Han ansåg att kretsloppsmodeller i sig inte 

var tillräckligt för att lösa alla de krav som ett företag kan ha på sitt redovisningssystem. 

Kretsloppsmodellerna togs, som nämnts ovan, fram för att hantera kravet på 

dataunderlag för kalkyleringar. Företag har dock ofta fler krav med sin redovisning än 

så. Nedan visas några exempel som Prenkert (1998) tar upp: 

 

● Beräkna överskottet. Primärt vill alla företag kunna plocka fram sitt 

periodresultat. För detta räcker den externa redovisningen så länge det inte 

handlar om att plocka fram resultat per uppdrag/tjänst/kund etcetera som 

exempelvis är fallet med företag X. 

● Budgetering. Företag som använder sig av budget vill kunna handskas med 

dessa budgeterade värden.  

● Kontroll. Uppföljning av olika chefers arbete, som alla har olika ekonomiskt 

ansvar. Givetvis vanligare i större företag med flera olika avdelningar. 

● Upplysning. Data skall kunna utnyttjas på olika och även oförutsedda sätt.  

 

I en upplysningsmodell undviker man att fördela schablonmässiga kostnader som sker i 

en kretsloppsmodell. Istället ska man vid registrering av en händelse precisera denna så 

långt det går och lägga kostnaden direkt på ett objekt. Ett exempel på detta är om en 

reparationskostnad uppstår, den ska då fördelas till den maskingrupp den tillhör. En 

lönekostnad däremot kan eventuellt hänföras till en avdelning men inte till en viss 

maskingrupp om man undviker en schablonfördelning och ska således registreras på 

avdelningen. Det som kännetecknar en upplysningsmodell är också att all 

resursförbrukning registreras i tre dimensioner; kostnadsslag, kostnadsställe och 

kostnadsändamål (Prenkert 1998). Nedan visas ett exempel på en upplysningsmodell. I 

detta fall används klass 9 i BAS kontoplanen (mer om klass 9-metoden i avsnitt 3.5.1).  
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Figur 3: Upplysningsmodell, Prenkert s 79 

 

Prenkert (1998) tar upp några kännetecken för hur en upplysningsmodell i kontoklass 9 

skiljer sig från en kretsloppsmodell. Bland annat använder man kostnadskonton som 

debetkonton och intäktskonton som kreditkonton i en upplysningsmodell. Man fördelar 

också kostnader till olika enheter och uppdrag enbart med hjälp av objektkoder och inte 

konton. 

Huvudsyftet med en upplysningsmodell är alltså att spara oförvanskade data som sedan 

kan tas fram och bearbetas till de rapporter man vill ha. 

 

3.6 Fristående metod för intern redovisning 
Fristående intern redovisning innebär att den interna redovisningen hålls avskild från 

den externa. Detta till skillnad mot integrerade metoder då den interna redovisningen 

sköts inom ramen för den externa (se avsnitt 3.6). Fristående intern redovisning är 

särskilt tillämpbar om företaget vill kunna skilja mellan bokföringsmässiga kostnader 

och kalkylmässiga kostnader (Karlsson 1998). Kalkylmässiga kostnader uppkommer till 

exempel vid så kallad produktkalkylering. Observera att produktkalkylering även kan 

göras av tjänsteföretag då tjänsten är företagets “produkt”. Produktkalkylering görs då 

för att kunna sätta rätt pris på de tjänster man tillhandahåller eller helt enkelt för att ta 

reda på vilka tjänster man ska erbjuda (Ax et al. 2007).  
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Viktigt att komma ihåg är att den interna redovisningen inte är lag- och regelstyrd vilket 

medför att företaget kan utforma den helt efter egna behov. En fördel med den 

fristående interna redovisningen är att den inte begränsas på samma sätt som den 

integrerade metoden som beskrivs i nästa avsnitt. Fristående intern redovisning kan i 

princip omfatta alla interna händelser man vill bokföra. Ett företag kan utforma sin 

interna redovisning fristående genom att använda en egenutformad databas. För ett litet 

företag kan t.ex. användning av Excel vid sidan om bokföringen egentligen ses som en 

fristående metod. Ett annat sätt att redovisa enligt en fristående metod är med klass 9-

metoden.  

3.6.1 Klass 9-metoden 

I BAS-planens kontoklasser 1-8 sköts den externa redovisningen. Klass 9-metoden 

innebär att man använder en extra kontoklass, kontoklass 9 för den interna 

redovisningen. Den här kontoklassen hör inte till BAS-planen men fungerar ungefär på 

samma sätt. Eftersom kontoklass 9 är helt frikopplad från den externa redovisningen 

kan man disponera kontona fritt men tanken är att varje konton ska ha ett motkonto och 

att man tillämpar dubbel bokföring. Vid summeringen av alla konton i kontoklass 9 blir 

resultatet av alla transaktioner noll vilket är meningen med den interna redovisningen 

eftersom denna inte får påverka affärsredovisningens resultat (Prenkert 1998).  

 

Ett praktiskt sätt att redovisa enligt den här metoden är genom att sätta siffran 9 framför 

alla ordinarie konton. Den interna kontoplanen skulle då få följande utseende: 

 
Figur 4: Kontoplan enligt klass 9-metoden (Källa: Adolphson 1998 s 49) 

 

Företagen kan även välja att utforma den här kontoklassen antingen för att hantera all 

interndebitering mellan avdelningar eller bara använda några konton för att mäta vissa 

aktiviteter. Om vi tänker oss ett stort företag som vill hantera interndebitering mellan 

sina avdelningar så finns det möjlighet för företaget att använda metoden ovan samt 
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objektkoder . En intern transaktion kan då se ut så här: Debit 9361-AvdA, Kredit 9410-

AvdB. Avdelning B har köpt material från avdelning A. Klass 9-metoden går att 

använda både som kretsloppsmodell och upplysningsmodell. Om den utformas som 

kretsloppsmodell blir kostnadskontona kreditkonton vilket är en väsentlig skillnad mot 

om den utformas som upplysningsmodell. Förklaringen till det är att man kan tänka sig 

dem som konton från vilka man fördelar ut kostnaderna för att debitera kostnadsställe- 

eller kostnadsbärarkonton.  

 

3.7 Integrerad metod för intern redovisning 
Med integrerad intern redovisning menas att man använder sig av BAS-planens olika 

konton för att finfördela intäkter och kostnader, d.v.s den interna redovisningen 

integreras med den externa redovisningen. Här kan man använda sig av underkonton till 

de befintliga konton som finns i BAS-planen eller objektkoder. Dessa sätt är egentligen 

tekniker som används i alla metoder och ofta kombineras de två teknikerna. 48-metoden 

är en helt egen metod som bygger på en kombination av underkonton och objektkoder. 

