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Sammanfattning 

Titel: Formella styrmedels användande inom småföretag - En undersökning av sex stycken 

företag 

Författare: Emma Persson och Tove-Li Häll 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Bakgrund: 

Poängen med entreprenörskap är enligt många att skapa en lönsamhet. Det är lönsamheten som 

driver företagarna framåt. För att skapa en lönsamhet krävs kunskap inom 

ekonomistyrningsområdet och dess verktyg som kan användas för att skapa en lönsamhet.  

I november 2012 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån, SCB (2012) cirka 7500 stycken 

medel – och stora företag, samtidigt som småföretagen uppgick till cirka 35 000 stycken. Delar 

av dagens litteratur riktar sig främst mot större företag, därför vill denna studie istället rikta sig 

mot småföretag. Studien syftar till att belysa om småföretag använder sig av ekonomistyrning, 

med inriktning på traditionell formella styrmedel, som kalkylering, budgetering, 

resultatplanering och internredovisning. Används dessa styrmedel inom småföretag eller väljer 

företagen bort dem och ersätter med andra?  

Syfte: 
Huvudsyftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur småföretag använder sig av den 

traditionella ekonomistyrningen, med inriktning på de formella styrmedlen. Undersyftet med 

studien är att belysa vilka styrmedel som eventuellt väljs bort av småföretagen och om de 

eventuellt ersätts med andra. Bidraget till det företagsekonomiska ämnet är att belysa 

användandet av ekonomistyrningen med inriktning på de mer formella styrmedlen inom 

småföretag.  

Metod: 

Denna studie använder sig av en hermeneutisk tradition, en kvalitativ metod samt ett abduktivt 

synsätt. Genom användandet av en abduktivt synsätt innebär det att studien pendlar mellan 

teorin och empirin. Detta innebär att ny teori har tillkommit efter att empirin har samlats in. En 

kvalitativ metod har använts eftersom att studien tar fram empirin genom en fallstudie med 

intervjuer av respondenter. I metoden har alla steg i studien genomgåtts och förklarats för att 

skapa en förståelse för hur arbetet gått till rent praktiskt.  

Resultat:  

Resultaten från denna studie tyder på att småföretagen som medverkat i denna studie använder 

sig till stor del av de formella styrmedlen som den traditionella ekonomistyrningen förespråkar. 

Främst används kalkylering och budgetering, vilket går att koppla till denna art av 

tjänsteföretag.  

Nyckelord:  

Småföretag, traditionell ekonomistyrning, formella styrmedel 
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Abstract 

Title: Management control systems use in small businesses - a study of six companies 

Authors: Emma Persson and Tove-Li Häll 

Supervisor: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Background: 

The point of entrepreneurship is according to many people to create a profit. It is profitability 

that drives the business forward. To create viability it requires knowledge in the management 

accounting area and its tools that can be used to generate viability. 

In November 2012, there were according to Statistics Sweden, SCB (2012) about 7 500 of 

medium - and large enterprises, while small enterprises amounted to about 35 000. Parts of 

today’s literature are aimed primarily to larger companies, which is why this study instead target 

to small businesses. The study aims to shed light on small business, if they use financial 

management, with a focus on traditional management control systems, such as cost estimating, 

budgeting, profit planning and management accounting. Uses these instruments in small 

business or does the firms decide remove them and replace with others? 

Purpose: 

The main purpose of this study is to create an understanding of how small businesses use the 

traditional management control systems. The aim of this study is to elucidate what instruments 

might opts out of small businesses and their possible substitution. The contribution to the 

subject of Business Administration is to illustrate the use of financial management, focusing on 

the management control systems in small businesses. 

Method: 

This study uses a hermeneutic tradition, a qualitative method and an abductive approach. 

Through the use of an abductive approach involves the study oscillates between theory and 

empirical data. This means that the new theory has arisen subsequent to the empirical data has 

been collected. A qualitative approach was used because the study produces empirical data 

through a case study with interviews of respondents. The method has undergone all stages of 

the study explained to provide an understanding of how the work was put into practice. 

Result:  

The results from this study suggest the small businesses that participated use a large part of the 

management control systems such as the traditional financial control advocates. Mainly used is 

costing and budgeting, which can be linked to this kind of services.  

Key words:  

Small business, traditional accounting, management control systems  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till denna uppsats för att ge en förståelse över varför detta ämne 

valts att studeras, och arten av denna studie. Vidare beskrivs dess problemformulering och syfte. En 

avgränsning görs vilket även förklaras i denna del av studien.  

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig att du som person ska starta ett eget företag men inte har särskilt stor kunskap om 

hur företaget skall styras ekonomiskt. Enligt Nieman (2006, 3) är poängen med entreprenörskap 

att skapa en lönsamhet och menar på att det är detta som driver dessa företagare framåt, att se 

dem tillsammans som företag växa. Lindvall (2011, 36) håller med Nieman, då han skriver att 

individer i ett företag följer med i tankarna och arbetet mot ”företagets entydiga mål – att skapa 

lönsamhet på aktieägarnas insatta kapital” Styrning inom ett företag kan utföras på olika sätt, 

detta förklaras enligt Expowera (2013). Utförandet av styrning sker genom styraktiviteter som 

planering, beslutsfattande och kontroll. Styrning är alltså aktiviteter som är till för att planera, 

kontrollera att planerna följs samt att de ska kunna justeras vid behov (Expowera 2013). Även 

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42) förklarar att företag styr verksamheten mot ekonomiska 

mål med hjälp av olika styrmedel, som exempelvis kalkylering, budgetering, resultatplanering 

och internredovisning.  

Collis och Jarvis (2002, 100) är några av författarna som har en åsikt om att småföretag inte 

kan använda sig fullt ut av traditionella ekonomistyrningsmodeller och metoder som de större 

företagen använder, men samtidigt anser de att småföretagen kan implementera vissa delar av 

modellerna och forma dessa gentemot den egna verksamheten. Alattar, Kouhy och Innes (2009, 

84) har även de konstaterat att småföretag kan använda olika former av 

ekonomistyrningsmodeller och metoder, dock inte i samma utsträckning som förespråkas i 

litteraturen och som de anser vara anpassade för större företag.  

Under 1980-talet uppkom det en debatt som fick namnet ”Relevance Lost”, männen bakom 

denna debatt är Kaplan och Johnson (1987, xi). De kritiserar den traditionella 

ekonomistyrningen i sitt utförande och ifrågasätter styrningens roll gällande de tekniker och 

verktyg som används. Debatten syftar till att sträva efter att få fram budskapet om att det i den 

traditionella ekonomistyrningen finns ett behov om att skapa nya perspektiv och metoder för 

styrningen och dess utförande.  

”Ekonomiska mål av finansiell karaktär” är definitionen som Ax, Johansson och Kullvén 

(2009, 17) har om ekonomistyrning. Själva definieringen av ekonomistyrning är bred och olika 

litteraturer definierar ekonomistyrning på olika sätt. Ax, Johansson och Kullvén (2009, 17) 

förklarar att styrning handlar om att få företagets ledning och medarbetare att arbeta för att 

uppnå företagets uppställda mål. De mål som är av ekonomisk karaktär går därför under 

benämningen ekonomistyrning. Merchant och Van der Stede definierar ekonomistyrning som: 

“Management control includes all the devices/mechanisms managers use to ensure that 

the behavior of employees is consistent with the organization’s objectives and strategies.”  

(Merchant och Van der Stede 2012, 5) 
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Merchant och Van der Stede (2012, 5) delar in ekonomistyrningen i olika delar som 

handlingsstyrning, personal- och kulturstyrning samt resultatstyrning. Denna indelning är 

likvärdig som Ax, Johansson och Kullvéns (2009, 18) indelning i formella styrmedel, 

organisationsstruktur samt mindre formella styrmedel. 

Ekonomistyrning är ett centralt begrepp när det gäller större företag som lägger vikt på 

verksamhetens lönsamhet. Men använder småföretag överhuvudtaget ekonomistyrning när de 

ser över sin verksamhets lönsamhet? Vet småföretagen hur arbetet med detta går till? Hur kan 

småföretag gå tillväga för att få företaget att utvecklas och användas ur ett positivt ekonomiskt 

sätt? Nieman (2006, 19) förklarar att det finns vissa utmaningar med ekonomistyrning för 

småföretagen.  

Enligt Svenskt Näringsliv (2010, 3) får företag definieras som småföretag om de har minst 10 

stycken anställda och ett maximalt antal anställda på 49 stycken. Företagen ska även ha en 

balansomslutning och en nettoomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro för att definiera 

sig som ett småföretag. 10 miljoner euro motsvarar idag (2013-05-13) cirka 86 miljoner kronor 

(Valuta, 2013). 

Att det finns en väsentlig skillnad mellan stora och små företag när det gäller ekonomistyrning 

visas i den litteratur som finns om ämnet idag, och även från tidigare forskning. I litteraturen 

syns det tydligt att den inriktar sig mot de större företagen, men finns det någon skillnad över 

hur småföretag ska använda sig av ekonomistyrning och olika styrmedel, eller kan småföretag 

använda ekonomistyrningen på samma sätt som de större företagen? Kan det förekomma att 

småföretagen ersätter de traditionella styrmedlen med andra former av styrmedel? Detta är 

anledningen till denna studie och fokusen ligger på i vilken utsträckning småföretagen använder 

sig av den ekonomistyrning som beskrivs i litteraturen med inriktning på de mer formella 

styrmedlen.  

I Ax, Johansson och Kullvéns (2009, 42-43) kategori formella styrmedel ingår komponenter 

som produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering, resultatplanering och 

internredovisning. Tidigare forskning tyder på att mindre företag inte använder sig av formella 

styrmedel som teorin beskriver, i samma utsträckning som större företag. I mindre företag är 

det istället vanligare att en mer informell styrning används. Enligt Cardinal, Sitkin och Long 

(2004, 411) innebär informell styrning att företaget istället styr verksamheten genom olika 

osynliga regler som behandlar exempelvis arbetstider, vad som förväntas av dem och hur de 

tillsammans ska göra för att motivera varandra. Om en jämförelse görs med formella styrmedel 

är de istället mer strukturerade, och det finns rutiner som behandlar dessa. Syftet med den 

formella styrningen är enligt Lindvall (2011, 52) att främst stödja företagens chefer i sitt dagliga 

arbete gällande beslut, planering och uppföljning av arbeten inom verksamheten.  

Med bakgrund av litteraturen finns tron om att småföretag inte kan arbeta på liknande sätt som 

större företag eftersom det beror dels på storleken, samt att en del funktioner inom större företag 

kanske inte finns inom små företag. Utifrån detta kan kunskapen om de formella styrmedlen 

inom företag variera en del. I de tidigare arbeten som genomförts har författare valt att beskriva 

olika branscher och dess ekonomistyrning. Dessa författare gav då förslag på fortsatta studier, 
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men föreslog då att istället studera företag inom samma bransch (Roos och Wiklander 2009, 

44). Då ett intresse finns om detta ansågs det var en bra grund till att vidareutveckla och skapa 

en egen studie.  

Mot bakgrund av att denna studie inriktar sig mot hur ledningen inom småföretag använder sig 

av formella styrmedel blir det betydelsefullt att ta ställning till innebörden av begreppet 

formella styrmedel samt ta ställning till de olika styrmedlen som valts att studera. Valet av 

formella styrmedel baseras på att studien är tänkt att belysa hur företagen konkret arbetar med 

dessa styrmedel för att få verksamheten att fungera. Studien tar reda på hur företagens 

ekonomistyrning skapas och riktar sig mot de utvalda formella styrmedlen. Formella styrmedel 

definieras av Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42) som styrmedel av metodkaraktär och kan 

på så sätt förklaras som ekonomistyrningens tekniker. Inom kategorin formella styrmedel finns 

11 stycken olika styrmedel eller tekniker, det kan exempelvis vara investeringskalkyl, 

produktkalkyl, budgetering, resultatplanering och internredovisning (Ax, Johansson och 

Kullvén 2009, 43). Med utgångspunkt från denna definition riktar denna studie sig mot hur 

småföretag använder formella styrmedel som kalkylering, vilket innefattar både 

produktkalkylering och investeringskalkylering, budgetering, resultatplanering samt 

internredovisning.  

Anledning till valet av dessa fyra formella styrmedel är på grund av att de utgör de mest centrala 

formella styrmedlen. Valet av dessa fyra formella styrmedel är dels att de känns som de 

relevantaste delarna samt att de är dem som är greppbara eftersom företagen förklarar hur de 

arbetar med dessa styrmedel. Detta antagande grundas till viss del av de tidigare kunskaperna 

som författarna innehar om denna form av tjänsteföretag samt att en avgränsning görs för att 

möjliggöra att skapa kvalité framför kvantitet gällande innehållet av studien då kvantitet kan 

bli mer centralt om studien skulle innehålla alla formella styrmedel.  Genom studiens gång 

framkommer det att det är dessa former av de traditionella formella styrmedlen som spelar en 

stor och viktig roll för företaget och dess utveckling av verksamheten. Utan några av dessa 

styrmedel skulle inte företagen se ut som de faktiskt gör idag.  

Denna studie avser att skapa en förståelse över ”hur de arbetar” och ”i vilken utsträckning” 

dessa styrmedel används, som beskrivs i litteraturen. Förhoppningen finns även att ta reda på 

om dessa formella styrmedel har en koppling till företagens planering, koordinering och 

kontroll av verksamheterna samt om detta är bidragande till lönsamheten.  

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning inom ämnet tyder på att småföretag inte använder sig av formella styrmedel 

i samma utsträckning som beskrivs i litteraturen och som riktar sig mot större företag. Författare 

som Collis och Jarvis (2002, 100) har kommit fram till att småföretag inte kan använda de 

traditionella ekonomistyrningsmodellerna och metoderna fullt ut, något som de anser att de 

större företagen kan göra. Samtidigt har de en teori om att småföretag kan implementera vissa 

utvalda delar av modellerna och metoderna. Småföretag utgör en väsentlig del av Sveriges 

samtliga företag, varför finns inte mer forskning och information anpassade för dem? I 

november 2012 fanns det enligt SCB (2013) cirka 7 500 stycken medel- stora företag samtidigt 

som småföretagen uppgick till cirka 36 000 stycken.  
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Utifrån detta antagande framgår studiens frågor: 

 Har småföretag kunskap om hur arbetet med formella styrmedel går till? 

 Arbetar småföretag utifrån de formella styrmedlen som studien beskriver?  

 Väljer småföretagen bort de formella styrmedlen och eventuellt ersätter de med andra? 

 Hur ter sig den tidigare forskningen mot de studerande småföretagen? 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur småföretag använder sig av den 

traditionella ekonomistyrningen, med inriktning på de formella styrmedlen.  

Undersyftet med studien är att belysa vilka styrmedel som eventuellt väljs bort av småföretagen 

och om de eventuellt ersätts med andra. Bidraget till det företagsekonomiska ämnet är att belysa 

användandet av ekonomistyrningen med inriktning på de mer formella styrmedlen inom 

småföretag.  

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till småföretag som har mellan 10 – 49 stycken anställda och som 

befinner sig inom samma geografiska område, det vill säga i mellersta Sverige, Dalarna, 

Hälsingland och Gästrikland. Anledningen till att företagen är belägna inom samma del av 

Sverige är ett bekvämlighetsurval och därmed finns förhoppningar om att göra en djupare 

analys av de skillnader och likheter som kan komma att visas under studiens gång. Valet av det 

geografiska området grundar sig i hemtrakterna som tillhör oss författare, vilket gör det lättare 

att få tillgång till de utvalda företagen. Denna studie avgränsar sig även gällande småföretagen, 

då dessa är väletablerade tjänsteföretag.  

En avgränsning har gjorts gällande ekonomistyrningsämnet. Ämnet är uppdelat enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2009, 42) på tre kategorier, formella styrmedel, informella styrmedel 

och organisationsstruktur. Denna studie inrikta sig på de formella styrmedlen inom företagen. 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, 18) är de formella styrmedlen exempelvis kalkylering, 

budgetering, resultatplanering samt internredovisning. Denna avgränsning görs för att det är de 

formella styrmedlen som kopplas till redovisningen och verksamhetsstyrningen, vilket är det 

valda ämnet för denna studie. En vidare förklaring till valet av styrmedel görs i metodkapitlet. 

Bedömning har gjorts för att förhindra att studien blir omfattande och svårgenomförd, som den 

skulle kunna bli om studien innefattar alla tre kategorierna.  

Ett klargörande görs om att studien inte är till för att genomföra någon jämförelse med större 

företag, en medvetenhet finns om att det förekommer skillnader mellan företagen och dess 

storlek men det inte är dessa skillnader som studien inriktar sig på. Studien fokuserar istället på 

att studera småföretag, samt i vilken utsträckning deras traditionella ekonomistyrningsarbete 

sker.  
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2 Metod  

Detta metodavsnitt är till för att visa hur tillvägagångssättet ser ut för att få svar på de uppställda 

problemen och forskningsfrågorna. För att svara på syftet delas metodkapitlet in i två delar. Dels är det 

en principdel där metoden beskrivs utifrån litteraturen, vilket representerar själva karaktären på 

arbetet. Därefter presenteras en konkret del där tillvägagångssättet visas för att lyckas med denna 

studie.  

2.1 Forskningsmetod 

Denna studie utgår från den hermeneutiska traditionen, som förespråkar en kvalitativ metod 

med en abduktiv ansats. Detta innebär att utgångspunkten ligger i den teoretiska referensramen 

för att skapa ett underlag för empirin. Därefter när insamlandet av material till empirin skett, 

går författarna tillbaka till teorin för att styrka upp empiriavsnittet. Tyngdpunkten ligger i 

empirin och analyseras därefter utifrån den teoretiska referensramen. 

2.1.1 Hermeneutik 

För att ha möjlighet till att uppnå syftet i denna studie gällande traditionell ekonomistyrning 

och formella styrmedel har utgångspunkten varit att utgå från den hermeneutiska ansatsen. 

Detta på grund av att denna ansats bygger på att författaren har en viss förförståelse inom ämnet 

och att författaren under tiden utvecklar sin förståelse för att till sist komma fram till ett resultat.  

Inom denna tradition är det godtagbart att använda sig av ordet vi, när det gäller ”vi som 

författare” till denna studie. Därför används ordet i denna uppsats, men vid användandet av 

detta måste en noggrannhet finnas för att undvika att det inte missuppfattas med någon annan 

författare. Ordet ”vi” används endast när det är självklart att det är vi 

Enligt Bryman och Bell (2005, 442-443) handlar hermeneutiken om ett synsätt som från början 

togs fram för att underlätta tolkning och förståelse av olika texter. Den centrala idén bakom 

hermeneutiken är att när en person läser en författares text ska personen försöka analysera 

texten utifrån författarens perspektiv. Harvey och Myers (1995, 19) beskriver att hermeneutiken 

är ”läran om tolkning” och att den grundläggande frågan gällande hermeneutiken är ”vad är 

meningen med en text?”  Denna syn beskriver även Davson-Galle (1994, 52) då han i sin artikel 

förklarar målet med hermeneutiken som: 

”Att realisera en tolkande förståelse av de betydelser folk ger till sin egen 

situation och deras interaktioner med andra” 
(Davson-Galle 1994, 52) 

Bryman och Bell (2005, 29) skriver att hermeneutiken är en blandning mellan teori och metod, 

samtidigt som en tolkning av människors handlingar görs. Det är detta som genomförs, att 

främst jobba och lära sig utifrån teorin och förförståelsen. Därefter samlas empiri in från de 

valda företagen och genom dem skapas en djupare förståelse gällande det valda ämnet i studien.  

Alvesson och Sköldberg (2008, 193) beskriver ett huvudtema av hermeneutiken som 

”meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten”. Författarna 

beskriver även olika former av så kallade hermeneutiska cirklar som ska underlätta förståelsen 

för ämnet via en visuell bild. Hermeneutiken har olika inriktningar och denna studie passar in 

på den aletiska hermeneutiken enligt Alvesson och Sköldberg (2008, 198.) De beskriver att 
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denna form skapas utifrån en förförståelse som efterhand skapar och utvecklar en förståelse. 

Lärandet sker i cirkelform och kallas därför hermeneutiska cirklar då arbetet börjar om hela 

tiden och lärandet kan utvecklas desto mer författarna arbetar med studien (Alvesson och 

Sköldberg 2008, 198). 

      

       

Förförståelse    Förståelse 

      

     

 

 

Figur 1 Aletiska hermeneutikens cirkel 

(Baserad på: Alvesson M och Sköldberg K. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

2008, 200) 

Detta med hermeneutiska cirklar är något som även Harvey och Myers (1995, 19) beskriver. 

De förklarar att själva idén bakom dessa cirklar är att de ska hänvisa till förståelsen som helhet 

till tolkningsarbetet, där beskrivningen styrs av personens förväntningar av situationen. Detta 

passar in på denna studie då det finns en viss förförståelse gällande ekonomistyrning och dess 

formella styrmedel, därmed finns förhoppningen om att efter den avslutade studien ha en 

djupare och utvecklad förståelse samt mer kunskap om ämnet.  

2.1.2 Kvalitativt 

Forskningsmetoden grundar sig i vad forskare vill undersöka och hur forskaren ska gå tillväga 

för att få fram och samla in den information som ska svara upp på det valda problemet. För att 

samla in information kan valet antingen vara att använda en kvalitativ eller en kvantitativ 

metod, tanken ska ligga i att välja en metod som passar ihop med den frågeställning som valts 

att arbeta med (Holme och Solvang, 1997, 75). Även Seawright och Gerring (2008, 295-296) 

förklarar att författare utifrån sitt valda problem väljer om den kvalitativa eller den kvantitativa 

forskningsmetoden passar in som arbetssätt för det specifika problemet. Enligt Morris (2006, 

121) grundar sig kvantitativa metoder i olika slag av undersökningar och enkäter, medan den 

kvalitativa metoden riktar sig mer mot fallstudier och intervjuer. 

Denna studie använder sig av den kvalitativa metoden, detta görs eftersom valet ligger i att 

utföra en fallstudie vid insamlandet av empirisk fakta. Fallstudien innefattar tio stycken 

djupintervjuer med personer på utvalda företag. När författare väljer att arbeta med en fallstudie 

använder de sig ofta av en kvalitativ metod på grund av att den förespråkar ostrukturerade 

intervjuer och deltagande observationer.   

Sådana intervjuer eller observationer är användbara när författare genomför en detaljerad och 

intensiv granskning (Bryman och Bell 2005, 72). Anledningen till valet av en kvalitativ metod 

är på grund av att det genomförts tidigare liknande studier, som tagits del av, och där används 

en kvalitativ metod vid insamlandet av empiri.  
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Genom denna studie undersöks det valda ämnet och granskar småföretagen på djupet gällande 

deras traditionella ekonomistyrning. Utifrån användningen av denna metod och genom frågorna 

till respondenterna skapas en förståelse för i vilken utsträckning företagen jobbar med dess 

ekonomistyrning, med inriktning på de traditionella formella styrmedlen.  

Bryman och Bell (2005, 72) beskriver att om en forskare använder sig av en fallstudie för att ta 

reda på enskilda drag hos det undersökande företaget eller organisationen kallas det för att 

använda sig utav ett idiografiskt synsätt. Denna studie utgår från detta synsätt eftersom det är 

de utvalda företagen som skapar ett intresse av att få veta mer om samt hur dess situation ser 

ut. Intresset ligger även i att förhoppningsvis hitta en del mönster som gör att resultatet tyder 

på att de använder sig av ekonomistyrning och dess formella styrmedel. Tyder resultatet istället 

på att de inte använder sig av några formella styrmedel finns en förhoppning om att istället ta 

reda på hur de styr företaget med andra modeller och metoder.   

Bryman och Bell (2005, 72) beskriver att en undersökningsdesign av det tvärsnittliga utförandet 

kallas för nomotetiskt, därför att det syftar till att få fram påståenden som inte ska vara beroende 

av varken tid eller plats. Denna design appliceras på denna studie på grund av liknande studier 

ska kunna genomföras på samma sätt och att svaren då bör överensstämma med denna studies 

resultat. Anledningen till detta är situations oberoende, vilket betyder att företagen troligen 

svarar på ett liknande sätt, givet att det inte skett någon drastisk förändring inom företaget eller 

att det har upphört.  

2.1.3 Abduktion 

Alvesson och Sköldberg (2008, 55) förklarar att forskning vanligtvis utgår från två forsknings 

modeller, deduktion som har sin utgångspunkt i teorin och induktion som utgår från empirin. 

De fortsätter att förklara att det finns ett tredje alternativ för forskningsmetod, vilket är en 

blandning av dessa två och kallas abduktion.  

Vid fallstudiebaserade undersökningar som denna studie bör författare enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008, 55) använda sig av en abduktiv ansats. De förklarar vidare att anledningen till 

att abduktionen är en blandning är på grund av att den utgår ifrån empirin lika som induktivt 

men att den samtidigt inte väljer bort teoretisk förförståelse och på det sättet liknar den 

deduktiva ansatsen.  

Abduktionen förespråkar analys av empirisk fakta och kombinerar den med tidigare studier av 

den passande teorin (Alvesson och Sköldberg 2008, 55). Även Jakobsen (2012, 104) förklarar 

att den abduktiva ansatsen utgår från empirin för att kunna utveckla det teoretiska.  

Gold et al. (2011, 234) beskriver att syftet med den abduktiva ansatsen är att observera fakta 

och då både den teoretiska och den empiriska. Det svar som framgår utifrån den observerade 

faktan ska enligt Gold et al. (2011, 234) till en början vara förvånande men genom förklaringar 

bli slutsatser. De ser den abduktiva ansatsen som förberedande och som ett första steg i det 

vetenskapliga resonemanget (Gold et al. 2011, 234). Deras resonemang om den abduktiva 

ansatsen är liknande som Alvesson och Sköldbergs, dessa författare förespråkar att den 

insamlade faktan, både den teoretiska och den empiriska ska observeras och bearbetas och på 

så sätt medverka till att kunna dra slutsatser.  
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Ovanstående text är studiens principdel för metoden. Detta avsnitt har arbetats fram genom att 

metoden beskrivs utifrån den litteratur som representerar karaktären på arbetet. Fortsättningsvis 

presenteras en metoddel som konkret visar hur studien genomförts och hur dess upplägg ser ut.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Insamlingen till den teoretiska referensramen är en viktig del av studien. Det är från den 

teoretiska referensramen som information hämtas för att skapa basen för studien och det är den 

delen som bidrar till en bredare och djupare kunskap. Empirin samlas in genom en fallstudie 

och den informationen bidrar förhoppningsvis till att besvara de frågor som arbetats fram. Detta 

i sin tur gör att syftet med studien uppfylls. Det är utifrån studiens empiri och teoretiska 

referensram som reflektioner och slutsatser skapas. 

2.2.1 Övergripande upplägg 

Denna studie lägger sin grund i både den teoretiska referensramen och empirin, där teorin ligger 

till grund för utformningen av frågorna till fallstudien som undersöks på de utvalda företagen. 

Den teoretiska referensramen behandlar olika begrepp och modeller som finns inom 

ekonomistyrningen och som beskrivs i litteraturen.  

Enligt Eriksson (2011, 20-21) kan valet av metod vara en ”investering” för studiens empiri och 

resultat. Reflektionsavsnittet är den delen av studien som kopplar samma de olika delarna från 

den teoretiska referensramen och empirin. Detta för att kunna göra en reflektion och slutsats av 

det resultat som författaren kommit fram till. Eriksson (2011, 20-21) konstaterar att det ofta är 

reflektionsavsnittet som kräver mest av tiden när författarna eller forskarna arbetar med sin 

studie. 

Informationen som respondenterna, från de olika företagen, bidrar med kopplas sedan samman 

med studiens teoriavsnitt. Studien innehåller en teori-, empiri-, reflektions- och en slutsatsdel. 

Genom att använda sig av dessa olika avsnitt finns förhoppningar att på ett bra sätt göra 

kopplingar mellan det som finns inom litteraturen och hur det används i praktiken hos 

fallföretagen. 

I denna studie används referenssystemet Harvard. Umeås universitetsbibliotek (2013) beskriver 

hur författare ska referera i texten gällande systemet. Anledningen till användandet av detta 

system är för att det är det enklaste och mest effektiva för både författare och läsare. Denna 

form av referenssystem påvisar att författarna beskriver den refererade författarens efternamn 

samt anger när studien eller litteraturen är skriven.  

2.2.2  Val av teoretisk referensram 

Vid utformandet av den teoretiska referensramen används olika sekundärdata eller 

sekundärkällor, det vill säga källor och data som redan finns publicerade i olika former av 

litteratur och artiklar (Umeås universitetsbibliotek, 2013). Dessa källor är olika former av 

databaser som finns tillgängliga genom Högskolan i Gävles bibliotek för studenterna. Databaser 

som använts är SAGE, Emerald, Jstore, Google Scholar, Science Direct samt Elsivier. Hur 

många träffar som framkommit genom sökning av relevanta ord och vilket datum när denna 

sökning skett finns bifogat som bilaga.  
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En struktur finns gällande de utvalda formella styrmedlen. De styrmedel som valts ut av 

författarna är först kalkylering, budgetering, resultatplanering samt internredovisning. Urvalet 

till dessa styrmedel har skett främst genom att tron finns om att det främst är dessa styrmedel 

som småföretagen använder sig inom denna form av tjänsteföretag. Därefter har valet gjorts 

utifrån att viljan finns om att skapa ett djup inom studien och det känns därför mer relevant att 

arbeta med färre styrmedel på ett djupare sätt i stället för utifrån flera styrmedel och inte gå in 

på djupet gällande dem.   

Tidigare studier ligger till grund för utformandet av den teoretiska referensramen, och med 

tidigare studier menas, både tidigare uppsatser inom liknande ämne och vetenskapliga artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna och tidigare studier spelar en viktig roll när det gäller utformandet 

av den teoretiska referensramen. Detta görs för att skapa en djupare förståelse för ämnet och 

vad andra forskare har kommit fram till innan, som kan vara bra att ta del av.  

Därefter kommer även Internetkällor finnas med som ett komplement till litteraturen och 

artiklarna. Själva ämnet ekonomistyrning finns det mycket fakta bakom, då både ur litteratur 

som kurslitteratur, men även i tidigare gjorda studier. Genom ovanstående resonemang anses 

det finnas tillräckligt med både teori och egen empiri för att forma en bra studie.  

Under arbetets gång har ytterligare teori samlats in som mer svarar upp på det empiriska 

materialet. Denna information behövs för att kunna stärka upp empirin i reflektionerna, där en 

sammankoppling mellan den teoretiska referensramen och empiri sker. Detta görs för att se hur 

de ter sig tillsammans. I och med att studien befinner sig i den hermeneutiska traditionen är det 

godtagbart att under arbetets gång lägga till information i den teoretiska referensramen som 

passar upp på det empiriska materialet.  

2.2.3 Val av empiri 

Insamlandet av empiri genomförs via en fallstudie och detta har valts eftersom att det finns 

fördelar med en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ. Vid ett genomförande av en vald 

fallstudie sker det eftersom att fallet i fråga är något som forskaren intresserar sig för, och 

forskarens mål är att belysa just det specifika fallet (Bryman och Bell, 2005, 72). I denna studie 

handlar det om att ta reda på i vilken utsträckning småföretag använder sig utav traditionell 

ekonomistyrning och om småföretagen väljer bort vissa styrmedel samt om de då ersätts med 

andra.  

Enligt Bryman och Bell (2005, 71) beskriver de att det specifika ”fallet” kan förknippas med 

exempelvis en organisation eller en arbetsplats och i denna studie handlar det om småföretag 

som verkar inom tjänstesektorn samt att de är väletablerade.  

Eftersom att denna studie använder en kvalitativ metod och empirin samlas in genom en 

fallstudie hos olika företag innehåller den primärdata. Det är data som studien arbetar fram för 

första gången, ingen annan har tillgång till denna förrän studien är klar. Därefter är det fritt för 

andra att relatera sina studier till källorna (Umeås universitetsbibliotek, 2013).  

Enligt Qu och Dumay (2011, 238) är själva forsknings intervjun eller fallstudien den viktigaste 

aspekten när det gäller datainsamling vid arbetet med en kvalitativ forskningsmetod. 
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Anledningen till att denna studie använder sig av fallstudier är på grund av att det genom 

djupintervjuer framkommer en bättre svarsfrekvens än vid användandet av till exempel enkäter. 

De frågor som besvaras är övergripande och chansen till att ställa följdfrågor är god. 

Djupintervjuer kan bidra till mer information, som i den här studien är viktigt för att kunna 

analysera och dra slutsatser mellan den teoretiska referensramen och empirin.  