3.7.1 Underkonton i affärsredovisningen 

Den här metoden går ut på att man lägger till underkonton till grundkontot i 

affärsredovisningen (Karlsson 1998). Ett exempel; grundkonto (1250 Datorer) kan delas 

upp på (1252 Stationära datorer), (1253 Bärbara datorer) och (1254 Läsplattor). På det 

sättet får man underlag till den interna redovisningen för att kunna se hur mycket pengar 

man har lagt på olika typer av datorutrustning. Metoden begränsas i vissa fall av att det 

bara finns ett visst antal underkonton, i fallet ovan, 1251-1258 vilket bara ger 8 st 

konton att fördela kostnader på. På kontoklass 3000 försäljning kan man dock ha 99 st 

underkonton. 

 
Figur 5: Exempel på underkonton. 

 

Om metoden inte integreras med den externa redovisningen, likt ovan, finns givetvis 

ingen  

begränsning för hur många konton som kan skapas. En stor nackdel är dock att antalet 

konton kommer att växa snabbt och bli svårt att överskåda om enbart underkonton 

används (Lönnqvist 1994). Metoden att använda underkonton i affärsredovisningen kan 

även kombineras med andra metoder, t.ex. klass 9-metoden. 
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3.7.2 Objektkoder i affärsredovisningen 

Den andra metoden går ut på att man lägger till objektkoder till de befintliga kontona i 

affärsredovisningen. En objektkod kan vara ett kostnadsställe eller andra objekt 

(Lönnqvist 1994, 1998). Ett exempel; grundkonto (1250 Datorer)  (1250 Datorer |avd-

1), (1250 Datorer |avd-2) och (1250 Datorer |avd-3). Objektkoderna i det här exemplet 

är: “avd-1 “ som står för avdelning 1 och “avd-2” för  avdelning 2 osv. I exemplet ovan 

kan företagsledningen med hjälp av kodtillägget sortera och se hur stor kostnad de olika 

avdelningarna har för datorer. Det går även att lägga till fler dimensioner exempelvis 

(1250 Datorer |avd-1|team-1) 

 

Ofta används en kombination av underkonton och objektkoder och då får man till 

exempel (1253 Bärbara datorer |avd-1) (Karlsson 1998). Resultatet blir att man i den 

externa redovisningen slår ihop alla värden i konto 1250 och i den interna redovisningen 

kan man hålla isär alla “undergrupper” för att se var i företaget kostnaderna ligger.  

 
Figur 6: Exempel på objektkoder i BAS planen. 

3.7.3 48-metoden 

Den tredje är en variant av klass 9-metoden. 48-metoden är en variant av en 

kretsloppsmodell men skillnaden mot klass 9-metoden är att här integreras den interna 

redovisningen med affärsredovisningen. Man använder alltså inte kontoklass 9 

(Karlsson 1998).  

 

Prenkert (1998) tar upp följande punkter som det som särskiljer 48-metoden från andra 

metoder: 

 

● De kontogrupper som används är kontona 10-39, 48, 77-89. 
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● Man använder förutom konton även objektkoder för resursslag (den resurs som 

förbrukas). 

● Man använder objektkoder för produkter och tjänster. 

● Man använder objektkoder för kostnadsställe.  

 

Prenkert (1998) tar upp 48-metoden som något som passar bäst inom 

tillverkningsindustrin men att metoden även kan passa bra att använda för tjänsteföretag 

som arbetar med större uppdrag eller projekt. Istället för att använda ett konto för lager 

av produkter i arbete (s.k. PIA-konto) används då konto 1470 Pågående arbeten. När 

arbetet sedan är slutfört krediteras 1470 och konto 4810 Kostnad färdiga uppdrag 

debiteras.  

 

3.8 Tidigare forskning 
Johansson & Samuelsson (1998) pekar på problemet att hitta tidigare forskning i sin 

artikel som undersöker om små till medelstora företag utnyttjar BAS planens kontoklass 

9 eller objektkoder i flera dimensioner för att skapa intern redovisning. De kommer 

fram till att användningen av dessa metoder inte är så omfattande i små och medelstora 

företag och de spekulerar i att det kan vara mer användbart med ickemonetära styrmedel 

i dessa företag. 

 

Breifors et al. (2002) kommer i sin magisteruppsats fram till att alla företag i deras 

undersökning använder någon form av intern redovisning även om den i många fall inte 

är så formell. De konstaterar även att företagarna är missnöjda med sin interna 

redovisning men att de saknar kunskap att lösa problemen själva. Företagen i deras 

undersökning har upp till femtio anställda medan den här undersökning tittar på lite 

större företag, deras slutsatser är ändå intressanta för de visar att problemen med intern 

redovisning visar sig tidigt när företag växer och att bristande kunskap om 

ekonomistyrning ofta är en bakomliggande orsak. 

 

Cassia et al. (2005) genomförde en undersökning bland femhundra italienska 

småföretag för att ta reda på om det finns ett samband mellan företagets organisatoriska 

utveckling och användadet av intern redovisning. Författarna anser att deras resultat 

pekar på att det finns ett tydligt samband mellan dessa företeelser; desto mer utvecklad 

och komplex organisationen i företaget är ju viktigare är det med en utvecklad intern 
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redovisning. Undersökningen visar även på motsatsen, att enkla organisationer inte har 

någon användning av intern redovisning. 

 

Hall (2009) skriver i en artikel att mycket av forskningen inom intern redovisning 

tenderar att komma för långt från hur det praktiska användandet av 

redovisningsinformation går till. Just hur chefer använder redovisningsinformationen i 

praktiken finns det förvånansvärt få studier om, anser Hall. Han menar vidare att det 

finns mycket att göra när det gäller att utveckla nya redovisningsprinciper och tekniker 

samt göra justeringar till befintliga tekniker om man utgår mer från hur chefer använder 

eller skulle kunna använda redovisningsinformationen.  

 

Frezatti et al. (2011) undersöker hur viktig den interna redovisningen är för ett företags 

ekonomiska planering. I undersökningen ingår över två tusen brasilianska företag. 

Frezatti kommer fram till att ett företag måste ha en väl utvecklad intern redovisning för 

att få bra underlag till planeringsprocessen.  

 

Berglund (2009) genomförde en studie av ett tillverkande småföretag som upplever 

liknande problem som företaget i vår fallstudie. Berglund analyserar olika metoder för 

företagets ekonomistyrning och kommer fram till att en framkomlig metod är att 

företaget utvecklar sin interna redovisning med objektkoder i den befintliga 

kontoplanen för att på det viset få underlag till ekonomiska rapporter och kalkyler. 