Fallstudien genomförs med öppna frågor och då finns förhoppningen om att respondenterna 

förklarar ur sitt synsätt och att författarna ställer följdfrågor vid behov. Målet i sig är att låta 

respondenten tala och beskriva företagets situation ur sitt perspektiv (Paloma, 2013). När 

författare använder sig utav en intervju med öppna frågor ger det respondenten en möjlighet att 

”sväva ut” i sina svar. Detta kan bidra till att författarna ger respondenten utrymme att utforma 

dennes egna svar och kommentarer, och det är upp till respondenten att lämna den information 

den själv vill ge.  

Låter författarna respondenten prata på själv utan några ledande frågor ger författarna 

respondenterna möjlighet att styra intervjun, vilket ger mindre utrymme för författaren, men 

det kan även vara positivt eftersom att respondenten kan komma in på information som 

författarna inte hade tänkt på innan. Denna information kan vara viktig för författarna och 

sådant som de inte hade tänkt fråga om innan (Bryman 2012, 59). 

Vid dessa fallstudier har i förväg frågan om möjligheten till att spela in intervjun ställts. Det 

finns fördelar med att spela in intervjun, dels kan författarna rikta större uppmärksamhet på att 

lyssna på respondenten och dess svar, vilket ger en bra möjlighet till att vara uppmärksammad 

vid intervjun och även kunna ställa viktiga följdfrågor. Det är viktigt då studien utgår ifrån den 

kvalitativa metoden och att en stor del av det handlar om att författarna har en god kontakt och 

närhet med respondenten (Bryman och Bell 2005, 322).  

De inspelade intervjuerna kan vara bra att ha kvar i efterhand om författaren vill komplettera 

sina anteckningar. Det är en trygghet att veta att informationen är sparad och tillgänglig för att 

lyssna på igen. Om författarna istället skulle anteckna hela intervjuerna finns risken att 

författarna missar något viktigt som kan vara bra för studien.  

Detta är självklart inget som en författare vill riskera eftersom intervjuerna endast sker under 

ett enda möte, och i sådana fall endast återkomma till det undersökande företaget för 

kompletteringar. Risken finns också, gällande att anteckna intervjun utan inspelning, att det kan 

vara så att respondenten känner att denne måste vänta på att författaren har antecknat klart. Om 

författarna antecknar intervjun kan det även medföra att vid transkriberingen av materialet 

misstolkar anteckningarna och svaren vi fått utifrån intervjun av respondenten. Spelar 

författarna istället in intervjun och lyssnar på den igen kan misstolkningar minimeras avsevärt 

eftersom författarna får höra exakt vad respondenten svarar. Något som författare bör vara noga 

med gällande inspelningar är att informera om att det endast kommer att användas i 

utbildningssyfte, efter att studien är genomförd tas materialet bort.  

En annan god aspekt med att spela in samtalen är att det blir enklare att direkt kunna citera 

respondentens svar. Det minskar risken för att göra ett fel citat vilket kan leda till att författarna 

beskriver information på ett sätt som har missuppfattats (Wallén 1996, 76).  
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När det gäller presentationen av empirin och svaren från företagens respondenter har valet legat 

i att presentera företagen för sig och väva ihop vad de olika respondenterna på samma företag 

har svarat. Presentationen kommer att ske i löpande text och inte fråga för fråga, detta val 

genomförs på grund av att det underlättar för läsaren om den får empirin i löpande text. 

Respondenternas svar presenteras utifrån vem som sagt vad. En del av svaren från 

respondenterna kan vara irrelevant för vad denna studie valt att undersöka, detta leder till ett 

medvetet val att inte ta med sådan information i presentationen av empirin. Dessa val av 

utformningen av empirin görs på grund av att det ska möjliggöras för läsaren att analysera 

texten, jämföra och relatera till den på ett lättare sätt.  

När planeringen var strukturerad formulerades frågorna som sedan skulle ställas vid 

intervjutillfället, utifrån den teoretiska referensramen. För att underlätta och förbereda 

respondenterna på dessa frågor mailades dessa ut i förväg. Därefter vid själva intervjutillfället 

besöktes företagen. Intervjuerna började med att fråga ytterligare en gång om de godkände att 

intervjun spelades in, vilket de i samtliga fall gjorde. Detta på grund av att undvika 

missförstånd. Därefter frågades om det var godkänt från deras sida att nämna företaget och 

respondentens namn i studien vilket även det godkändes av samtliga deltagare. Respondenterna 

vid de olika fallföretagen gav godkännande om att vid behov skicka ut kompletterande frågor 

via mail. När intervjuerna var klara lyssnades det insamlande materialet igenom och skrevs ner 

för att sedan utforma empiriavsnittet, detta är den form av transkribering som använts. Till sist 

när materialet sammanställts har ett utskick skett till fallföretagen, och de medverkande 

respondenterna för att få ett godkännande av empirin, detta för att undvika att missförstånd 

skapas.  

2.2.3.1 Val av företag 

Till en början låg valet av fallföretagen inom samma bransch, därefter till en viss del utifrån det 

geografiska läget. Anledningen till valet av företag inom samma bransch är genom tidigare 

studier som gav förslag på att utföra en liknande studie, men att istället jobba utifrån företag 

inom samma bransch. Något som denna studies fallföretag har gemensamt är att de alla är 

tjänsteföretag. Det geografiska läget som valts är mellersta Sverige och då företag belägna i 

Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.  

Anledningen till att valet utgått från dess geografiska läge är främst ett bekvämlighetsurval. 

Författarna till denna studie bor i Hälsingland och Dalarna och studerar i Gästrikland, därför 

har valet skett utifrån det geografiska läget. Tron finns att dessa företag kan använda sig av 

liknande metoder därför att de verkar inom liknande område. Vissa aspekter inom dessa 

fallföretag kan skilja sig och det är detta som studien hoppas få en förståelse för, eftersom de 

utvalda företagen har blivit utvald på grund av att de är väldigt lika gällande både anställda och 

omsättning.  

För att få fram dessa företag har Retriever (2013) använts, som är en företagsinformationssida 

där personer enkelt kan få fram ett företags uppgifter som exempelvis antal anställda samt 

omsättning. Småföretag ska enligt Svenskt Näringsliv (2010, 3) ha en balansomslutning och 

nettoomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro, vilket idag (2013-05-13) motsvarar cirka 

86 miljoner svenska kronor (Valuta, 2013) För att ett företag ska räknas som ett småföretag 
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krävs också ett maximalt antal anställda på 49 stycken och ett minimum på 10 stycken (Svenskt 

Näringsliv 2010, 3).  

Vid valen av företag har fokus legat på företag med cirka 30 stycken anställda. I och med detta 

antal anställda har utfallet gällande företagen visat att de är väletablerade tjänsteföretag som 

varit verksamma under en längre tid. Detta har medfört att denna studie inte kommer att 

poängtera branschen utan väljer att betona företagens position.  

För att få företag att ställa upp vid denna studie låg valet först och främst att ta kontakt med de 

företag som har ansetts passande utifrån kriterierna som nämnts ovan. Anledningen till detta är 

att se om det finns ett intresse till att medverka i studien och dela med sig av sitt 

ekonomistyrningsarbete. Den första kontakten togs via mail, för att se om intresset för 

medverkan fanns. Det var några företag som inte svarade under den planerade tidsramen, de 

företagen kontaktades senare via telefon. Detta lönade sig då det visade sig att det var flera av 

dem som var intresserade till att medverka och möten bokades.  

2.2.3.2 Val av respondent 

Valet av respondenter inom företagen är inte något som författarna varit med och påverkat i 

stor grad. Fallföretagen har upplysts om vad denna studie vill ha information om gällande 

ekonomistyrning och därefter har företaget själv valt ut vilka som de ansett passande. Det har i 

de flesta fall involverat ägaren av företaget, som är mest insatt i verksamheten samt en person 

som har med administrationen eller ekonomin att göra.  

2.2.4 Reflektion och slutsats 

Studiens reflektioner presenteras och delas in utifrån studiens syfte, upplägget sker genom en 

rangordning som har framställts och som används genom hela studien. Detta för att hålla 

logiken och göra det enklare för läsaren att följa med. Ordningen ser ut som följande:  

 Planering, koordinering och kontroll 

 Lönsamhet 

 Budget 

 Kalkyler 

 Internredovisning och resultatplanering 

 Övriga reflektioner 

Reflektionerna ligger till grund för utformandet av studiens slutsatser. Genom detta resoneras 

slutsatserna fram genom tre utvalda teman, som återspeglar syftet och de betydande delarna 

inom denna studie.  

2.3 Trovärdighet och äkthet 

Genom att denna studie baseras på en pragmatisk ansats i det vetenskapsteoretiska synsättet 

talar författarna inte om studiens reliabilitet och validitet som vid en renodlad kvalitativ studie. 

Bryman och Bell (2005, 306) påvisar istället att vid en studie som denna bör författaren utgå 

från dess äkthet och trovärdighet. Dessa former beskrivs i texten som alternativa kriterier för 

bedömning av kvalitativa undersökningar. Trovärdigheten delas sedan upp i fyra olika 

delkriterier vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och till sist styrka och bekräftelse.  
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Enligt Bryman och Bell (2005, 307) kan tillförlitligheten beskrivas på en del olika sätt. Den 

sociala verkligheten beskrivs av forskaren på ett tillförlitligt sätt för att den ska accepteras i 

andra människors ögon. För att en tillförlitlighet ska infinna sig bör resultaten av forskningen 

och empirin tas fram på ett tillförlitligt och godkänt sätt. Det bör framgå att forskaren har 

uppfattat den verklighet den beskriver på ett accepterat sätt enligt den del av personer som 

tillhör den sociala verkligheten. Enligt författarna kallas det med andra ord för 

respondentvalidering och deltagarvalidering. 

Bryman och Bell (2005, 307) beskriver att överförbarheten och pålitligheten är viktig. I en 

kvalitativ studie handlar det om att få ett djup istället för en bredd, därför läggs stor vikt på 

själva överförbarheten. Forskarna till studien har en relation till sina respondenter och det är 

viktigt att informationen från dem överförs till studien på ett korrekt sätt. Pålitligheten skapas 

enligt Bryman och Bell (2005, 307) genom att påvisa de steg studien genomgått och tar med 

allt för att inte undanhålla viktig information som kan vara avgörande för studien. Författarna 

till studien ska visa vilka steg och faser de har jobbat inom och hur planeringen och studien 

byggts upp beskriver Elharidy, Nicholson och Scapens (2008, 152). Bryman och Bell (2005, 

307) skildrar även de att det är viktigt att visa vilka steg studien genomgått för att öka dess 

tillförlitlighet. 

Elharidy, Nicholson och Scapens (2008, 150) förklarar också att om en forskare endast 

beskriver ett företags processer rakt av, utan att lägga in sina egna tolkningar av situationen, 

sänks studiens trovärdighet och resultatet påverkas negativt. De beskriver att det bör finnas ett 

samspel mellan författarna och den data de samlar in (Elharidy, Nicholson och Scapens 2008, 

150). I denna studie presenteras respondenternas svar i empiriavsnittet, där utelämnas 

författarnas egna röster och tolkningar, dessa finns istället med i avsnittet efter empirin som 

innehåller reflektioner över den teoretiska referensramen och empirin.  

Inom denna studie beskrivs utförligt vilka steg som genomgås, allt från bakgrunden till dess 

resultat. Själva överförbarheten från respondenten till empirin läggs det mycket tid på, detta för 

att sträva efter att få den så specifik och exakt som möjligt. Vid transkriberingen av materialet 

lyssnades återigen de inspelade intervjuerna igenom och skrev ner exakt vad respondenterna 

svarade.  

Detta gjordes eftersom misstolkningar gällande respondenternas svar ska undvikas. 

Misstolkningar minimeras vid inspelade intervjuer eftersom det ger en möjlighet till att gå 

tillbaka och lyssna på dem igen, om det något specifikt författarna funderar över. Detta ökar 

trovärdigheten för studien eftersom de anteckningar som utformats från respondenternas svar 

faktiskt är deras svar och inga egna tolkningar har gjorts. Medvetenheten finns om att 

människor kan tolka saker och ting på olika sätt, därför är vi noga med att skriva hur allt har 

tolkats för att ytterligare stärka studiens äkthet.  

Efter sammanställningen av empiridelen har den skrivna texten om varje företag skickats via 

mail till respektive respondent för godkännande. Detta bidrar därför till att empirin blir mer 

trovärdig och äkta eftersom det genomförts åtgärder för att minimera missförstånd och 

feltolkningar.  
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2.4 Käll- och metodkritik 

Vi har varit kritiska gällande urvalet av källor på grund av att kunna säkerställa dess äkthet. 

Utgångspunkten är att arbeta med vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidigare akademiska 

studier, databaser via biblioteket och även annan användbar litteratur. Databaserna som använts 

är sådana som finns tillgängliga via Högskolan i Gävles biblioteks hemsida. Exempel på 

databaser som använts är, SAGE journals, Emerald, Retriever och Jstore. Ytterligare databaser 

som använts är Google Scholar, Science Direct och Elsevier. Dessa används för att de artiklar 

som finns tillgänglig i dessa databaser är lästa och granskade, vilket gör att informationen 

utifrån dem är trovärdig och korrekt. Antalet träffar som framkommit vid sökning av relevanta 

ord och datumet då detta skett finns sammanställt i en bilaga. 

För att skapa den teoretiska referensramen har vi använt oss av författare som är kända inom 

sitt ämne och att de inte är gammal information som finns tillgängligt i materialet. Detta görs 

för att en medvetenhet finns om att en del information gällande de formella styrmedlen skiljer 

sig i arbetet jämfört med nutid och exempelvis 1950-talet.  

Reynolds (1999, 4) beskriver det som viktigt att ha en kritisk reflektion till de olika källorna 

som författaren använder. Författaren bör vara kritisk eftersom det beskrivs att det är genom 

denna process författaren skapar sin kunskap, och är de inte kritiska gällande källorna kan 

författaren ta med information som inte är korrekt vilket kan påverka slutresultatet negativt.  

När det kommer till källorna har Hardvad-systemet använts vilket redan beskrivits. Sidnumret 

gällande artiklarna och litteraturen har valts att skrivas med, detta för att underlätta både för oss 

författare och även för läsaren, eftersom den möjligtvis vill kontrollera källan. I och med att 

sidnumret tas med stärks tillförlitligheten, eftersom det påvisar att det går att kontrollera.  

Genom en överenskommelse med respondenterna på fallföretagen spelas intervjuerna in, detta 

görs för att möjliggöra att gå tillbaka och lyssna på dem igen vid behov. Det innebär goda 

möjligheter vid transkribering av materialet från intervjuerna. Transkribera innebär att 

författarna från en intervju eller liknande skriver ner informationen som sagts. Författaren 

överför tal till text.  

När det gäller informationen om de undersökande företagen har databasen Retriever (2013) 

använts för att få tillgång till företagsinformation som exempelvis antal anställda, omsättning 

med mera.  
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3 Teoretisk referensram 

I denna del beskrivs vad böcker, artiklar och internet beskriver om ämnet traditionell ekonomistyrning 

och dess delar inom de formella styrmedlen. Här förklaras innebörden av ekonomistyrning och formella 

styrmedel som kalkylering, budgetering, resultatplanering och internredovisning.  

Strukturen i detta avsnitt skapas genom att först beskriva tidigare forskning kring ämnet 

ekonomistyrning. Därefter beskrivs den traditionella ekonomistyrningen samt dess kritik kring 

ämnet, som exempelvis Relevance Lost-debatten. Utifrån detta skildras vad tidigare uppsatsers 

resultat har belyst för att möjliggöra jämförelser med denna studies empiriska resultat. 

Definitioner av vad som menas med ekonomistyrning samt dess formella styrmedel framställs. 

Till sist beskrivs de utvalda formella styrmedlen som kalkylering, budgetering, 

resultatplanering och internredovisning.  

3.1 Tidigare forskning  

Ekonomistyrning och dess styrmedel finns det sedan tidigare mycket forskning om under 

väldigt lång tid. Många författare visar på att det antingen är bra eller mindre bra med formella 

styrmedel, medan vissa påvisar att sambandet mellan styrmedlen har att göra med storleken på 

företaget.  

Gällande ekonomistyrning är det en del forskare och författare som har en del invändningar 

gällande ämnet. Mitchell och Reid (2000, 386) konstaterar att empirisk forskning om 

ekonomistyrning inom småföretag aldrig har varit ett intressant ämne, utan att denna forskning 

istället gjorts inom större företag. Anledningen till detta förklarar de som att det inte finns 

kapacitet och kompetens inom småföretagen för att utveckla ekonomistyrning inom 

verksamheten. Småföretag har många gånger inte fått lika stor bredd i teorin som större företag, 

vilket författaren McGuire (1976, 115) förklarar med följande citat. 

”….small enterprises in the eyes of the academic community are analogous to 

plain girls and acne-ridden boys at a high school dance – they are present in 

large numbers, but usually are unnoticed. Small firms move through their 

typically brief life spans neglected, untouched and unassisted by the 

sophisticated hand of scholarship.”  
(McGuire 1976, 115) 

 

Det har tidigare inte varit på modet att forska om ekonomistyrning inom småföretag, men 

Mitchell och Reid (2000, 389) påvisar att forskare kan lära sig en hel del om utvecklingen av 

ekonomistyrning i småföretag. Det finns även stor potential att forska inom detta ämne. 

Mitchell och Reid (2000, 387) konstaterar att det är lättare att undersöka ekonomistyrning i 

småföretag än hos större företag. En anledning till detta är att de större företagen anses som 

komplexa, vilket försvårar arbetet. Undersökningen i småföretag kan ske med en större lätthet 

och klarhet och bidrar därmed till en mer tillgänglig och fördelaktig miljö för forskaren 

(Mitchell och Reid 2000, 387). 

Perren och Grant (2000, 392) beskriver att ekonomistyrning i småföretag har en tendens till att 

ha för lite information inom företaget gällande deras hantering. Deras kontroll anses sämre och 

problem kan uppkomma vid beslutsfattandet. Författarna skriver att studierna visar på att 

småföretag många gånger uppnår effektivitet och kontroll genom informell styrning. Perren och 
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Grant (2000, 393) skriver att forskningens resultat tyder på att småföretag ofta saknar det som 

teorin beskriver om formella styrmedel. De beskriver att småföretag istället efter hand som de 

växer, börjar använda formella styrmedel mer och mer (Perren och Grant 2000, 393). 

Något som förvånade Granlund och Taipaleemäki (2005, 48-49) var att resultaten från deras 

studie påvisar att det fanns en verklig brist i fråga om kontrollen över deras undersökta företag. 

De skriver att de som författare är förvånade över att det ägnas lite uppmärksamhet åt företagets 

resultatmätning, planering och i vissa fall även finansiella analyser. Företagen och dess styrning 

består av både formella och informella styrningsverktyg. Med informell styrning menar de 

sådan styrning som inte är formellt beslutat och nedskrivet på något ställe inom företaget, men 

som ändå är med och påverkar dem i någon riktning. Granlund och Taipaleemäki (2005, 48-

49) betonar vikten av den tidhorisont som visade sig tillhöra ekonomistyrningen. I deras 

småföretag visar resultaten på att dessa är inriktade och fokuserade på en kort tidsram. 

Småföretag har inte lika stor möjlighet att planera på lång sikt utan måste istället fokusera på 

ett kortare tidsspann. Detta kan kopplas samman med vad Mitchell och Reid (2000, 388) tar 

upp, då de skriver att småföretag behöver ta itu med frågor om hur informationen kan förenklas 

och presenteras på ett mer användbart sätt. 

Cardinal, Sitkin och Long (2004, 411) belyser i sin studie att det finns en obalans mellan 

formella - och informella styrmedel. Ett företag som de studerat beskrev att en informell 

styrning var det bästa att genomföra i hopp om att motivera och övervaka företaget och de 

anställda. Detta skedde genom ett antal regler inom företaget, men som inte var skrivna 

någonstans utan det var något som de anställda endast visste om. Dessa regler behandlade 

exempelvis arbetstider, vad som förväntades av dem och hur de tillsammans skulle göra för att 

motivera varandra. Dessa förslag på informella och formella styrmedel kan kopplas till Perren 

och Grant (2000, 393) eftersom de i sin forskning beskriver att det många gånger beror på 

storleken av företaget gällande om de använder sig av formell- eller informell styrning.  

Moores och Yuen (2001, 384) beskriver att det finns stora skillnader gällande styrning i ett 

företag beroende på vart företaget befinner sig tillväxtmässigt. Deras forskning tyder på att 

företag i födelsefasen inte använder formella styrmedel i samma utsträckning som de företag 

som befinner sig i tillväxtfasen. De ”nya” företagen tenderar till att använda en simpel struktur 

och mer informell styrning. Detta tar även Samuelsson och Trajkovski (2008, 31) upp, då de 

beskriver att företag i födelsefasen många gånger hade ett väldigt förenklat arbete och att 

styrningen många gånger bara berörde chefen. Även Lindvall (2011, 36) poängterar detta 

gällande att cheferna är styrningens nyckelpersoner eftersom det oftast är de som tar besluten 

gällande företaget i fråga.  

Även Axelsson och Frödin (2001, 3) poängterar detta och beskriver att företagsledaren har en 

väldigt central roll i företaget, det är viktigt för dem att de förstår hur ekonomistyrning går till 

och hur det ska användas. Sörling (2002, 60) skriver i sin avhandling att ekonomistyrning är 

något som främst ska beröra ägaren av företaget och även ekonomen eller controllern. Det ska 

heller inte vara någon skillnad på varken bransch, storlek eller specifik sektor.  
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Samuelsson och Trajkovski (2008, 31-32) tar upp att när företag växer är det viktigt att införa 

mer formella styrmedel för att informera företagets externa intressenter. Finns då bara 

informella styrmedel i det skedet är det inte något som intresserar och hjälper de externa 

intressenterna. Dessa styrmedel hjälper till att kontrollera ekonomin samt företagets personal. 

Har företaget uppsatta mål ska de anställa inkluderas och informeras om detta (Samuelsson och 

Trajkovski 2008, 31-32).  

Andersson, Blomberg och Odén (2006, 5) konstaterar att strategier för att utveckla ett företag 

genom ekonomistyrningsmetoder och modeller främst riktar sig mot större företag, och att det 

finns ett behov av att anpassa dessa strategier även för de mindre företagen. De beskriver att 

ekonomistyrningen ändras och utvecklas beroende på storleken på företaget. Detta kan kopplas 

samman med Moores och Yuen (2001, 384) samt Samuelsson och Trajkovski (2008, 31). 

Carneiro (2006, 308) förklarar att företag hela tiden måste sträva efter att utveckla sin 

ekonomistyrning för att undvika att hamna efter, vilket i värsta fall kan göra att de inte blir lika 

konkurrenskraftiga som företag vilket missgynnar dem i längden.  

Lindvall (2011, 24) konstaterar att kunskapsarbetet är viktig för företag och att det måste 

fungera i styrningssyfte. Kunskapen inom företaget är viktigt för att ha möjlighet att konkurrera 

på marknaden. Kunskapsarbetet är ”osynligt” jämfört med exempelvis ett kapital som företag 

innehar i fysisk form (Lindvall 2011, 24) 

Andersson, Blomberg och Odén (2006, 30) beskriver att deras undersökta företag delgav 

mycket information till sina anställda eftersom de ansåg att det skulle öka känslan av delaktighet 

och en lojalitet mot företaget. Författarna beskriver att utifrån deras resultat från företagen 

ansågs budgetering och planering som en aning byråkratiskt men att de höll med om att det kan 

vara bra att ha en planering år för år. Budgeten ses som nödvändig gällande 

kapacitetsförändringar inom företaget. Trots att de ansåg budget som byråkratiskt nämnde de 

även vissa fördelar med den som exempelvis att den främjar framåttänkande, motiverar 

personalen samt att den fungerar som kontroll av företaget, dock menade ett företag att det 

hindrade deras flexibilitet. 

Budget är även något som Lind och Pettersson (2011, 38) diskuterar, de skriver att 

ekonomistyrningsmetoderna skiljer sig från företag till företag. Alla använder inte en budget i 

sin planering, vissa använder istället olika former av kalkyler genom hela verksamheten eller 

andra former av ekonomistyrningsmetoder. Lind och Pettersson (2011, 39) fortsätter förklara 

anledningen till att vissa företag inte använder sig av formella planeringssystem som budget, 

vilket är på grund av att det inte finns tid och att den rätta kunskapen inte finns inom företagen. 

Småföretagen som inte använder sig av formella styrmedel anser att de inte har någon nytta av 

att använda dessa.  De företag som Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 53) studerat i sin 

uppsats använder sig av budget och kalkyler men i olika utsträckningar. De konstaterar att själva 

budgeten inte är direkt av formellt slag utan att det finns en form av budget över verksamheten 

men inte i någon skriftlig form. Fast småföretagen inte använder sig av formella styrmedel anser 

Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 53) att företagsledarna har en bra koll på 

verksamheten. 
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Andersson, Blomberg och Odén (2006, 31) beskriver att deras företag som de undersökt 

använder sig genomgående av mer informella styrmedel och att det kan anses negativt när 

företagen väl växer sig större och utvecklas mer längre fram. Enligt Andersson, Blomberg och 

Odén (2006, 33) är det en viss skillnad gällande styrningen inom företag beroende på vilken 

bransch de tillhör. Lind och Petterssons (2011, 42) studie har genomförts på småföretag inom 

olika branscher och det företag som använder sig av olika former av formella styrmedel befinner 

sig inom byggbranschen där olika former av kalkyler ligger till grund för den ekonomiska 

planeringen.  

En annan slutsats som Lind och Pettersson (2011, 43) drar är att den litteratur som de valt att 

studera, inte direkt passar in och används av de studerande företagen. Samtidigt anser de att 

vissa av de studerande företagen använder sig av formella styrmedel men att företagen 

egentligen inte vet om det, de använder inte de specifika namnen utan de arbetar utifrån egna 

erfarenheter.  

Även Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 34) konstaterar liknande som Lind och 

Pettersson gällande att företagen använder sig av ekonomistyrning inom verksamheten men att 

de egentligen inte vet att de verkligen gör det. Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 34) 

kom fram till att anledningen till att småföretagen egentligen inte använder sig av 

ekonomistyrnings metoder och modeller är på grund av att de inte har kunskapen om hur 

metoderna och modellerna fungerar, och att de beskrivs i för svåra termer för företagsledarna 

som inte besitter någon akademisk bakgrund. Detta styrks även av Walker et al (2007, 94), 

eftersom de beskriver att ledare inom småföretag oftast inte har någon högre akademisk 

bakgrund.   

Andersson, Blomberg och Odén (2006, 33) konstaterar att några av deras företag var ISO-

certifierade vilket hade hjälpt dem som företag att växa. Författarna beskriver att den operativa 

verksamhetsstyrningen har en betydande roll för just ekonomistyrningen i små- och medelstora 

företag. Andersson, Blomberg och Odén (2006, 34) nämner att bristen på formella styrmedel 

inom småföretag ofta beror på resursbrist och att det anses mindre viktigt vid operationell 

verksamhetsstyrning. Detta är något som de påpekar att andra forskare skriver om. Till sist 

beskriver Andersson, Blomberg och Odén (2006, 34-35) att en del svar de fått gällande 

styrningen handlar om att ägarna av företagen anser att de inte behöver någon utbildning utan 

känner mer att de ”vet bäst själv”, eftersom de känner sitt företag.  

Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 53) konstaterar att småföretagarna grundar sin 

ekonomistyrning på något som de valt att kalla för ”fingertoppskänsla”, detta är något som de 

menar företagsledaren besitter. Fingertoppskänslan grundar sig i företagsledarens erfarenheter 

och kunskapen om det egna företaget. Johansson, Persson och Bertilssons tankar om 

fingertoppskänslan kan kopplas samman med Andersson, Blomberg och Odéns slutsats om att 

företagsledaren ”vet bäst själv”. 

En slutsats som Lind och Pettersson (2011, 39) drar om formella planeringssystem inom 

småföretag är att de företag som använder sig av formella planeringssystem har anställda som 
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besitter akademisk bakgrund och att detta är anledningen till att de använder sig av formella 

planeringssystem eller formella styrmedel.  

Johansson, Persson och Bertilsson (2002, 34) konstaterar att det kan finnas en viss skillnad 

mellan ekonomistyrning i producerandeföretag och tjänsteföretag. De producerande företagen 

anser de är i större behov av formell ekonomistyrning på grund av att de binder sitt eget kapital 

i stora varulager och maskiner. Tjänsteföretagen har bättre koll på sin verksamhet eftersom de 

istället säljer sin egen tid och inte har lika stora kostnader som de producerande företagen, och 

därför behöver inte de lika mycket av de formella ekonomistyrningsmetoderna (Johansson, 

Persson och Bertilsson 2002, 34).  

3.1.1 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Sammanfattningsvis går det att säga att forskning om ekonomistyrning inom småföretag inte 

ansetts som ett intressant ämne, samtidigt som en del författare anser att det går att lära sig en 

del om utvecklingen inom småföretagen gällande ekonomistyrningen. Flera författare 

konstaterar att småföretag brister i sin kontroll och hantering gällande företagets information 

samt att kapaciteten och kompetensen inte finns inom småföretagen för att klara av 

ekonomistyrning inom verksamheten. Några författare beskriver att det inom småföretag ofta 

sker en mer informell styrning istället för en formell styrning med dess verktyg. Detta på grund 

av att de anser att kunskapen om den formella styrningen inte räcker till inom småföretagen.  

Författare anser även att det är skillnad på ekonomistyrningen inom småföretag beroende på 

vart företaget befinner sig tillväxtmässigt. Den formella styrningen är viktig att införa i de 

mindre företagen när det börjar växa på grund av att intresset från externa intressenter ökar. Till 

sist finns det också författare som menar på att småföretagen inte har dålig kontroll utan de 

menar istället att företagsledarna är mer involverade i sina företag och har bättre kontroll på 

verksamheten. Studier visar på att småföretags ägare inte behöver någon utbildning för att sköta 

ett företag utan de anser att de ”vet bäst själv” på grund av att de känner sitt företag. Flera 

författare beskriver att företagsledaren är nyckelpersonen inom småföretagen. När det kommer 

till formella styrmedel som budget och kalkyler har författare kommit fram till att småföretag 

kan välja bort budget och istället ersätta den med olika former av kalkyler eller andra sorters 

ekonomistyrningsmetoder. Vidare presenteras den traditionella ekonomistyrningen och dess 

kritik.   

3.2 Traditionell ekonomistyrning 

Lindvall (2011, 51) beskriver att traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning 

delar en viss enighet eftersom de båda strävar mot att nå liknande mål. Dock beskriver han att 

det finns vissa skillnader mellan dem.   

Lindvall (2011, 51) uppfattar den traditionella ekonomistyrningen som ganska knapphändig 

gällande informationen för företagets effektivitet utåt. Han menar att de endast har ”en rad för 

intäkter, massor för kostnader”. Det innebär att företagen har större kontroll över sina 

kostnader än vad de har gällande dess intäkter. Lindvall (2011, 52) beskriver att den 

traditionella ekonomistyrningen tenderar att få individerna inom företagen att jobba mot ett 

specifikt mål som många gånger ses som en aning byråkratiskt. Lindvall (2011, 52) förklarar 
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vidare att inom den traditionella ekonomistyrningen har helhetsbegreppet om företaget många 

gånger en delvis avgränsad innebörd.  

Enligt Lindvall (2011, 54) handlar den traditionella ekonomistyrningens roll om att främst 

stödja företagens chefer i sitt arbete med att fatta beslut, planera, mäta och följa upp arbetet 

inom verksamheten. Uppkommer det problem är det viktigt att det finns underlag för vissa 

händelser som kan hjälpa cheferna till att förstå vad som är viktigt och på det sättet kunna fatta 

ett bra och riktigt beslut. Sörling (2002, 128) skriver i sin avhandling att den traditionella 

ekonomistyrningen har förlorat sin betydelse och att ämnesområdets huvudsakliga syfte inte 

längre handlar om en verksamhets budget, kalkylering samt redovisning. Sörling (2002, 138) 

skriver:  

”traditionell ekonomistyrning förefaller mest få tjäna som referenspunkt till nya 

och intressantare delar” 

(Sörling 2002,138) 

Enligt Lindvall (2011, 54) sker arbetet med beslutsfattande utifrån cheferna, detta genom en 

tillämpning av de traditionella ekonomistyrningsmedlen som finns tillgängliga. Detta 

resonemang gällande att cheferna är företagets nyckelpersoner är även något som Axelson och 

Frödin (2001, 3) samt Sörling (2002, 60) håller med om. Även Simons (1994, 170) beskriver 

att cheferna har en viktig roll i arbetet och att de bör jobba med att upprätthålla eller förändra 

olika former av procedurer inom företaget. Han förklarar det som: 

“The formal, information-based routines and procedures used by managers to 

maintain or alter patterns in organizational activities”  

(Simons 1994, 170) 

Lindvall (2011, 54) skriver att den traditionella ekonomistyrningen ska hjälpa till med att 

uppmärksamma vart problemen inom företagen finns samt hur företaget bör gå tillväga för att 

lösa dem på bästa sätt.  