 

Cassar & Gibson (2008) pekar på nyttan av en fungerande intern redovisning i sin 

studie. Deras studie visar att företag som använder sig av bearbetad data från sin interna 

redovisning har 21,3 procent mindre fel i sin prognos om företagets vinst än företag som 

inte använder sig av sin interna redovisningsdata. 
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4. Empiri 
I den här delen av uppsatsen ligger en företagsbeskrivning och därefter presenteras 

resultatet av de intervjuer och enkätsvar som studien resulterat i. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företag X är ett familjeföretag som ägs och drivs av A och B. De arbetar som VD och 

vice VD i företaget. I dag har de assistansverksamhet på tre orter i Gästrikland (X 

hemsida 2011) 

 
Figur 7: Oganisationschema företag X 

 

Företaget har nyligen genomfört en omstrukturering i organisationen och X nya 

organisation ser ut enligt figuren ovan. VD och vice VD har det övergripande ansvaret 

för företaget. Under dem sitter två team leaders, en som ansvarar för lön och ekonomi 

och en som ansvarar för de verksamhetsansvariga. Varje verksamhetsansvarig ansvarar 

sedan för sina kunder och deras assistenter. En verksamhetsansvarig kan ha mellan fem 

och tio kunder, beroende på hur resurskrävande kunden är (Intervju, A & B 2011). 

Företaget har växt i stadig takt och omsättningen har ökat från 27 miljoner kronor år 

2002 till 79 miljoner kronor år 2010. Företaget har i dagsläget ca. 60 kunder och 300 

anställda (Årsredovisning, X 2002-2010). Administrationen omfattar 18 personer varav 

6 st jobbar i olika projekt och dessa 6 är inte representerade i organisationschemat ovan. 

Administrationen är även fördelad på två kontor i Gästrikland. 

 

Utöver kärnverksamheten driver företaget idag 12 olika projekt inom ramen för sin 

verksamhet. Inget av dessa projekt är intäktsbringande utan drivs i kund- och 

personalfrämjande syften. Två exempel på projekt är: En informationstidning som ges 

ut till kunder och anställda och friskvård för anställda i form av gratis massage. 
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Företaget använder Visma Administration som sitt primära redovisningssystem för sin 

externa redovisning. 

 

4.2 Intervjuer 
Som en del till empirin genomfördes tre intervjuer. Vi återger här vårt intervjumaterial 

genom att stapla dessa på varandra för att sedan i analysen koppla intervjusvaren till 

teori och övrig empiri. Två av dessa var med personer inom företaget i fallstudien och 

en intervju gjordes med en auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av 

redovisningsfrågor. 

4.2.1 Intervju med företagsledarna “A” och “B” på företag X 

A började med att berätta hur företaget startades 1998. De första åren skötte A själv all 

administration och ekonomi samtidigt som hon koordinerade assistansuppdragen. Efter 

några år fick företaget möjlighet att expandera kraftigt eftersom de fick “ärva” flera 

kunder från ett företag som lade ner sin assistansverksamhet. I och med expansionen 

kunde A anställa fler personer för hjälpa till med administrationen och idag arbetar tre 

personer heltid med ekonomi och lön i företaget. På frågan; på vilket sätt som ekonomin 

planeras idag berättade A att de idag försöker se till så att assistenternas lönekostnader 

som är den största kostnaden för företaget, går jämt upp med den procent av 

assistansersättningen man beräknat för löner. Bortsett från det har man ganska liten 

planering.  

- Fram till nu har man haft en känsla och en uppfattning om det ekonomiska läget utan 

att man behövt ha månadsbokslut, men det går inte längre, det känns som att företaget 

har blivit för stort.  

B berättade att de driver olika projekt i företaget och att de saknar rutiner i den interna 

redovisningen för att kunna se vad dessa projekt kostar och A bekräftar att de vill kunna 

följa hur kostnaderna utvecklar sig för de olika projekten. Man tar idag fram 

resultatrapporter för hela företaget månadsvis men återkommer till att det saknas 

rapportering för de enskilda projekten. Ett önskemål var även att dessa rapporter skulle 

vara lättförståeliga så att övriga anställda skulle kunna ta del av dem. 

Intervjun fortsatte med att A och B berättade att de nyligen har genomfört en 

omorganisation i företaget. Motivet till den nya organisationen var att företaget har 

blivit så stort att ägarna som arbetar som VD och vice VD kände att de inte längre 

kunde ha kontroll på alla beslut utan de måste delegera ansvaret till sina team leader för 

att de själva skulle få tid till att utveckla företaget på en mer strategisk nivå. I och med 
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att de släppte taget om den dagliga verksamheten måste de ställa högre krav på de 

ekonomiska- och verksamhetsbeskrivande rapporterna för att de skulle kunna ta riktiga 

strategiska beslut.  

-Om vi nu ska kunna sitta på vår kammare och styra lite mer så måste vi ha bra 

underlag också. 

Löner och problemen med att få en rättvisande bild på hur månadens lönekostnader ser 

ut diskuterades också under intervjun. Vår nästa fråga var om de anlitade något 

utomstående företag för att hjälpa till med det ekonomiska arbetet, och på det svarade 

de att de köpte tjänster i samband med bokslutet men inte annars.  

De berättade även att de försökt ta hjälp av redovisningsfirman med att lösa en del av de 

dryftade problemen ovan men A kände att den firman saknade förståelse och kompetens 

för svårigheterna i deras ekonomiska verksamhet. 

- Vi har försökt ta in hjälp utifrån men dels kostade det grymma pengar och dels fick jag 

göra det mesta av jobbet. 

A och B svarar på vår avslutande fråga om var de tror att de primära problemen med 

ekonomistyrningen ligger att de inte är några ekonomer och att de kommer behöva 

stärka företagets kompetens på det området för att kunna utreda och komma tillrätta 

med problemen ordentligt. 

4.2.2 Intervju med ekonomiansvarig “C” på företag X 

C är ekonomiansvarig på företaget i vår fallstudie, företag X. Hon upplever, precis som 

företagsledningen, att man idag inte har någon bra överblick på ekonomin. Detta har 

kommit i takt med att företaget har växt.  

- Vi känner nu att eftersom vi har expanderat så pass mycket så har alla fullt upp med 

andra uppgifter. Vi hinner inte sätta oss in i problemen och vet inte riktigt hur vi ska gå 

tillväga. Det har blivit för stort, förr var det lättare att ha koll på helheten (Intervju 

2011-12-05).  

Egentligen anser C att man skulle behöva få bättre koll på allt inom företagets ekonomi. 

De projekt företaget driver är relativt nystartade och därför har man ännu inte hittat nåt 

bra sätt att följa upp dessa. Där vill man kunna få bättre överblick genom att fördela ut 

kostnader till respektive projekt. 

- Det är lätt att få fram en resultatrapport för hela företaget men svårt att följa upp 

projekten. Vi vill kunna fördela kostnaderna och se vad varje enskilt projekt kostar 

(Intervju 2011-12-05). 

C berättar vidare att resultatrapporter tas fram varje månad. Rapporterna är i sig 

lättförståeliga så länge man vet vad man ska titta efter. Där upplevs inget stort problem. 
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Däremot är det svårt att se bakomliggande orsaker till varför siffrorna ser ut som de gör. 

De kan inte se varför något kostar si och så mycket. De indirekta kostnaderna klumpas 

ihop istället för att fördelas ut på respektive projekt vilket gör att resultatrapporterna för 

varje projekt kan bli missvisande om något projekt tar upp mycket större del av en 

specifik kostnad än ett annat. C menar därför att det primära problemet är just 

avsaknaden av kostnadsfördelning och vill därför hitta ett system där man kan fördela ut 

kostnaderna. På detta sätt får man en mer rättvis bild av vad varje projekt kostar och kan 

då följa upp dessa på ett bättre sätt. Brist på tid och kompetens är orsaken till problemet 

tror C.  

- Vi hinner helt enkelt inte sätta oss in i det här just nu. Sen finns heller inte 

kompetensen som krävs. Jag tror vi kommer bli tvungna att nyanställa ekonomipersonal 

för att hantera de problem som finns (Intervju 2011-12-05). 

4.2.3 Intervju med auktoriserad revisor “D” 

D är auktoriserad revisor och ägare av en revisionsbyrå. Han tror inte att små och 

mellanstora företag använder sig av intern redovisning i någon större utsträckning.  

-Större bolag har egna specialister som sköter detta. Mindre bolag har ofta så pass 

enkel verksamhet att de i varje fall inte har någon avancerad intern redovisning.Det 

händer att vi hjälper företag med detta men inte i någon stor utsträckning. Ofta blir det 

för dyrt för mindre företag att ta hjälp med detta utifrån (Intervju 2011-12-06).  

Precis som ledningen i vårt caseföretag upplever det tror D att problemen uppstår när 

företag växer och går från små till stora företag. Eftersom mindre bolag använder intern 

redovisning i sådan liten utsträckning menar D att den bristande interna redovisningen 

utgör ett hot mot verksamheten. Detta eftersom företaget inte har vanan att arbeta med 

detta styrmedel, något som är nödvändigt i större företag för att kunna kontrollera och 

följa upp verksamheten.  

-Det är farligt för företag att växa för fort. Små företag som växer har ofta svårt att 

greppa situationen när de blir större. De greppar inte situationen för de är inte 

ekonomiskt skolade. Mindre företag är dåliga på att följa upp uppdrag vilket gör att när 

de växer så har de inte kompetensen för hur man ska göra och då blir verksamheten 

svår att överblicka (Intervju 2011-12-06).  

D menar att tjänsteföretag i allmänhet är mycket lättare att överblicka än handels- och 

tillverkningsföretag eftersom det inte finns något lager. På frågan vilka metoder för 

intern redovisning han ser användas ute bland företag säger han: 

- Det vanligaste är att du använder den traditionella kontoplanen och sedan sätter ett 

streck och en siffra efter för varje projekt så att du får ett “miniföretag” i varje projekt, 
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d.v.s. objektkoder. Detta är det absolut vanligaste sättet för mindre till mellanstora 

företag och det är också det som jag tror passar bäst. Det som är bra är att det inte 

behövs kompetens utifrån utan detta kan man göra själv så länge man inte är ett för 

stort företag. Med andra metoder kan du behöva specialister (Intervju 2011-12-06). 

D tror att objektkoder är den metod som passar allra bäst för tjänsteföretag och ser 

egentligen inga nackdelar med den metoden. 

- Den är enkel och smidig och kräver ingen specialistkompetens. Det kan vara 

bekymmersamt om du har ett lager eftersom den redovisningen ställer fler krav. Men 

för ett tjänsteföretag som inte är för stort tror jag det är den absolut bästa metoden 

(Intervju 2011-12-06). 

Slutligen säger D att man ska fundera över vilken information de verkligen behöver för 

sitt företag och inte vara för avancerad i fördelningen av de indirekta kostnaderna. 

- Att fördela t.ex. telefon- och resekostnader blir för avancerat och kostar mer än det 

smakar. Man får göra uppskattningar och fördela overheadkostnaderna utefter dessa 

(Intervju 2011-12-06). 

 

4.3 Enkät 
Enkäten skickades ut för att få en fingervisning om hur andra företag i samma bransch 

arbetar med sin ekonomiska redovisning. Det frågades även vilka verktyg de använde 

och vilka ekonomiska rapporter de arbetade med. Det visade sig att alla företag som 

svarade arbetade med Visma som primärt redovisningsverktyg. Program för att hantera 

löner varierade något men de flesta använde Crona lön och någon använde Hogia lön. 

Tidrapporteringssytem varierade mellan de tillfrågade företag men två av dem använde 

ett nytt system som kallas Aiai och är speciellt utvecklat för företag i 

assistansbranschen. Ingen av de tillfrågade svarar att de använder något större 

affärssystem för intern redovisning och tidrapportering. Om det beror på att det inte 

finns några sådana system eller om behovet inte finns fick vi ingen klarhet i. Alla 

företagen arbetade fram olika former av månadsavstämningar för den externa 

redovisningen och ett företag svarade att de tog fram riktiga månadsbokslut. Slutligen 

svarade de flesta företagen att de följde upp kostnader för varje uppdrag/kund varje 

månad. 
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5. Analys 
I analyskapitlet diskuteras och analyseras de metoder som presenterats i den teoretiska 

referensramen och den empiri som samlats in. 

 

5.1 Informations- och kompetensbehov  
Den ekonomiska information som en företagsledare behöver få fram kan variera mellan 

olika branscher, men det vi kan konstatera är att ju större företaget blir desto viktigare 

blir det med detaljerad ekonomisk information. I små företag finns inte 

informationsbehovet alls i samma utsträckning. Företagsledarna i vår studie menar att 

de, innan företaget blev så stort, inte hade behov av intern redovisning och den 

information den kan ge. De hade en känsla och överblick av det ekonomiska läget ändå. 

Johansson & Samuelsson (1998) ser även i sin undersökning att småföretag saknar 

användning för den här typen av information och de spekulerar i om andra styrmedel än 

intern redovisning kan vara mer värdefulla för dessa företag. Företagsledningen i vår 

fallstudie uttryckte stor frustration över att inte kunna få fram den information de 

eftersökte.  De här problemen visar sig i alla branscher och länder. Cassia et al. (2005) 

visar i deras undersökning att ju komplexare organisationen blir desto viktigare blir den 

interna redovisningen för att fylla informationsbehovet. Revisorn vi intervjuade 

bekräftar också problemet och säger att “det är farligt för företag att växa för fort”. Han 

menar att företagen som växer för fort inte klarar av att hantera ekonomin om de inte 

utvecklar sin ekonomistyrning i samma takt. Det är tydligt att behovet av detaljerad 

ekonomisk information ökar i takt med ett företags storlek och vår empiri såväl som 

tidigare forskning pekar på detta. 