3.2.1 Relevance Lost 

Kaplan och Johnson (1987, xi) skriver att under 1980-talet förekom det en debatt som 

fortfarande är känd som ”Relevance Lost”. Denna debatt riktar hård kritik mot den traditionella 

ekonomistyrningen och riktar sig en del mot budgetering, där andra författare som exempelvis 

Hope och Fraser (2003, 1) och Neely, Bourne och Adams (2003, 23) håller med om 

resonemanget inom denna debatt. Dessa författare menar på att budgetering är tidskrävande och 

att det i slutändan kan vara inaktuell information som framkommer när budgeten väl är 

färdigställd. Andra författare som också kritiserar den traditionella ekonomistyrningen är 

Hällgren et al (2012, 457), de beskriver att ekonomistyrningsmetoder och modeller tenderar till 

att bli irrelevant om inte det teoretiska beskriver både forskningen och praktiken. De menar att 

tolkningen av ekonomistyrningens olika metoder och modeller blir oväsentlig. Männen bakom 

”Relevance Lost” debatten är Kaplan och Johnson (1987, xi), de kritiserar den traditionella 

ekonomistyrningen i sitt utförande. De beskriver att debatten syftar till att sträva efter att få 

fram budskapet om att i den traditionella ekonomistyrningen finns ett behov av att skapa nya 

perspektiv och metoder för ekonomistyrningen. Författarna menar att denna debatt har 

uppmärksammats genom att de är kontroversiella och strider mot mångas åsikter gällande den 
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traditionella ekonomistyrningen, men menar samtidigt på att det är genom debatten som de har 

uppmärksammats och intresserat många personer (Kaplan och Johnson 1987, xi).  

Författarna Kaplan och Johnson (1987, 6) beskriver att företagens förutsättningar har ändrats 

under de senaste årtiondena och menar på att tiden när den traditionella ekonomistyrningen 

skapades var en tid då det förekom relativt stabila omvärldsförutsättningar för företagen. När 

sedan tiden gått har företagen och samhället utvecklats i stort, genom teknisk utveckling med 

mera. Kaplan och Johnson (1987, 1) förklarar att informationen gällande ekonomistyrningen 

och dess system kommer ”för sent” till företagen och dess anställda, eftersom informationen 

gällande företagen ofta baseras på en tidigare period.  

Vidare skriver Kaplan och Johnson (1987, 1) att informationen från de traditionella 

ekonomistyrningssystemen är ”för aggregerad”, de menar på att företagen som använder dessa 

endast är fokuserad på de finansiella resultaten istället för att fokusera på att förbättra företaget 

och utvecklas. Till sist skriver Kaplan och Johnson (1987, 1) att informationen ses som 

”förvrängd” och icke relevant för företagens chefer gällande dess planering för att fatta ett 

beslut att styra mot.  

Sammanfattningsvis är den traditionella ekonomistyrningens syfte att stödja företagets chefer i 

arbetet med beslut, planering och uppföljning av arbetet inom verksamheten, dock ses detta 

som byråkratiskt. Traditionell ekonomistyrning får en del kritik från olika författare, en specifik 

kritik för ämnet har skapat en debatt, ”Relevance Lost”. Nedan presenteras definitionerna av 

ämnet ekonomistyrning och dess formella styrmedel. Inom de formella styrmedlen finns olika 

komponenter, denna studie innefattar några av dem som kalkylering, budgetering, 

resultatplanering samt internredovisning.   

3.3 Ekonomistyrning 

Lindvall (2011, 31) beskriver att styrning utgår från grundläggande föreställningar. Han 

beskriver att vid både studerande och praktiserande är det viktigt att vara medveten om att ett 

företags styrfrågor ofta påverkas av både en specifik idé och teknikens utveckling. Själva idén 

uppkommer genom den styrfilosofi som framställer och skapar frågan, medan den tekniska 

delen behandlar utförandet, alltså vilka verktyg och metoder som används för att lösa problem 

som uppkommit.  

Ekonomistyrning är ett brett begrepp och definieras på olika sätt. Ax, Johansson och Kullvén 

definierar ekonomistyrning som: 

”Ekonomistyrning avser avsiktligt påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa mål.”  

(Ax, Johansson och Kullvén 2009, 17) 

Lindvall (2011, 50) definierar istället ekonomistyrning som: 

”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende 

bland organisationens medlemmar”  

(Lindvall 2011, 50) 
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Lindvall (2011, 50) skriver att genom användning av ekonomistyrning kan företagen 

förhoppningsvis uppnå ett önskat beteende inom verksamheten och de anställda. Lindvall 

(2011, 51) förklarar att styrning mot specifika mål handlar om två begrepp, effektivitet och 

produktivitet. Effektiviteten syftar på företagets yttre effektivitet medan produktiviteten istället 

behandlar den inre effektiviteten.  

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 17) beskriver att ekonomistyrningen är ett hjälpmedel för 

att uppnå företagens strategiska målsättningar samt att behandla de ekonomiska målen som 

företagen ställt upp och som de arbetar för att uppnå. Även Armesh, Salarzehi och Kord (2010, 

193) definierar ekonomistyrning som olika strategier för att kunna uppnå företagets uppställda 

mål. Det som Ax, Johansson och Kullvén konstaterar gällande ekonomistyrning och som 

Armesh, Salarzehi och Kord även konstaterar, påvisar även Samuelson och Olve (2008, 23), att 

företagens verkställande ledningar ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt 

mot de uppställda målen. Samuelson och Olve (2008, 24) skriver att företag ska säkerställa 

verksamhetens effektivitet, för att göra det använder de olika former av styrmedel. Ordet 

styrning definierar Samuelson och Olve (2008, 27) som ”olika typer av åtgärder som syftar till 

att nå uppställda mål för en verksamhet”.  

Samuelson och Olve (2008, 24) delar in de olika styrmedlen i kategorier som organisation och 

bemanning, formellt styrsystem och mindre formaliserad styrning, de har även med 

belöningssystem som en egen kategori medan Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42-43) väljer 

att lägga in den under kategorin organisationsstruktur.  

Organisation 

Formellt styrsystem 

Mindre formaliserad styrning 

 

 

 

 

Resurser                                   Produkter 

          Betalningar                                Betalningar 

 

 

 

Måluppfyllelse 

Figur 2 Styrning av verksamhet  

(Baserad på: Samuelson. L. A och Olve. N-G, Controllerhandboken, 2008, 24) 

Armesh, Salarzehi och Kord (2010, 193) har en annan förklaring på ekonomistyrning, de menar 

att det mesta handlar om prestationer och då främst om att mäta de olika avdelningarnas 

prestationer. Dessa prestationer kan vara fysiska som så väl av ekonomisk form. Det är här som 

   

Verksamhet 
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strategierna kommer in i bilden, de anser att genom att använda sig av ekonomistyrning kan 

företagen hitta olika strategier för olika områden och se till att de olika prestationerna bidrar till 

att uppnå målsättningarna. Även Nieman (2006, 95) har en definition om ekonomistyrning, 

vilket är att se till att verksamheten använder sina finansiella resurser på bästa sätt. Han förklarar 

att verksamheter inom småföretag behöver nödvändiga ekonomiska resurser för att uppnå de 

gynnsamma resultaten på både kort och lång sikt. 

O´Grady, Rouse och Gunn (2010, 96) skriver att ekonomistyrning omfattar 

organisationsstruktur och uppsättningar av både formella och informella informationsbaserade 

rutiner. Dessa rutiner, metoder och processer ska sedan användas i arbetet för att påverka de 

måluppsättningar som finns uppställda för företagen. O´Grady, Rouse och Gunn (2010, 96) 

beskriver att rutinerna, metoderna och processerna också förväntas att upprätthålla en stabilitet 

och att samtidigt hjälpa företagen att balansera de kortsiktiga med de långsiktiga målen. De ska 

även vara ett hjälpmedel för att konkurrera idag och samtidigt förbereda inför morgondagen.  

Otley (1999, 364) förespråkar insamling av information för att utveckla olika strategier för 

företagen. Han förklarar att det är viktigt för företagens chefer att få in riktig och användbar 

information för att kunna utveckla företagen och dess arbete, men även utforma strategier som 

arbetar mot målsättningarna. Collis och Jarvis (2002, 100) skriver att småföretag inte kan 

använda sig fullt ut av ekonomistyrningsmodeller och metoder som de större företagen 

använder, men att de minde företagen kan implementera vissa delar av modellerna och forma 

dem gentemot verksamheten. Detta är något som även Alattar, Kouhy och Innes (2009, 84) har 

kommit fram till, de påpekar att det går att använda olika former av ekonomistyrningsmodeller 

och metoder i småföretag. Dock inte i samma utsträckning som förespråkas i litteraturen och 

som är anpassade för större företag. 

3.3.1 Ekonomistyrning i projektorienterade tjänsteföretag 

Projektorienterade tjänsteföretag förklarar Samuelson och Olve (2008, 213) som företag vars 

inriktning är att bedriva projektorienterad verksamhet, det kan till exempel vara 

reparationsföretag, konsultföretag eller tv-bolag. Tjänsteföretag som är inriktade mot en 

projektorienterad verksamhet har enligt Samuelson och Olve (2008, 214) två dimensioner i sin 

verksamhets organisatoriska uppbyggnad, dels ett uppdragsansvar och ett linjeansvar. 

Uppdragsansvaret beskriver Samuelson och Olve (2008, 214) är riktat mot att sköta de enskilda 

uppdragen eller projekten. De olika projekten eller uppdragen har oftast en som är ansvarig för 

det specifika projektet eller uppdraget, det är denne som genom ledningen ansvarar för att 

projektet går som ledningen och kunderna förväntar sig. Linjeansvaret innebär enligt 

Samuelson och Olve (2008, 214) att bestämma vilken inriktning som verksamheten ska ha och 

se till att utvecklingen och marknadsföringen sker på ett passande sätt, samt att utbilda och utse 

vem/vilka som ska vara ansvariga för uppdragen eller projekten.  

När det gäller tjänsteföretag som är projektorienterade konstaterar Samuelson och Olve (2008, 

214) att det främsta syftet med ekonomisystemet eller ekonomistyrningen är att den som är 

ansvarig för projektet och lika så ledningen kan få nödvändig ekonomisk information för att 

styrningen inom verksamheten ska bli effektiv. För ledningen är information om 
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resultatmätning det främsta intresset och för projektansvarig är det mer intressant att få 

ekonomisk information som enbart gäller det specifika projektet.  

3.4 Formella styrmedel 

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42-43) delar upp ekonomistyrningen i olika kategorier med 

olika komponenter. Kategorierna är organisationsstruktur, formella styrmedel och mindre 

formaliserade styrmedel. Även O´Grady, Rouse och Gunn (2010, 96) samt Samuelson och Olve 

(2008, 24) väljer att dela in ekonomistyrningens olika former av styrmedel i liknande 

kategorier, men med vissa olika benämningar på kategorierna. Till exempel väljer O´Grady, 

Rouse och Gunn (2010, 96) att kalla det som Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42-43) kallar 

för formella och mindre formaliserade styrmedel för formella och informella 

informationsbaserade rutiner. Samuelson och Olve (2008, 24) har belöningssystem som en egen 

kategori medan Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42-43) involverar detta i kategorin 

organisationsstruktur.  

De olika styrmedlen menar Ax, Johansson och Kullvén (2009, 42-43) behövs för att företagen 

ska kunna styra i riktning mot sina ekonomiska mål, styrmedlen är ett hjälpmedel för att uppnå 

de uppsatta målsättningarna. Detta är något som även Samuelson och Olve (2008, 23) 

konstaterar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Ekonomistyrningsmodell  

(Baserad på: Ax, Johansson och Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009, 42-43) 

Denna studie använder vissa formella styrmedel som finns med i Ax, Johansson och Kullvéns 

komponenter inom formella styrmedel. De formella styrmedel som används är kalkylering, 

budgetering, resultatplanering och internredovisning. Inom kalkylering ingår 

investeringskalkylering och produktkalkylering. Enligt Häckner (1992, 25) är kalkylering och 

budgetering två av det som han kallar för ”ekonomisystemens fem huvuddelar”.   

Ekonomistyrningens olika 

kategorier 

Formella styrmedel 

– Produktkalkylering 

– Investeringskalkylering 

– Budgetering 

– Resultatplanering 

– Internredovisning 

– Prestationsmätning 

– Benchmarking 

– Processtyrning 

– Målkostnadskalkylering 

Organisationsstruktur 

– Organisationsform 

– Ansvarsfördelning 

– Belöningssystem 

Mindre formaliserade styrmedel 

– Företagskultur 

– Lärande 

– Medarbetarskap  



Högskolan i Gävle  Kandidatuppsats VT 2013 

Akademin för utbildning och ekonomi  Tove-Li Häll, Emma Persson 

 

30 
 

3.4.1 Kalkylering 

Kalkylavsnittet delas upp i två delar, produktkalkylering och investeringskalkylering. 

Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004, 9) beskriver att kalkyler många gånger används 

dagligen av många företag. Dessa kalkyler ligger till grund för beslut om framtiden. Besluten 

upptar en stor del av företaget eftersom det är dessa som påverkar verksamheten. Samuelson 

och Olve (2008, 267) konstaterar att vid olika beslutsfattanden inom verksamheter behöver 

företagen veta vad olika alternativ har för betalningsströmmar och oftast arbetar de inom 

specifikt satta kostnadsramar som bygger på olika former av kalkyler och dessa kan följas upp 

med efterkalkyler.  

Bergström och Lumsden (1993, 19-20) skriver att många av de kalkylmetoder som används har 

utvecklats för stora företag. Därefter är det upp till småföretagen att tillämpa dem, men på 

senare tid har det framkommit att en anpassning av modellerna ofta är komplexa för 

småföretagen att genomföra. Detta medför att det behövs metoder som är anpassade för 

småföretagen och deras verksamheter. (Bergström och Lumsden 1993, 19-20) 

3.4.1.1 Produktkalkylering 

Produktkalkylering förklarar Samuelson och Olve (2008, 267) är ett gammalt begrepp och 

definieras som en beräkning av intäkter och kostnader för något som verksamheten presterar 

eller utför. En produktkalkylering var från början riktad mot beräkning av fysiska produkter 

men Samuelson och Olve (2008, 267) påpekar att det går lika bra att använda sig av denna form 

av kalkylering när det gäller tjänster, i och med att det blivit allt vanligare med tjänster har 

produktkalkyleringen blivit mer anpassad mot dessa. Chen och Wang (2007, 678-679) 

definierar produktkalkylering som en process för att uppskatta kostnader för en slutproduktion, 

och denna uppskattning börjar redan i planeringsstadiet för en produktion. Anledningen till att 

arbetet börjar i planeringsstadiet är för att uppskatta kostnaderna vilket utgör en nyckelfaktor 

för en korrekt prissättning i förhandlingen med kunderna.  

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 96) definierar produktkalkylering som ”…en 

sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss 

kalkylsituation” Ax, Johansson och Kullvén (2009, 96) skriver att kalkyler upprättas för många 

olika kalkylobjekt som tjänster och projekt, och när det gäller kalkylsituationer som gäller 

tjänster och projekt är prissättningen viktig. Vid prissättningen är det viktigt att företagen sätter 

priser som ska täcka kostnaderna på lång sikt, detta är något som även Brierley, Cowton och 

Drury (2001, 203) poängterar. Chen och Wang (2007, 679) anser att produktkalkyleringen är 

ett hjälpmedel för att hitta samband mellan specifikationer i designen och kostnadsfaktorerna 

och på så sätt hitta en metod för att minska kostnaderna i ett tidigt stadium.  

Füreder och Hannu (2009, 29) beskriver att småföretag använder sig av produktkalkyler för att 

ta beslut, och att det har en stor betydelse för småföretagen vid prissättning och kontroll av 

kostnader. De flesta av Füreder och Hannus (2009, 29) fallföretag använder produktkalkylering 

vid beslutsfattande, detta var något som förvånade dem på grund av att de anser att teorierna 

förespråkar att småföretag går mer på känsla och rutin vid beslutsfattande.   
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När det gäller produktkalkyler går det enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, 107-108) att 

upprätta sådana både innan och efter ett beslut, antingen en förkalkyl eller en efterkalkyl. 