 

Den ekonomiska kompetensen i företaget spelar också en avgörande roll i hur utvecklad 

den interna redovisningen är och vilken ekonomisk information som tas fram. Breifors 

et al. (2002) redovisar i sin uppsats att många av företagarna i deras undersökning var 

missnöjda med sin interna redovisning men att de själva saknade kompetens att lösa 

problemen. Vår empiri styrker också detta. Företagsledarna i vår studie har en 

fungerande bokföring och löneadministration men de påvisar att det saknas kompetens 

att utveckla redovisningen och ta fram ekonomiska rapporter. Även revisorn vi 

intervjuade menade att det i större företag behövdes specialister för att sköta den interna 

redovisningen. Inget av de företag som svarade på vår enkät använde något helt separat 
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system för intern redovisning utan alla använde Visma som bokföringsprogram vilket 

indikerar att behovet av ett avancerat affärssystem inte finns. Kalkylering används heller 

inte i samma utsträckning i små och mellanstora tjänsteföretag som för ett tillverkande 

företag. Däremot är tidförbrukning en viktig styrparameter i ett tjänsteföretag varvid 

debiteringsgrad är ett mått som ofta används (Ax et al. 2007). Kravet på ett omfattande 

underlag för en mängd olika kalkyleringar är därför inte lika stort och därför är det 

ingen nytta att ha ett avancerat system som kräver mer tid och resurser om det ändå inte 

kommer att utnyttjas fullt ut.  

 

Vi konstaterar att det finns ett behov hos tjänsteföretag som nått en viss storlek att 

utveckla sin interna redovisning för att kunna producera de ekonomiska rapporter 

företagsledarna efterfrågar i syfte att få en bättre ekonomisk överblick och utveckla den 

ekonomiska styrningen. Vi konstaterar även att det ofta saknas ekonomisk kompetens 

inom företaget att utveckla den interna redovisningen, och det beror förmodligen på att 

kompetensen inte har behövts i företaget tidigare.  

 

5.2 Kretslopps- eller upplysningsmodeller? 
Företag i likande situation som företaget i vår fallstudie är i behov av ett system för 

intern redovisning som uppfyller vissa kriterier vi sammanställt nedan. 

● Lätthanterligt. Eftersom brist på kompetens är vanligt förekommande anser vi 

att det är en förutsättning att systemet är lätt att använda. Brist på tid är också 

något som framkommer i vår empiri. Därför får hanteringen inte vara för 

tidskrävande.  

● Uppfylla olika syften. Tjänsteföretag som är små till mellanstora har behov av att 

ta fram olika typer av rapporter och behöver därför ett dataunderlag som är 

anpassat för flera syften. 

5.2.1 Kretsloppsmodeller 

I den principskiss Prenkert gjort upp (se 3.5.1) över en kretsloppsmodell finns ett tydligt 

produktflöde. Detta finns inte i ett tjänsteföretag på samma sätt. I tjänsteföretag finns 

som bekant inga materialkostnader och tillverkningskostnader och följaktligen heller 

inget lager. Därför kan den modellen inte gälla så som den är utformad i den skissen. 

Ska den bli aktuell för ett tjänsteföretag måste den därför modifieras eftersom det i ett 

tjänsteföretag inte är aktuellt med pålägg för material- och tillverkningsomkostnader. 
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Det främsta syftet med kretsloppsmodeller är att underlätta framtagningen av rapporter 

för att kunna kontrollera för- och efterkalkyler. För tjänsteföretag kan kalkylobjekt vara 

till exempel en tjänst eller ett projekt. Därför måste den ses som aktuell först om 

företaget i fråga arbetar med kalkylering. Kalkylering kräver ekonomiskt utbildad 

personal i större utsträckning. Små och medelstora tjänsteföretag använder kalkylering i 

mindre utsträckning än tillverkningsföretag vilket gör behovet av en kretsloppsmodell 

mindre i ett tjänsteföretag.  

 

En fördel med en kretsloppsmodell är att den bidrar till att förbättra strukturen, vilket 

företaget i vår empiri eftersträvar, då den tydligt fördelar ut alla schablonkostnader. 

Schablonfördelningen har dock den nackdelen att den kan ge förvrängd data om något 

projekt eller uppdrag exempelvis tar upp väldigt mycket av någon kostnad. Vid en 

schablonfördelning som inte är korrekt uppskattad kan då projektet visa helt fel 

kostnader. Med hjälp av kretsloppsmodeller kan du få fram detaljerade rapporter snabbt. 

En annan nackdel är att kretsloppsmodellen kan upplevas som ganska svår att 

implementera då den inte är helt lätt att greppa för den som inte är närmare insatt i 

intern redovisning. I samtal med revisorn poängterade han vikten av en modell eller 

metod som är lätt att använda eftersom han menar att många metoder kräver 

specialistkompetens. Kretsloppsmodellen utformas, som vi tidigare nämnt, i flera olika 

metoder varefter man inte direkt kan avfärda den som krånglig eftersom företaget själv 

väljer hur avancerad den ska vara. 

5.2.2 Upplysningsmodeller 

Upplysningsmodeller av olika slag skiljer sig från kretsloppmodeller i det avseendet att 

de har som syfte att tillhandahålla detaljerad information som kan lyftas fram vid behov 

för kalkyler och rapporter medan kretsloppsmodeller främst har som syfte att underlätta 

för- och efterkalkyl. Därför skulle en upplysningsmodell passa bra för företag vars 

främsta syfte med den interna redovisningen är att specificera sina kostnader och inte 

arbetar i lika stor utsträckning med formella styrmedel som för- och efterkalkyler eller 

budgetering. En fördel med att använda en upplysningsmodell är man undviker 

schablonfördelningar av kostnader vilket gör att datat inte förvrängs. Istället för 

schablonfördelningar ska kostnader läggas direkt till det objekt de är hänförliga till. En 

upplysningsmodell är också förhållandevis enkel att utforma. Det räcker med att vara 

bekant med den externa redovisningen för att kunna utforma en upplysningsmodell. 

Därför passar den bra för företag som inte besitter specialistkompetens och inte har 

stora resurser att lägga på utformningen. Detta är något som kännetecknar företaget i vår 
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fallstudie där både ledningen och den ekonomiansvarige upplever att kompetensen inom 

detta område är bristfällig. En upplysningsmodell kan utformas med objektkoder och 

underkonton. 

5.2.3 Sammanfattning av modeller 

Mot bakgrund av analysen ovan utkristalliserar sig några särdrag hos de båda 

modellerna och dessa presenteras i tabellen nedan. Som tabellen visar har båda sina för- 

och nackdelar ur ett tjänsteföretags perspektiv.  

 

Kretsloppsmodeller Upplysningsmodeller 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Ger snabbt omfattande 

kalkylunderlag till 

formell styrning 

 

 

Främst applicerbar på 

tillverkningsföretag 

 

Kan ge förvrängd data 

p.g.a. schablonfördelning 

Uppfyller flera olika syften - 

ger bredare 

styrningsmöjligheter 

 

Undviker förvrängd data 

Tar längre tid att ta 

fram 

kalkylunderlag 

Sammanfattning av generella för- och nackdelar ur ett tjänsteföretags perspektiv. 
 

5.3 Analys av fristående metoder 

5.3.1 Klass 9-metoden 

En fördel med klass 9-metoden är att den finns redo att användas i alla 

bokföringsprogram som använder sig av BAS-planen och därför inte kräver något inköp 

och installation av ny programvara. En annan fördel med att ha en helt fri kontoklass är 

att den blir mycket flexibel. Ett tjänsteföretag kanske inte har behov av interndebitering 

men behov av att kunna se hur kostnader och intäkter för olika kunder eller projekt 

utvecklar sig. De har då möjlighet att fritt använda kontoklass 9 för att lägga upp konton 

som de kan boka kostnader på. Det här ser vi som en möjlig lösning för företag som har 

den typen av problem som företaget i vår fallstudie har. Det påståendet grundar vi dels 

på att alla företag som svarade på vår enkät använde Visma som primärt 

bokföringsprogram, och där vet vi att möjligheten att boka på kontoklass 9 finns. Vi 

grundar det också på att den som bokför i företaget inte behöver lära sig så mycket nytt. 

Det enda som den personen behöver göra är att boka samma sak fast på två olika ställen. 

Metoden får därmed ses som förhållandevis enkel att använda när metoden väl är 

implementerad. Dock är ett problem som vi ser det att det troligtvis förmodligen krävs 
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ekonomisk utbildning eller åtminstone erfarenhet av intern redovisning för att klara av 

att implementera den här metoden. Kontoklass 9 är helt öppen och därför krävs en 

förståelse för hur den ska byggas upp vilket kan vara svårt att göra om erfarenhet av 

intern redovisning ej finns. Detta kan lösas genom att ta in ett konsultföretag för 

utformningen av kontoklass 9. Nackdelen med detta är givetvis att det kostar pengar. 

Revisorn vi intervjuade påpekade att de flesta företagen inte anser sig ha resurser att 

lägga på detta och därför förordas en metod som inte kräver inblandning av konsulter. 

Att det ska vara enkelt är något som är viktigt enligt revisorn vi intervjuade. Det kan 

man förstå eftersom en tidsödande krånglig process skulle ta resurser från företaget och 

därmed kosta företaget pengar. Efter att ha studerat den här metoden och förstått dess 

fördelar är det ändå lite förvånande att läsa på BAS hemsida att “Erfarenheterna har 

emellertid visat, att kontoklass 9 i praktiken används i förhållandevis liten 

utsträckning”. En förklaring till detta kan bero på att de finns så lite litteratur och 

artiklar om kontoklass 9 och hur den kan användas. En annan förklaring kan vara just 

svårigheter med att implementera metoden. Det förefaller som det är mest statliga verk 

på inrådan av Ekonomistyrningsverket (ESV) som använder metoden.  

 

Vi tror dock att den här metoden skulle kunna vara lämplig att använda i medelstora 

tjänsteföretag för att särskilja intäkter och kostnader i exempelvis olika projekt likt 

företag X. Ur ett styrningsperspektiv bidrar detta till att skapa en bättre ekonomisk 

överblick då företagen lättare kan följa upp projekten. Metoden bidrar till att skapa den 

struktur ledningen i företag X eftersträvar. Den ekonomiska styrningen i företag med 

flera olika avdelningar som använder interndebitering underlättas då man vill kunna 

resultatplanera, följa upp och kontrollera varje avdelning var för sig. 

5.3.2 M-planen 

M-planen utformades från första början för verkstadsindustrin men kom tidigt att 

användas även bland handels- och tjänsteföretag (Karlsson 1998). Eftersom det är en 

form av kretsloppsmodell finns det tydliga produktflödet som kännetecknar dessa 

modeller, vilket ett tjänsteföretag inte har. M-planen finns i flera olika versioner, vilket 

nämnts tidigare, eftersom datoriseringen innebar att olika branscher och företag själva 

fick utforma en passande lösning med utgångspunkt från M-planen. Ur ett 

styrningsperspektiv kan M-planen ha en fördel i.o.m. att den skapar underlag för flera 

andra styrmedel i form av budget- och kalkyleringsunderlag. Då M-planen är en helt 

annan kontoplan är det av vikt att företaget från början använder den i sin externa 

redovisning för att den ska bli aktuell som ett hjälpmedel vid intern redovisning. Idag är 
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BAS-planen dominerande bland såväl tjänsteföretag som företag i andra branscher och 

därför kommer den sällan vara ett alternativ för företag i vårt arbetes fokus ur den 

aspekten. Detta styrktes även i enkäten där alla företag uppgav att de använde BAS-

planen som kontoplan. Det finns ingen anledning idag att gå över från BAS-planen till 

M-planen för ett tjänsteföretag eftersom BAS-planen är så pass välutvecklad. I intervjun 

med revisorn påpekade han också att han aldrig sett M-planen fungera tillfredsställande 

i praktiken bland tjänsteföretag.  

 

Sammanfattningsvis är M-planen inte ett bra alternativ för den målgrupp av företag 

uppsatsen riktar sig mot. 

5.3.3 Sammanfattning fristående metoder 

Vid en jämförelse mellan de båda fristående metoderna vi tagit upp presenteras här en 

sammanställning över de för- och nackdelar vi ser ur ett tjänsteföretags perspektiv. 

Klass 9-metoden M-planen 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Flexibel 

 

Kan användas av alla 

typer av företag 

 

Särskilt lämplig vid 

styrning av 

avdelningar separat 

Kräver “fyrdubbel” 

bokföring 

 

Kräver erfarenhet av 

intern redovisning för att 

kunna implementera 

Ger snabbt omfattande 

kalkylunderlag till 

formell styrning 

Annan kontoplan än 

BAS 

 

Främst anpassad för 

tillverkningsföretag 

 

5.4 Analys av integrerade metoder 

5.4.1 Underkonton i affärsredovisningen 

Metoden att använda underkonton i affärsredovisningen för att särskilja kostnader och 

intäkter får väl anses vara den enklaste formen av intern redovisning. Fördelen med den 

här metoden är att den kan användas av alla typer och storlekar av företag i sin 

redovisning och den är enkel att införa. När man håller sig till kontona i BAS-planen 

blir en nackdel att informationen man får ut är grovsorterad och saknar detaljrikedom. 