Förkalkyler upprättas som ett beslutsunderlag vid ordrar och prissättningar, en efterkalkyl kan 

istället upprättas för att finna förbättringsmöjligheter för verksamheten och för att i framtiden 

upprätta bättre förkalkyler.  

 

 

 

 

 

Figur 4 För- och efterkalkyl 

(Baserad på: Ax, Johansson och Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009, 108) 

Lindvall (2011, 31) skriver att eftertanke och reflektion är viktiga delar i arbetet gällande 

ekonomistyrning. Detta poängterar även Samuelson och Olve (2008, 267) eftersom de beskriver 

att förkalkyler oftast följs upp med efterkalkyler och att detta är viktigt för att se vad som gick 

bra alternativt sämre gällande projekt.  

3.4.1.2 Investeringskalkylering 

Andersson (2001, 230) beskriver att beslut om produktkalkyler är kortsiktiga medan 

investeringskalkyler är beslut som stäcker sig över längre tid. Andersson (2001, 231-232) 

skriver att kalkylering är ett viktigt verktyg vid beslutsfattande av investeringar. Vid kalkylering 

av investeringar beräknas de förväntade in- och utbetalningarna och sedan jämförs dessa för att 

se om investeringen är lönsam. Han förklarar även att en investeringskalkyl kan liknas som en 

modell av verkligheten.  

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 380) beskriver som Andersson (2001, 231-232) att 

produktkalkylering är kortsiktigt och att investeringskalkyler antar ett långsiktigt 

tidsperspektiv. Själva syftet med investeringar är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, 380) 

ett sätt för företagen att öka den långsiktiga lönsamheten. När ett företag gör en investering 

behövs välgrundade beslut om investeringen, för att dessa beslut ska kunna fattas behöver 

företagen använda sig av kalkyler där de belyser olika investeringars finansiella konsekvenser.  

Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004, 120) påpekar att beslut som berör investeringar är 

viktiga, detta på grund av att det rör sig om stora utgiftsbelopp och som samtidigt har en 

betydande effekt på företagens ekonomi. De förklarar att beslut om investeringar fattas av 

företagens ledning exempelvis den verkställande direktören och avdelningscheferna.  

3.4.2 Budgetering 

Budgetering är ett ord som det finns en del olika definitioner gällande. Enligt Ax, Johansson 

och Kullvén (2009, 204) härstammar ordet budget från det latinska ordet bulga som syftar på 

en specifik lädersäck som människor kunde knyta ihop för att undvika att tappa pengarna som 

fanns i påsen. Greve (1996, 10) beskriver även han att ordet härstammar från det latinska ordet. 

Han har ingen specifik definition för ordet budgetering eftersom han skriver ”att hitta en 

heltäckande definition på fenomen som funnits under så lång tid och i så många olika 

sammanhang är inte helt lätt”. Nieman (2006, 103) beskriver att budgeten är det mest kraftfulla 

verktyget en företagare kan använda för att planera företagets finansiella medel.  

Förkalkyl Beslut Genomförande 

av beslutet 

Efterkalkyl 
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Enligt Greve (1996, 11) innebär budget att ägaren eller någon anställd försöker att planera 

verksamheten för framtiden, detta tidsintervall kan göras i olika steg. Olika budgetar kan skapas 

för olika ändamål, en kan gälla vecka för vecka medan en annan kan handla om en månad och 

en tredje kan vara en årsbudget. Greve (1996, 10) pekar på olika specifika egenskaper som 

budgetering innehar. Dessa egenskaper är: 

 Framåtriktad 

 Ansvar 

 Monetära termer 

 Periodisering 

Greve (1996, 10) beskriver att en budget är en ”förutsägelse om framtiden”. Arbetet med 

budgetering bygger på gissningar om hur framtiden kommer att se ut, därefter får företaget 

arbeta med att göra efterarbetet för att se hur utfallet faktiskt blev jämfört med de förutspådda. 

Greve (1996, 69) skriver att planering är ett viktigt instrument eftersom syftet med budgeten är 

planering. Företaget planerar för olika områden och funktioner inom företaget som exempelvis 

försäljning, tillverkning, inköp med mera. Lundén och Smitterberg (2003, 8) beskriver att en 

budget är en plan som översatts till siffror. Denna är till för att styra handlandet mot vissa mål. 

Författarna påpekar att inom ett småföretag är det viktigt att ta reda på vad ägarna till företaget 

vill uppnå med det. Vill de att företaget ska växa? 

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 212-213) beskriver att en resultatbudget är en plan för hur 

intäkter och kostnader för en specifik verksamhet skapas i syfte att göra en vinst inom företaget. 

Likviditetsbudget handlar om hur likvida medel som pengar anskaffas för att möjliggöra 

vinsten. Den beskriver även hur in- och utflödet av pengar skall skapas. Det slaget av budget är 

till för att ge en uppfattning om hur de likvida medlen bör användas för att de ska räcka. Till 

sist beskriver Ax, Johansson och Kullvén (2009, 212-213) om en budgeterad balansräkning 

vilket innebär att den formen av budget beskriver hur tillgångar, skulder och eget kapital inom 

företaget planeras för en specifik tidpunkt. Dessa tre indelningar som beskrivits är även något 

som Greve (1996, 19) tar upp i sin bok. 

Lindvall (2011, 55) beskriver att det går att dela in styrning och då budgetering i olika former 

av tidsrymder. Detta liknar en pyramid då de långsiktiga planerna finns i toppen och ses som 

strategisk planering, medan den mellersta är den taktiska planeringen som sträcker sig över 

cirka ett år. I bottenskiktet finns den operativa planeringen och syftar på den dagliga 

verksamheten.  

Lundén och Smitterberg (2003, 20) beskriver att småföretag som använder en budget inte bör 

göra en årsbudget och sedan gå igenom den en gång per år utan ger förslag på att använda sig 

av en budget och göra en budgetuppföljning antingen varje månad, kvartal, tertial eller varje 

halvår. Lundén och Smitterberg (2003, 23) skriver att det finns hjälpmedel, speciellt för 

småföretag, för att underlätta budgetarbetet. De beskriver att det finns olika administrativa 

program som kan vara ett hjälpmedel vid skapandet av en budget, som även kan underlätta vid 

jämförelser mellan företagets redovisning samt dess budget. 
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Ax, Johansson och Kullvén (2009, 230) konstaterar att inom tjänsteföretag är det vanligt att 

fokusera på budgetar gällande personalen, försäljningen och administrationen. Detta eftersom 

det är personalen som är viktig för tjänsteföretag, det är de som utför de efterfrågade tjänsterna 

och är därför viktiga för företaget. När företagen skapat dessa olika former av budgetar är det 

viktigt att göra något med dem när tiden för perioden har passerat, företaget lär sig många 

gånger av att gå tillbaka och följa upp budgeten. Detta görs för att se hur det har gått, om det 

inte har gått som företaget trott, vad har det i sådana fall berott på? Det finns olika steg som 

företagen kan arbeta med i processen och Ax, Johansson och Kullvén (2009, 249) beskriver 

dessa som, budgetuppställande, budgetuppföljning, budgetanalys och budgetanvändande.  

Kung och Huang (2013, 120) beskriver att budgetprocessen kan hjälpa företagen med relevant 

information gällande företagets planer för samordning, kommunikation med varandra samt 

prestanda. Albelda (2011, 91) beskriver och håller med övriga författare gällande, att budget är 

i de flesta fall den främsta anordningen som används för att fastställa mål och därefter övervaka 

dem. Hon beskriver att budgetar är bra att använda för att öka medvetenheten och kontrollen 

hos företagets medarbetare och ledning. Kihn (2011, 213) skriver att budgetmålen är ett 

exempel på ledningens förväntningar både för finansiella - och icke finansiella faktorer som 

exempelvis företagets finansiella ställning eller olika former av intäkter.  

Greve (2009, 215) beskriver att olika företag budgeterar av olika skäl. Två viktiga syften 

gällande budgetering är planering och ansvarsstyrning. Dessa två egenskaper ställer olika krav 

på arbetet och därför kan det enligt Greve uppkomma en del konflikter gällande budgetarbetet 

och dess processer. Hope och Fraser (2003, 1) skriver att budgetarbetet har en karaktäristisk 

definition som att den är till för att binda ihop allt tillsammans i verksamheten. Hope och Fraser 

(2003, 1) konstaterar dock att det traditionella budgetarbetet är källan till en rad olika problem 

inom ett företag. Dels innebär det som även tidigare författare beskrivit att företaget genom 

budgeten förhandlar om olika fasta mål som de tillsammans ska genomföra.  

Hope och Fraser (2003, 1) beskriver att de problem som finns är att de fastställda målen kan 

fungera som ett hinder för en lyhördhet inom företaget. Det kan även innebära ett hinder för 

företaget att förändras under tiden då budgeten är framarbetad eftersom det då kan innebära att 

budgeten inte kan hållas som företaget strävar efter. Hope och Fraser (2003, 1) redogör för att 

budgeten kopplas ihop med en viss kritik eftersom att det många gånger är tidskrävande att 

genomföra och planera för budgeten, och när arbetet väl är slutfört kan det vara nära att den är 

inaktuell.  

Andra författare som beskriver en del negativa aspekter gällande budgetering är Neely, Bourne 

och Adams (2003, 23). De tar upp olika negativa synpunkter som exempelvis att budgetering 

är dyrt, tidskrävande, att det fokuseras mer på kostnadsreduktion än värdeskapande och att 

arbetet är baserat på antaganden och gissningsarbete. Enligt Neely, Bourne och Adams (2003, 

23) tenderar budgetarbetet till att gynna en inåtvänd verksamhet som fokuserar på att uppnå den 

budgeterade siffran istället för att implementera en affärsstrategi och skapa ett värde för 

företagets aktieägare på ett medellångt till långt perspektiv.   
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Gällande budgeteringen framkommer en del kritik utifrån den så kallade ”Relevance Lost”-

debatten eftersom den riktar kritik mot den traditionella ekonomistyrningen och en del mot 

budgetering. Kaplan och Johnson (1987, xi) som är männen bakom debatten anser att den 

traditionella ekonomistyrningen bör utvecklas och att budgetering anses som en sämre lösning 

eftersom dessa oftast baseras på en period innan som vid budgetarbetet är gammal information.  

Lundén och Smitterberg (2003, 109) skriver att en budget oftast skapar mer nytta än skada inom 

ett småföretag. Det finns olika åsikter gällande budgetämnet men författarna menar på att om 

ett företag helt låter bli att använda sig av en budget är att låta företaget överraskas om 

framtiden, i stället för att försöka skapa en väg mot målet inom företaget. (Lundén och 

Smitterberg 2003, 109) 

Bergström och Lumsden (1993, 18) beskriver att småföretag förr kritiserats för bristande 

kontroll av verksamheten. Författarna beskriver att budgetanvändandet numer har ökat och en 

orsak kan vara enligt dem att företagsorganisationer som exempelvis SAF (Svenska 

arbetsgivarföreningen) numera Svenskt Näringsliv (2013) har verkat för ökad styrning med 

hjälp av budgetar inom småföretagen.  

Bardy (2006, 177) beskriver att det är viktigt för företagen att skapa ett förtroende hos kunderna, 

detta för att uppnå en fungerande ekonomistyrning. För att göra det krävs att företagen har stort 

fokus på planeringen och dess budget. Detta görs eftersom att det många gånger ligger till 

grunden för beslutsfattande inom företagen. Detta håller Schiller (2010, 141) med om eftersom 

han beskriver att det är bra att ha ett samarbete mellan företagen och dess kunder. För att 

möjliggöra detta ska företagen först ha stor kontroll över sitt eget företag och dess kapacitet, 

detta får ledningen och medarbetarna med exempelvis budgeteringen.  

Andersson och Wallon (2010, 31) konstaterar att småföretagare lägger ner relativt lite tid på 

budgetering men att budgeten samtidigt utgör en stor roll för företagen och då främst för att få 

en inblick i lönsamheten. Småföretagen lägger ner mindre tid på budgetering och i vissa fall 

anser Andersson och Wallon (2010, 31) att det finns brister i kunskapen om hur budget 

fungerar, dock har budget funnits länge som ett planeringsinstrument och efterfrågats av 

kreditgivare och banker.  

3.4.3 Resultatplanering  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010, 76) studerar företagen sambandet mellan intäkter, 

rörliga och fasta kostnader samt volym i en resultatplanering. Denna resultatplanering är 

användbar på olika sätt och används i arbetet gällande exempelvis budgetarbetet, 

prissättningsarbetet och tillverkningssituationer. Detta görs eftersom att dessa komponenter 

tillsammans hör ihop i arbetet för att få en bättre styrning för företaget. De handlar om att 

tillsammans skapa mer lönsamhet för företaget och se till att medarbetarna tillsammans jobbar 

mot de uppsatta målen som företaget har tagit fram att arbeta emot.  

Ax, Johansson och Kullvén skriver om två olika former av resultatplanering, nämligen 

totalanalys och bidragsanalys. Gällande totalanalysen beskriver Ax, Johansson och Kullvén 

(2009, 76) det som att företaget delar upp de totala kostnaderna i rörliga och fasta. 

Beräkningarna framgår genom att exempelvis räkna fram kostnader per tillverkad enhet och tar 
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i en del fall med endast tillverkningskostnaden medan företagen andra gånger räknar med de 

fasta för att få fram en kostnad inklusive de fasta. Fasta kostnader är sådana kostnader som 

företaget alltid kommer att ha oavsett om de tillverkar 1000 stycken produkter eller ingen alls.  

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 88) förklarar att med hjälp av en bidragsanalys ligger 

fokusen på företagets rörliga kostnader. Författarna förklarar att skillnaden mellan de totala 

intäkterna och totala rörliga kostnader är täckningsbidraget. I denna form av beräkningar finns 

en kritisk punkt som beskriver vid vilken volym som det totala täckningsbidraget ger ett resultat 

på noll kronor.  

Pulendran, Speed och Widing (2003, 478) beskriver resultatplanering som en specifik teknik, 

eller en uppsättning av olika tekniker och aktiviteter, som hjälper företaget att uppnå en 

anpassning av den yttre miljön och företagets inre kapacitet för att möjliggöra att uppnå det 

önskade resultatet. Elliot (2012, 11) förklarar att resultatplanering handlar om att företaget och 

organisationen bör koncentrera sig på faktorer som gör att de tillsammans arbetar mot att nå 

deras gemensamma mål.  

Greve (2009, 365) beskriver att en verksamhet och dess ekonomistyrning kräver mycket arbete 

för att det ska fungera på ett bra sätt. Greve (2009, 380) skriver att en verksamhet som 

kännetecknas av olika teknologier kräver planering och samordning gällande företagets olika 

funktioner, det är en viktig roll i det hela.  

Collis och Jarvis (2002, 100) konstaterar att ekonomisk styrning och resultatstyrning tenderar 

till att vara en kritisk roll för småföretag jämfört med större företag. Detta eftersom att det beror 

på det specifika företagets roll för dess överlevnad. Collis och Jarvis (2002, 105) beskriver i sin 

studie att över 80 % av småföretagen som de studerat använde sig av resultatplanering vilket 

visar på att det är viktigt för mindre företag att ha kontroll över.  

Denna syn, gällande att det kan vara svårare och mer komplex för småföretag att ha en bra och 

genomförbar resultatplanering, är något som Morrison och Teixeira (2004, 167) håller med om. 

De beskriver att småföretags prestation är mer komplex än större företags. Småföretag får 

kämpa för att skapa sig en vinst jämfört med vad större företag behöver göra. I mindre företag 

jobbar inte lika många medarbetare och företagen kan många gånger inte ta in specialister som 

större företag har förmåga för. Fast det enligt en del författare är svårt för småföretag att göra 

en resultatplanering är det enligt Lam (1997, 11) viktigt att företagen försöker göra en planering 

gällande företagets resultat istället för att framföra slumpartade gissningar.  

3.4.4. Internredovisning 

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 294) beskriver att den interna redovisningen är en datakälla 

innefattande av till exempel kalkylering, budgetering och prestationsmätning. Det är 

information som har en mängd olika syften och användning för företagen. Ett företags 

redovisning syftar till att ta fram relevant information om verksamhetens ekonomiska resultat i 

form av resultaträkningar och verksamhetens ekonomiska ställning i form av balansräkningar, 

denna information ska kunna tas fram vid en viss tidpunkt.  
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Den externa redovisningen är lagstadgad och obligatorisk för företagen medan den interna 

redovisningen är frivillig. Ax, Johansson och Kullvén (2009, 296) beskriver att den interna 

redovisningen är till för företagens interna intressenter som utgörs av företagsledningen, 

divisionschefer och ansvariga för olika avdelningar eller projekt.  