Om man istället frångår BAS-planen kan man ha hur många konton som helst och då är 

risken att kontoplanen blir stor och svår att överskåda. Kombineras metoden att använda 
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underkonton i BAS-planen med t.ex. objektkoder blir den genast mer användbar ur ett 

internredovisningsperspektiv eftersom man då får mer finfördelad information ur 

redovisningen.  

 

Att använda underkonton i affärsredovisningen tror vi kan vara ett bra komplement till 

objektkoder (se nedan) för medelstora tjänsteföretag, men inte en bra lösning om man 

endast använder sig av den. Vid användning av enbart underkonton blir informationen 

inte tillräckligt finfördelad och därmed ej optimal ur ett styrningsperspektiv eftersom 

det då blir svårt att göra en rättvisa uppföljningar av t.ex. ett projekt vilket är just det 

som företag X främst eftersöker. 

5.4.2 Objektkoder i affärsredovisningen 

Metoden att använda objektkoder i affärsredovisningen är ett enkelt sätt att särskilja 

kostnader för ett företag. Den här metoden är den absolut vanligaste enligt revisorn vi 

intervjuade. Metoden appliceras direkt på den vanliga bokföringen och kräver då bara 

ett extra moment vilket gör den lätt att införa då ett företag vill börja med intern 

redovisning. Det här gör metoden lämplig för alla små och medelstora företag som inte 

har behov av ett mer avancerat system. Eftersom objektplan kan utformas helt fritt gör 

den metoden flexibel att passa olika typer av organisationer. Företaget får på detta sätt 

tillgång till detaljerad data som de sedan kan analysera. Metoden att använda 

objektkoder kan även kombineras med andra metoder som klass 9-metoden och 

metoden att använda underkonton i affärsredovisningen. På det viset får företaget en 

flerdimensionell redovisning som kan vara användbart i större företag. Nyckeln till att 

lyckas med objektkoder är att ha en bra objektplan och att den är utformad för att passa 

organisationen och dess informationsbehov och det styrks även av Mannervik (2006). 

 

Metoden att använda objektkoder tror vi kan vara en bra lösning för medelstora 

tjänsteföretag då den är lätt att implementera och lätt att använda. Då metoden är lätt att 

implementera skapar det även en förståelse hos de som arbetar med ekonomin för hur 

det ekonomiska flödet i företaget ser ut. Den ekonomiska styrningen förbättras på flera 

plan. Bl.a. kan det bidra till att motivera de anställda eftersom de på ett lättförståeligt 

sätt kan se hur intäkter och kostnader fördelas och därmed blir mer insatt i hur företaget 

mår. Kostnadsfördelningen, som både ledningen och den ekonomiansvarige i företag X 

eftersöker, kan bli en realitet på ett smidigt sätt med denna metod. För företag X och 

andra tjänsteföretag som vill kunna kontrollera och följa upp projekt underlättas detta 

också betydligt med denna metod. 
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5.4.3 48-metoden 

48-metoden, som alltså är en kretsloppsmodell, används främst i syfte att ge underlag 

för kalkylering. Därför kan den anses vara bra ur ett styrningsperspektiv om företaget 

använder sig av flera formella styrmedel såsom budgetering och olika kalkyler, 

exempelvis produktkalkyler, för- och efterkalkyler etc. I företag som, liknande företag 

X, inte arbetar med budgetering och kalkylering i särskilt stor utsträckning är den därför 

onödig eftersom man då med denna metod lägger ned arbete på att ta fram underlag som 

inte sedan inte utnyttjats fullt ut. För små tjänsteföretag, som inte arbetar med 

kalkylering, anser vi den därför inte vara ett alternativ. 

För mellanstora tjänsteföretag kan den vara ett alternativ om man arbetar med större 

projekt som avräknas efterhand. Dock krävs ekonomisk kompetens på området och 

helst att man arbetat med intern redovisning tidigare. 48-metoden är heller inte helt lätt 

att implementera på egen hand. Den revisor vi intervjuade underströk vikten av en enkel 

metod för företag som vill kunna sköta den interna redovisningen själv. För företag som 

då saknar ekonomisk kompetens på området intern redovisning förefaller därför denna 

metod inte vara ett alternativ.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 48-metoden kan vara ett alternativ för 

mellanstora tjänsteföretag som arbetar med fler styrverktyg i form av budgetering och 

kalkylering i någon form och arbetar med större uppdrag. Det krävs även erfarenhet av 

intern redovisning, d.v.s. personal som besitter kompetens på området. För övriga 

mellanstora tjänsteföretag, likt företag X, anser vi de inte vara ett bra alternativ.  

5.4.4 Sammanfattning integrerade metoder 

På nästa sida ges en sammanställning av de för- och nackdelar vi ser med de integrerade 

metoderna. 



 

 37 

Sammanställning av för- och nackdelar med integrerade metoder: 

Underkonton i  
affärsredovisningen 

Objektkoder i affärsredovisningen 48-metoden 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Enkel att 

använda 

 

Kan 

kombineras 

med andra 

metoder 

Begränsade 

utbyggnads- 

möjligheter i 

BAS-planen 

Enkel att 

använda och 

implementera 

 

Kan 

kombineras 

med andra 

metoder 

 

Styrningen 

förbättras på 

flera plan 

Kräver 

genomtänkt 

objektplan för 

att ge relevant 

information 

Ger snabbt 

omfattande 

kalkylunderlag till 

formell styrning 

Kräver 

specialist- 

kompetens för 

att 

implementera 

 

Främst 

anpassad för 

tillverknings- 

företag 
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6. Slutsats 
I det här sista kapitlet redogörs för de slutsatser som framkommit i studien samt förslag 

på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Förslag på metod 
Något som styrktes i studien är att ekonomistyrningen blir allt viktigare i takt med att ett 

företag växer. Därav ställs också större krav på underlaget vilket företagsledarna i 

företag X påpekar i intervjun. Ett sätt att få det här underlaget är genom intern 

redovisning och det är detta styrmedel fokus har legat på i studien. Studien visar att det 

finns metoder för intern redovisning som passar olika bra för just tjänsteföretag när det 

handlar om att kunna kontrollera och följa upp verksamheten. I teorin har vi tagit upp 

flera metoder som kan användas när det gäller intern redovisning i medelstora 

tjänsteföretag. Dock sticker några metoder ut från övriga när vi ser utifrån de kriterier vi 

ställde upp i analysen. Vi anser att en redovisningsmetod baserad på en 

upplysningsmodell skulle passa för den kategori företag vi har inriktat oss på eftersom 

ett tjänsteföretags informationsbehov i huvudsak är inriktad på styrparametrar som 

resursförbrukning och debiteringsgrad vilket man får fram på ett enkelt sätt med en 

sådan modell. Företagsledarna i företag X påpekar att de behöver ett bra underlag för att 

kunna styra verksamheten. Vi anser att ett bra underlag för ett tjänsteföretag innebär ett 

detaljerat underlag utan schablonfördelningar eftersom informationen ska kunna 

användas till flera olika syften. En kretsloppsmodell passar istället bättre när ett företag 

vill ha mycket kalkylunderlag vilket gynnar företag som arbetar mycket med formella 

styrverktyg i form av budgetering, kalkylering etc. Samtidigt går det givetvis att ta fram 

kalkylunderlag om så behövs även i en upplysningsmodell. Kalkylering används även i 

tjänsteföretag men inte i lika stor utsträckning som i handels- och framför allt 

tillverkningsföretag och därför bör inte modellen vara primärt utformad för detta syfte. 