Enligt Adolphson (1994, 41) är den interna redovisningen mer detaljerad än den externa 

redovisningen, den avser också att vara ett styrinstrument eller styrmedel för företagsledningen 

främst för att påverka, mäta och följa upp resursinsatser. Adolphson (1994, 42) delar in den 

interna redovisningen i två huvudsakliga grunder som den kostnadseffektiva grunden och den 

behavouristiska grunden. Den kostnadseffektiva grunden förklarar han som ”cost-benefit-

kriteriet” och med det menar han att kostnaden måste stå i proportion till nyttan. Den 

behavouristiska grunden kallar han för ”beteendekriteriet” där människans beteende är i fokus. 

Modell (1996, 58) beskriver likvärdigt om det som Adolphson kallar för ”beteendekriteriet”, 

Modell förklarar det som fokus på de mänskliga och sociala processerna genom vilka en 

organisation uppnår sina mål, det går även att förklaras via hur de anställdas beteenden anpassas 

till verksamhetens övergripande mål (Modell 1996, 58).  

Den interna redovisningens ska enligt Adolphson (1994, 43) tillhandahålla information som är 

användbar för företagens alla beslutsfattare. Han beskriver vidare att informationen inte enbart 

ska vara till hjälp när det gäller planering eller kontrollering av verksamheten utan den ska även 

motivera de anställda inom företaget att arbeta mot företagens uppställda mål. Den interna 

redovisningen anser Adolphson (1994, 43) fungerar som ett styrmedel för företagens ledning, 

att påverka beteendet inom företagets verksamhet, och att den interna redovisningen har olika 

roller inom olika nivåer av verksamheten som: 

 Vid budgetprocessen sätta mål 

 När det gäller att informera individerna vad de måste göra för att uppnå dessa mål 

 Motivera önskvärt beteende 

 Utvärdera prestationerna 

 Vidta åtgärder för att rätta till felaktigheter 

Gällande internredovisning som riktar sig mot småföretag konstaterar Breidfors, Johansson och 

Lüning (2002, 62) att småföretagen ser verksamheten som en helhet. En anledning till att de på 

ett bättre sätt kan se verksamheten som en helhet är för att de är små och det är enkelt att 

överblicka hela verksamheten. Breidfors, Johansson och Lüning (2002, 62) anser att 

småföretagen inte har samma behov av att följa upp verksamheten på avdelningsnivå som de 

större företagen, utan att småföretagen istället har en överblick över hela verksamheten.  

Breidfors, Johanssons och Lünings (2002, 63) undersökta fallföretag hade någon form av 

internredovisning, men att den inte alltid var av den formaliserade arten. De ansåg att ägarna 

och företagsledningarna i dessa företag oftast litade på sin intuition och att beslut grundas 

utifrån tumregler. Anledningen till att Breidfors, Johansson och Lüning (2002, 63) konstaterade 

att småföretag kan arbeta utifrån mer icke formaliserade grunder är för att företagsledarna har 

lång erfarenhet och bra kunskap om företaget, och att den interna redovisningen i vissa fall inte 

behöver vara formaliserad.  
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3.4.5 Sammanfattning av de formella styrmedlen 

De formella styrmedel som belyses i denna studie är kalkylering, budgetering, resultatplanering 

och internredovisning. Inom kalkylering är det produktkalkyler och investeringskalkyler. En 

produktkalkylering går att använda för tjänsteföretag, i och med att det blir allt vanligare med 

tjänsteföretag så har produktkalkyleringen blivit mer inriktad mot tjänster. En 

produktkalkylering definieras som en sammanställning av intäkter och kostnader för ett 

kalkylobjekt vid en viss kalkylsituation. Det går att upprätta både en förkalkyl och en 

efterkalkyl, efterkalkylen används som ett hjälpmedel för framtiden då avsikten med den är att 

hitta förbättringsmöjligheter för de framtida förkalkylerna. Författare har kommit fram till att 

småföretag använder sig av produktkalkyler vid beslutsfattande.  

Investeringskalkylen är ett viktigt verktyg när det gäller beslut om olika investeringar, vid 

beräkning av en investeringskalkyl görs en uträkning av de förväntade in-och utbetalningarna 

för investeringen som sedan jämförs för att se om investeringen är lönsam för företaget. En 

investeringskalkyl upprättas vid investeringar av större utgiftsbelopp som har en betydande 

effekt på företagets ekonomi.  

Budget har för avsikt att planera och fastställa mål för företagets verksamhet för framtiden, 

planeringen bygger på gissningar om hur framtiden kommer att te sig. Därefter arbetar företaget 

med att göra efterarbete för att jämföra utfallet med det förutspådda.  Småföretag bör inte följa 

upp sin budget årsvis utan istället välja att följa upp den varje månad eller kvartalsvis. När det 

gäller tjänsteföretag behöver företagen inte budgetera hela verksamheten utan fokusera på 

aspekter som personal, försäljning och administration. Det finns en viss kritik mot budget att 

den är dyr och tidskrävande att planera och genomföra, när detta väl är gjort kan informationen 

vara inaktuell. En annan kritik är att budgeten är uppbyggd av antagande och gissningar. 

Författare konstaterar att småföretag lägger ner relativt lite tid på budgetering men att den 

samtidigt bidrar till att få en inblick i företaget.  

Resultatplaneringen har för avsikt att skapa lönsamhet för företaget och att få medarbetarna att 

tillsammans arbeta mot de uppställda målen. Författare förklarar att resultatplaneringen är ett 

samband mellan intäkter, rörliga och fasta kostnader samt volym. Denna sorts resultatplanering 

kan användas på olika sätt, den kan exempelvis användas i arbetet med budgetering, prissättning 

och tillverkningssituationer. Resultatplanering förklarar författare som en kritisk roll för 

småföretag. En internredovisning är till för ett företags interna intressenter som exempelvis 

företagsledningen och ansvariga för olika avdelningar och projekt. En internredovisning är 

enligt författare till för att tillhandahålla information som ska vara användbar för företagets alla 

beslutsfattande, den ska även motivera de anställda inom företaget att arbeta mot verksamhetens 

uppställda mål. Internredovisning inom småföretag är enligt författare mer av den informella 

arten, detta på grund av att företagsledarna går på sin intuition och att beslut tas utifrån 

tumregler. Företagsledare inom småföretag har ofta lång erfarenhet och bra kunskap om 

företaget. Detta gör att författarna ansåg att den interna redovisningen inom småföretag inte 

behöver vara av den formella arten.  
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3.5 Andra styrmedel 

Under tiden som studien tagit form har det framkommit att fallföretagen många gånger 

använder sig av olika former av belöningssystem och konkurrensmedel som styrmedel. Denna 

del tillhör inte de formella styrmedlen utan går istället under organisationsstrukturen enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2009, 42). Kerr (1996, 279) beskriver att inom företag jobbar inte alla 

anställda lika hårt, utan det är många gånger någon som får en form av friåkning eftersom andra 

anställda jobbar hårdare. De kan jobba mindre men ändå få lika betalt. Kerr (1996, 279) 

beskriver därför att belöningssystem är till för att motivera de anställda till att göra sitt bästa 

hela tiden. Det ger företaget mer lönsamhet, samtidigt som de anställda har möjlighet till en 

bonus.  

Ett annat styrmedel som togs upp genom empirin är styrmedlet ISO-certifiering, som är relativt 

vanligt inom dagens olika företag. Enligt ISO, International Organization for Standardization 

(2013) beskriver de att denna certifiering säkerställer att produkterna och tjänsterna som 

företaget säljer är säkra, tillförlitliga och är av en god kvalité. Genom denna certifiering 

minimerar företaget sina kostnader och ökar produktiviteten. Den hjälper även till att få tillgång 

till nya marknader.   
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4 Empiri 

Här redogörs det empiriska materialet gällande de genomförda fallstudierna. Detta avsnitt visar vad 

företagen använder sig av för slag av styrmedel inom sin verksamhet. Denna del ligger till grund för 

slutsatserna och resultatet då en jämförelse genomförs gällande vad teorin beskriver och vad empirin 

visar.  

Denna empiridel är baserad på ett antal frågor som framkommer som bilaga i studien. De olika 

fallföretagen och respondenternas svar har sedan sammanställts till en löpande text. För att 

underlätta i läsandet av texten har en logik framställts genom att företagen först presenteras 

övergripande för att ge en förståelse för företaget. Därefter presenteras företagens arbete om 

dess lönsamhet, planering, koordinering och kontrollering. Efter det sker en förklaring kring de 

olika företagens arbete med de formella styrmedlen, i ordningen, kalkylering, budgetering, 

resultatplanering, internredovisning. Till sist presenteras information om företagen använder 

sig av ytterligare styrmedel utöver de ovan beskrivna.  

4.1 El-Teknik i Gävle AB 

El-teknik är ett företag som tillhör en koncern beläget i Gävle. Koncernen heter DEDI Invest 

och består av fyra företag, El-teknik är det största av dem. De resterande företagen är Semcab, 

Mekab och Elyx. All administration och ekonomi samt personal sköts av företaget i Gävle, även 

för de resterande företagen. El-teknik är ett av de största privatägda larm- och elföretagen i 

Gävle. På företaget finns det 34 stycken personer som arbetar med allt från administration till 

montör och omställer cirka 35 miljoner kronor (Retriever, 2013).  Företaget startades 1982 och 

är ett stadigt företag som hela tiden växer och företaget är enligt respondenterna väldigt 

projektorienterade. Företaget ägs av fyra delägare och Hans Engvall äger den största delen, 63 

% av företaget.  

De som medverkar i denna studie är Hans Engvall (personlig intervju 2013-04-08) som är 

företaget Verkställande direktör samt projektledare, han har arbetat inom företaget i 31 år, samt 

Anders Lagerberg (personlig intervju 2013-04-08) som är personal – och ekonomiansvarig på 

företaget och har jobbat på företaget sedan 2001. Lönsamhet är något Lagerberg beskriver: 

”präglar allt i verksamheten och för att nå det jobbar vi hela tiden med att göra 

rätt saker inom alla olika tjänster, positioner och områden i företaget.”  

(Anders Lagerberg, El-Teknik i Gävle AB, personlig intervju 2013-04-08) 

De jobbar med kontroll över de olika projekten, det vill säga gällande inköp, utförandetider och 

kvalitetsarbete.  Inom företaget El-teknik, är det projektledarna och kalkylatorn som jobbar med 

kalkylarbetet. Lagerberg jobbar främst med investeringskalkyler som gäller allt från inköp av 

servicesystem till inköp av nya arbetsbilar. Han jobbar mer med att hjälpa till i arbetet med 

uppföljningen av kalkyler, då de undersöker mycket gällande de timmarna som har gått åt för 

att utföra arbetet. De kollar även på vad som har gått bra, orsaken till det och lika med om det 

har gått sämre, vad det berott på och vad kan de dra för lärdom av det hela. Lagerberg berättar 

också att en stor kostnadspost är materialinköpen, detta försöker de tillsammans utveckla för 

att jobba på ett smartare sätt för att spara in procent och handla effektivare.  
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Engvall beskriver att kalkylernas syfte är att hjälpa till vid försäljningsarbetet, de använder 

främst produktkalkyler vid försäljning av tjänster. Eftersom de jobbar med entreprenader är det 

via produktionskalkylerna de räknar och tar fram priser på projekt de skall utföra.  

Inom företaget finns olika former av kalkylhjälpmedel tillgängliga och de jobbar främst utifrån 

kalkylerade timmar för de olika jobben. Dessa system hjälper till att planera och koordinera 

hela arbetet gällande kalkylerna. Engvall beskriver att även mindre jobb tas fram genom 

kalkyler. Han redogör att efter tiden han jobbat inom företaget gör erfarenheten att han har en 

aning om hur kalkylen ter sig redan innan. Därefter förklarar han även att alla jobb och projekt 

sparas i ett program, ”Byggsamordnaren”. Detta program använder de sig mycket av då allt 

sparas där, vilket gör att de kan kolla i den över liknade jobb för att jämföra storlek och utfall. 

Lagerberg beskriver att genom att vara medveten om vilka marginaler och liknande företaget 

har blir de kostnadsmedveten i ett tidigt skede av projektet. Engvall berättar att efterkalkyler 

används mycket och att dessa är projektorienterade.  

När de startar ett kalkyljobb lägger de upp ett projekt i Byggsamordnaren där de för in alla 

beräknade kostnader och kollar av i efterhand och under arbetes gång för att kontrollera att de 

följer planen, eller vad det är som gör att den avviker. Därefter använder de ett administrativt 

program som behandlar arbetsordrar, kund- och leverantörsreskontra, löner och 

projektekonomi. Lagerberg förklarar att:  

”både Byggsamordnaren och de administrativa systemen är till för att 

kontrollera och koordinera hela verksamheten.”  

(Anders Lagerberg, El-Teknik i Gävle AB, personlig intervju 2013-04-08) 

Hela planeringsarbetet gällande verksamheten gås kontinuerligt igenom hela tiden av 

ledningsgruppen, den administrativa och ekonomiska avdelningen och utifrån det planerar de 

och samordnar verksamhetens delar.  

Engvall beskriver att inom företaget El-teknik använder de sig inte av ”skolboksbudgetering.” 

Företaget arbetar dels med timomkostnadstalen, dels till viss del med likviditetsbudgetering. 

Timomkostnadstalet med fasta kostnader fördelat på produktionstimmar är centralt och finns 

med i det mesta som företaget räknar på, eller lämnar pris på. Likviditetsbudgeteringen är viktig 

för att företaget skall ha kontroll över flödet av likvida medel med in- och utbetalningar. Både 

Engvall och Lagerberg förklarar att deras fasta kostnader till viss del budgetförs och följs upp 

och kontrolleras om de avviker väsentligt.  

Enligt Engvall använder de sig av budgetarbete endast i mindre omfattning och mer i form av 

efterhandskontroll. Anledningen till detta är att det är svårt för dem att planera rent ekonomiskt 

sett då de inte vet i förhand vilka jobb de får in exempelvis i augusti. Även han beskriver som 

Lagerberg att de jobbar mer med timomkostnadstalet. Enligt honom är det något som nästan 

hela branschen använder sig av eftersom det är effektivt och användbart. De försöker vara så 

effektiva som möjligt för att möjliggöra att sänka talet. Gällande resultatplaneringen förklarar 

Lagerberg att: 

”alla kostnader är extremt projektorienterade och att det finns framräknat ett 

visst mål och procentsats om avkastning för varje projekt”.  

(Anders Lagerberg, El-Teknik i Gävle AB, personlig intervju 2013-04-08) 



Högskolan i Gävle  Kandidatuppsats VT 2013 

Akademin för utbildning och ekonomi  Tove-Li Häll, Emma Persson 

 

41 
 

De använder sig till viss del av en totalanalys vilket innebär att mål finns för varje projekt och 

att de varierar för varje projekt. De har inom företaget ett generellt mål vilket motsvarar cirka 

7 % av årets omsättning. Lagerberg beskriver att om de ser företaget som en helhet jobbar de 

mycket med en resultat- och kostnadsuppföljning, eftersom de skapar både negativa och 

positiva erfarenheter av slutresultatet. Dessa erfarenheter tas sedan med längre fram för att 

försöka att bli bättre hela tiden och utveckla organisationen.  

Företagets internredovisning förklarar Lagerberg riktar sig främst till ledningsgruppen och 

projektgrupperna. De har en uppgörelse tillsammans om de kalkylerade timmarna för arbetet 

och liknande. Tillsammans träffas dessa både före, under och efter ett projekt för en genomgång 

gällande arbetet. Visar det sig att arbetet blivit utfört på färre timmar än vad som är kalkylerat 

sker en resultatdelning, även kallat ackord. De specifika affärsmässiga bitarna är inte till för 

alla anställda utan riktar sig främst till projektgrupperna. Företagets mål är något som 

arbetsledarna vet om och meddelar teknikerna viss information. Därefter samlar Engvall till så 

kallade ”klockan 7 möten” några gånger per år för att informera de anställa om exempelvis hur 

företaget går, olika internutbildningar, uppföljning, resurser med mera. Engvall beskriver att de 

anställda montörerna och elektrikerna inte får reda på hur företaget går gällande kronor och 

ören, men han tror att de anställda känner av sådant. Dels genom deras egen känsla och även 

hur stämningen är inne på kontoret. Han beskriver även att han tar upp företagets professionella 

uppträdande på dessa möten eftersom det är det som gör dem konkurrenskraftiga i branschen.  