Vi väljer därför att förkasta alla kretsloppsmodeller som ett förstahandsalternativ. När 

det gäller specifikt vilken metod vi vill lyfta fram beror det på om företaget har behov 

av interndebiteringar mellan olika avdelningar vilket förmodligen är mer vanligt bland 

större företag än den typ av företag i fokus i denna uppsatsen ligger på. I företag X fall 

finns inte något sådant behov. Därför stryker vi också klass 9-metoden då den främst är 

utformad för just interndebitering. Det förefaller därför vara en integrerad metod som 

skulle ge det bästa resultatet. Att använda enbart underkonton i affärsredovisningen är 

inte tillräckligt anser vi eftersom utbyggnadsmöjligheten är tydligt begränsad. En metod 
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bestående av objektkoder i affärsredovisningen alternativt en kombination av 

underkonton och objektkoder i affärsredovisningen torde därför vara det optimala. Både 

teori och empiri pekar tydligt på att metoden måste vara enkel och det stämmer väl 

överens med att använda en integrerad metod baserad på detta sätt. Det här anser vi vara 

den lämpligaste lösningen för ett företag liknande företaget i vår fallstudie då den är 

smidig att båda tillämpa och använda och samtidigt kan leverera den information 

företaget behöver för att förbättra ekonomistyrningen. Nyckeln till att få den här 

metoden att leverera rätt information ligger i att företagsledningen tänker igenom vilken 

information och rapporter de vill ha, och att man därefter arbetar fram en objektplan 

som är lätt att använda för den som ska sköta bokföringen. För att illustrera hur ett 

tjänsteföretag skulle kunna fördela ut sina kostnader med hjälp av underkonton och 

objektkoder i affärsredovisningen har vi tagit fram följande figur där lönekostnad 

projekt ska fördelas ut på respektive projekt och anställd: 

 
Figur 8: Objektskiss 

 

Genom att använda en metod bestående av objektkoder i affärsredovisningen kan 

företagen på ett smidigt sätt fördela kostnader och kan därmed följa upp respektive 

projekt vilket resulterar i en bättre ekonomisk styrning som företaget i vår fallstudie 

eftersträvade.  
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6.2 Förslag till framtida forskning 
Under arbetet med den här studien har vi upptäckt att det finns ganska lite forskning, 

artiklar och litteratur om tjänsteföretag och intern redovisning. Det mesta vi hittade 

handlade om tillverkande företag. Vi tycker att det är konstigt med tanke på att 75% av 

alla företag i EU är tjänsteföretag (SCB). Något vi tycker skulle vara intressant är en 

undersökning över vilka interna redovisningsmetoder som faktiskt används av 

tjänsteföretag i olika storleksordningar. En djupgående studie där man undersöker 

tjänsteföretag från t.e.x 5-15 anställda, 15-25 osv kan vara av värde eftersom man då 

kan se när den interna redovisningen börjar bli viktig i företaget. Företag som 

expanderar skulle med hjälp av den informationen tidigt kunna anpassa sin interna 

redovisning för att möta kraven.  
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Appendix 
Bilaga 1: Intervjufrågor 

Intervju med företagsledarna på företag X 

● Hur många arbetar med ekonomin i företaget? 

● På vilket sätt planeras ekonomin i dag? 

● Hur ofta tar ni fram rapporter? 

● Köper ni ekonomiska konsulttjänster? 

● Vad tror ni det primära problemet med ekonomistyrningen är?  

Intervju med ekonomiansvarig på företag X 

● Vilka rapporter tar ni fram idag? 

● Är rapporterna lättförståeliga? 

● Vad anser ni är det största problemet? 

● Är det nåt som inte går att få fram som du/ni skulle vilja få fram? 

● Vilken information tror du skulle vara av nytta för företaget? 

Intervju med auktoriserad revisor 

● Brukar ni hjälpa företag med intern redovisning, d.v.s. redovisning för löpande 

kontroll av ekonomin? 

● Upplever du att intern redovisning är ett problem idag bland små och 

mellanstora företag i allmänhet? 

● Ser du några tydliga skillnader på hur den interna redovisningen skall utformas 

beroende på om det är ett tjänsteföretag jämfört med handels- eller 

tillverkningsföretag? 

● Vilka metoder för intern redovisning ser ni användas? Vilka för- och nackdelar 

finns? 

● Vilken/vilka metoder tror ni skulle passa bäst för mellanstora tjänsteföretag? 
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Bilaga 2: Enkät 
● Vilket företag arbetar Ni på? 

● Hur många arbetar med ekonomi och lön på Ert företag? 

● Vilken uppföljning av ekonomin sker löpande under året? 

(Ex. månadsbokslut, kvartalsrapport, prognoser? Vad är syftet? ) 

● Använder Ni intern redovisning eller endast extern redovisning? 

(Om ja, syfte med den interna redovisningen? Vad fungerar bra/dåligt? Vad 

saknas?) 

● Vilka hjälpmedel eller affärssystem använder Ni i Ert ekonomiska arbete? 

(Ex. Visma, Excel, Hogia, Edison, Mamut, Monitor? Vad fungerar bra 

respektive dåligt?) 

● På vilket sätt arbetar Ni med att förutspå årsresultatet? 

(Kan Ni på ett tillfredsställande sätt investera under året? Vad kan förbättras?) 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Intern-/extern redovisning, Lönnqvist (1994) s 11 

Figur 2: Kretsloppsmodell, Prenkert (1998) s 61 

Figur 3: Upplysningsmodell, Prenkert (1998) s 79 

Figur 4: Kontoplan enligt klass 9-metoden, Adolphson (1998) s 49 

Figur 5: Exempel på underkonton 

Figur 6: Exempel på objektkoder i BAS planen 

Figur 7: Oganisationschema företag X 

Figur 8: Objektskiss 