På slutet av intervjun diskuterades om företaget El-teknik använder sig av något styrmedel som 

inte tagits upp innan. Lagerberg förklarar att byggbranschen länge har använt sig av ackordjobb. 

El-teknik jobbar delvis med ackord men främst utifrån timmar, som nämndes i stycket ovan. 

De säljer de kalkylerade timmarna och har medarbetarna gjort bra ifrån sig och blir klar före 

utsatt datum räknar de om de återstående timmarna och låter de anställda dela på dem vilket 

höjer lönen. De vill inte ”driva på” de anställda utan påpekar att det främst sker genom att 

uppmuntra dem till att tänka till i förväg och läsa in sig på informationen. Det hela handlar om 

att tänka smart för att tidsoptimera timmarna. 

Lagerberg berättar att han anser att företagets kvalitets- och miljöledningssystem med 

tillhörande ISO-certifiering kan verka som ett visst styrmedel för verksamheten. Detta har hjälpt 

företaget eftersom det gett tydligare riktlinjer och de märker skillnad på jobben de får in. En del 

kunder väljer dem trots att de är dyrare, för då vet de att allt sker rätt och på ett bra sätt. Företaget 

har koll på strukturen och liknande vilket gör dem till ett billigare val i slutändan. Systemet är 

till för att koordinera och samordna verksamheten samt till viss del kontrollera den.  

Lagerberg förklarar att systemet har ökat företagets konkurrenskraft gentemot andra företag. 

Lagerberg och Engvall menar båda att ordning och reda lönar sig, de kan göra att de kan ta ett 

högre pris som företag. Det företaget som vill beställa jobbet vet då vad de får, vilket ger det 

beställande företaget en trygghet. Avslutningsvis förklarar de att denna certifiering hela tiden 

uppdateras eftersom de förklarar företagets interna rutiner, checklistor, externa lagar, regler, 

förordningar och liknande som de skall arbeta utifrån. 
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4.2 Elinstallatörer i Dalarna AB 

Elinstallatörer i Dalarna AB startades 1986 av Conny Gossas och Thomas Arvidsson, och har 

sitt säte i Långshyttan, Hedemora kommun. Företaget är idag marknadsledande inom Hedemora 

kommun och verkar även i Säter, Borlänge och Stockholm. Företaget utför allt inom löpande 

servicearbeten, entreprenad, installation, el, tele, data och larm med mera. Elinstallatörer AB 

har idag ca 35-40 stycken anställda och omsätter cirka 32 miljoner varje år. I denna studie 

medverkar Thomas Arvidsson (personlig intervju 2013-04-09), delägare och produktionschef 

och Berit Gossas (personlig intervju 2013-04-09), administration. 

Gossas beskriver att för att skapa lönsamhet inom företaget strävar de efter att uppnå maximalt 

antal debiterade timmar på deras montörer, alltså att det ska förekomma så lite spilld tid som 

möjligt. Hon förklarar att de är bra på att ha kontroll över företagets utgifter och inkomster. 

Hon förklarar även att de är noga med att ligga i fas med faktureringen för att undvika ”röda 

siffror” i slutet av månaden. För att kontrollera och koordinera verksamheten används ett 

bransch anpassat administrativt system och de har även ett inarbetat och dokumenterat 

ledningssystem inom företaget.  

Kalkyler, och då främst produktkalkyler är något som används inom företaget förklarar 

Arvidsson. Vid förfrågningar och uppdrag eller projekt utformas alltid en form av produkt eller 

projektkalkylering, dessa omfattar då priser på material från leverantörer samt kostnader för 

utförandet av arbetet. Kalkylarbetet sker via datorprogram men en viss del sköts manuellt 

förklarar Arvidsson. Dessa kalkyler följs upp när projektet eller uppdraget är avslutat, för att se 

hur mycket material och antal timmar som behövts under arbetet. Arvidsson förklarar att de 

inte direkt följer upp kalkylerna under arbetets gång utan att de mer går på känslan med ett visst 

projekt, om det går bra eller om det går mindre bra. Den uppföljning som kan ske under arbetets 

gång är att gå in i systemen och kontrollera hur ett visst projekt ligger till jämfört med 

förkalkylen. 

Gossas sköter det administrativa inom företaget, och det är hon som lägger företagets budget 

varje år. Vid budgetuppställandet används föregående års budget som riktlinje och hon förklarar 

att de vid varje år väljer att lägga på en viss procentsats vid uppställandet av budgeten. 

Årsbudgeten delas upp i tolv månader och följs upp varje månad. Gossas förklarar att de väljer 

att göra på detta sätt på grund av att de vill hålla den plan de lagt upp och försöker undvika 

”röda siffror” efter månadens slut. Anledningen till att företaget väljer att använda sig av en 

budget förklarar Gossas är: 

”för att det måste finnas ett mål att sträva efter, annars så blir det diffust”.  

(Berit Gossas, Elinstallatörer i Dalarna AB, personlig intervju 2013-04-09) 

Viss litteratur antyder att det finns nackdelar med att använda budgetar men detta är något som 

Gossas inte verkar känna av, utan att de inom Elinstallatörer ser budgeten mer som en trygghet. 

Arbetet gällande budgeten har efter åren underlättats mer på grund av att de fått mer information 

och att de har lärt sig på ett ungefär vad resultatet förväntas bli. Gossas förklarar att budgeten 

är deras form av resultatplanering då det är det främsta verktyget för att kunna uppnå målen och 

resultaten inom företaget.  
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När det gäller den interna redovisningen förklarar Gossas att de anställda involveras till en viss 

del, genom regelbundna månadsmöten där de anställda får reda på faktorer som berör företagets 

nuvarande position och liknande. De mål och policys som finns inom företaget försöker 

förespråkas för de anställda. Gossas beskriver att: 

”vi är ganska uppstyrda och har klara linjer som vi stävar efter trots att vi är 

ett företag som är litet till storleken.”  

(Berit Gossas, Elinstallatörer i Dalarna AB, personlig intervju 2013-04-09) 

Detta anser hon har bidragit till att företaget idag har en god struktur i det stora hela. Systemet 

att arbeta utifrån ledande montörer som har koll på läget vid de olika projekten gör att de 

anställda blir informerade dagligen i arbetet.  

4.3 Tunabygdens VVS-installatör AB 

Tunabygdens VVS-installatörer är ett privat företag som ägs av två personer, Kjell och Roy. 

Företaget startade år 1992 och i början var Roy ensam ägare till företaget tills för elva år sedan 

då Kjell blev tillfrågad om att bli delägare. Företaget består av sammanlagt 26 stycken anställda, 

av dem är det fyra stycken som jobbar på kontoret medan 22 stycken arbetar ute som rörmokare. 

Företaget omsätter cirka 35 miljoner kronor (Retriever, 2013). De jobbar främst med rörmokeri, 

vatten, värme, avlopp och kyla för både företag och privatpersoner.  

Respondenten vid detta företag Kjell Jonsson (personlig intervju 2013-04-09) är Verkställande 

direktör och delägare till företaget. Gällande planerandet av jobb använder de sig av kalkyler 

till största del och detta styrmedel används dagligen i verksamheten. Det är med hjälp av 

kalkyler som de beräknar priser på exempelvis toastolar, tvättställ och liknande. Dessa kalkyler 

används för att dels beräkna priset på varan men även för att beräkna tiden som krävs för 

installationen, samt vad det sammanlagda priset beräknas blir. Dessa kalkyler blir då offerter 

som lämnas ut till det företag eller privatperson som efterfrågat tjänsten av Tunabygdens VVS-

installatör AB. Om det visar sig att företaget får arbetet sker uppföljning av arbetet både under 

tidens gång samt i efterhand. Dessa förkalkyler förklarar Jonsson:  

”ligger till grund för att bygga upp en erfarenhetsbank som vi kan gå tillbaka 

till eftersom det underlättar beräkningarna av jobbet längre fram.”  

(Kjell Jonsson, Tunabygdens VVS-installatör AB, personlig intervju 2013-04-09) 

För att företaget ska ha möjlighet till att planera för en viss lönsamhet använder sig företaget 

av en budget. Jonsson poängterar dock att det är lite utav en grovbudget, eftersom den ter sig 

väldigt enkel i utförandet. Det gör den eftersom Jonsson berättar att de med tiden lärt sig mycket 

om deras egna företag och branschen utifrån deras erfarenheter istället.  

När budgetuppställandet sker utgår de från det föregående året som grund och därefter görs ett 

påslag med en viss procentsats på både varupriserna och lönerna. Jonsson berättar att de tar 

med i beräkningarna att de möjligen anställer någon under året, vilket gör att lönerna kommer 

att öka ytterligare och att kostnader kopplade till personalen blir större.  

Vid varje månadsslut sker en avstämning där ett periodbokslut görs för att visa att kostnader 

och intäkter följs åt efter planen. De tar ut olika periodresultat från olika program samt olika 

former av projektlistor som visar hur de ligger till vid de specifika projekten som sträcker sig 

över en längre tid.  
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Gällande olika former av likviditetsbudgetar berättar Jonsson att det inte är något som de arbetar 

med särskilt mycket, utan det arbetet ter sig också ganska enkelt och går fort. Han berättar att 

om det visar sig att de är i behov av något på företaget ser de över hur de ligger till med 

likviditeten, finns det möjlighet för dem att köpa exempelvis en skrivare gör de det. Visar de 

sig istället att det inte ser bra ut på likviditetsfronten får de istället vänta till året därpå med att 

investera i en sådan. Han förklarar att det inte är som i stora företag då det planeras med pay-

off tider, de jämför priser, kapacitet och liknande. Han anser att det är skillnad gällande vilken 

storlek företaget innehar.   

Litteraturen beskriver att det finns en del nackdelar med budgetering såsom att det tar tid och 

att det är kostsamt för företagen och när väl arbetet är klart kan det nästan innebära att den 

budgeterade perioden närmar sig sitt slut. Detta är inte något som Jonsson anser att de känner 

något av. De reviderar inte budgetarna utan anser sig ha ganska stor koll på situationen.  

Något som är viktigt för de flesta företagen för att möjliggöra att fortsätta verka som företag, är 

att vid årets slut förhoppningsvis ha ett positivt resultat. För att möjliggöra det krävs att de under 

året efterföljt deras uppsatta planer och mål under hela tiden. För att planera för ett resultat 

hänger ihop med många delar inom företaget. Samordning är en viktig aspekt eftersom alla 

inom företaget tillsammans jobbar för att uppnå de planer företaget har. Tunabygdens VVS-

installatör förklarar att gällande resultatplaneringen går de mycket på erfarenhet eftersom de 

vet ungefär vad de kommer att generera genom att sysselsätta sina anställda men givetvis 

förklarar Jonsson att de måste förstå att vissa jobb går bättre och andra sämre än planerat, vilket 

i slutändan påverkar resultatet. Han förklarar även att de inte ”styr” sina anställda utan alla 

arbetar och utför jobben så gott de kan, både de på kontoret och de som jobbar ute. Kjell 

beskriver resultatet som att de alltid är svårt att veta i förväg hur allt går men: 

”har man en jäkla tur finns det pengar över när året är slut.”  

(Kjell Jonsson, Tunabygdens VVS-installatör AB, personlig intervju 2013-04-09) 

Visar det sig att planerna inte gått som planerat och året går ut med ett negativt resultat strävar 

de efter att bli bättre till året därpå och tillsammans jobba hårdare.  

För att samordna hela verksamheten mot dess mål frågades om de använder sig av någon form 

av internredovisning. Jonsson förklarar att de inom företaget använder sig ledande montörer 

vilket innebär att det är de ledande montörerna som har ansvaret vid de olika projekten.  

Han beskriver att de kvartalsvis, har möten med de anställda där de informerar om hur de olika 

projekten går, hur orderläget ser ut och hur det ser ut för företaget rent ekonomiskt sett. Jonsson 

förklarar att de inte informerar hur läget ser ut exakt med ”kronor och ören” men säger att han 

har fått uppfattningen och känslan om att de anställda ändå har en viss aning eftersom de känner 

av verksamheten om hur det går. Utöver dessa formella styrmedel tillfrågades Jonsson om de 

inom företaget jobbar med något annat styrmedel. Han förklarar då att något som de jobbar 

mycket med är företagets likviditet.  

Eftersom att de är ett litet företag måste de planera mycket gällande de likvida medlen. Han 

berättar att om de har mycket jobb och projekt som börjar i exempelvis augusti - september 

måste de långt innan planera för det, eftersom det är dyrt att starta upp olika jobb i början. 

Eftersom de bara är företaget, finns det ingen annan än dem som kan komma med pengar. De 
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måste själva se till att skaffa ett lånelöfte eller liknande, eftersom att de som företag har fakturor 

som måste betalas och liknande. Jonsson avslutar med att förklara att de inte bara kan ta 

semester och sedan tro att de kan komma tillbaka till jobbet och köra igång.  

4.4 Sörens EL AB 

Sörens El AB grundades 1988 av Sören Andersson och är beläget i Delsbo och Hudiksvall. 

Företaget är ett mångsidigt elinstallationsföretag som utför bostadsinstallationer, 

fibersvetsning, tele- och datainstallationer, industriinstallationer och högspänningsarbeten. 

Företaget har idag cirka 40 stycken anställda och en omsättning på cirka 56 miljoner kronor 

(Retriever, 2013). De respondenter från Sörens El som medverkar i denna studie är Anders 

Olsson (personlig intervju 2013-04-10), Verkställande direktör och Jan Karlsson (personlig 

intervju 2013-04-10), ekonomiansvarig. 

Olsson förklarar att företaget Sörens El endast arbetar med nuvärdeskalkyler över de varor och 

tjänster som säljs, och att 60 % säljs på fast via entreprenaderna. Alla kalkylmodeller och 

beräkningar görs via speciella program. Uppföljningen av kalkylerna är något som Olsson 

förklarar sker hela tiden och att kalkyleringen handlar om att återföra kunskap. Uppföljningarna 

av kalkylerna sker under arbetets gång men Karlsson anser att detta är något som de skulle 

kunna arbete mer med, och på så sätt bli bättre. Han beskriver att det är svårt att göra något som 

inte ger något konkret utan detta är något de kan bli bättre på. 

Vid större investeringar som innefattar stor summor pengar använder Olsson en form av 

investeringskalkyl, han förklarar att de måste planera när det gäller mycket pengar för företaget. 

Det gäller att se över aspekter gällande investeringen som:  

”hur kommer detta att hjälpa företaget? Kommer investeringen att vara 

lönsam? Samt kommer investeringen kunna ge företaget konkurrensfördelar och 

i sin tur generera marknadsandelar som i sin tur kan bidra till att skapa 

pengar?”  

(Anders Olsson, Sörens EL AB, personlig intervju 2013-04-10) 

Sörens El fungerar inte enligt Olsson utan en budget. Eftersom de har en omsättning på cirka 

56 miljoner kronor är det viktigt med en budget, annars skulle det vara svårt att ha kontroll över 

verksamheten. Bokföringen ligger till grund för utformande av budgeten och information från 

föregående år är en viktig del i budgetuppförandet.  

Även leverantörernas position och hur marknaden ligger till är aspekter som Olsson tar hänsyn 

till vid budgetarbetet. Årsbudgeten för Sörens El delas upp i kvartalsbudgetar men 

uppföljningen av dessa görs varje månad. Olsson förklarar att det är budgeten som styr hela 

verksamheten och att uppföljningen av denna har en hög prioritet i hans ögon.  

Olsson berättar att han har en resultatplanering för företaget men det är inget som finns 

nerskrivet på ett papper utan det är något som finns med i tankarna och som de hela tiden strävar 

efter. De vill ha en viss avkastning för varje budget som de ställer upp, men något speciellt 

avkastningsmål för hela året existerar inte. Målsättningen inom företaget är att ligga över vad 

som är medel inom branschen och att det är budgeten som styr. Går budgeten ihop bidrar det 

till en viss vinst på grund av att budgeten är uppställd med ett visst vinstutrymme.  
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Resultatplaneringen är ett samband mellan intäkter, rörliga och fasta kostnader samt volymen 

och Olsson menar att det är precis vad detta handlar om och att detta är hela kärnan. Men 

samtidigt är dessa faktorer komplexa och det är detta som gör det svårt för de mindre företagen 

och bristerna ligger oftast i de rörliga kostnaderna.  

Det är vanligt i denna bransch att företagen arbetar med ledande montörer, som ansvarar för de 

olika projekten men detta är något som Olsson ser som konservativt och att de inom Sörens El 

istället väljer att arbeta i arbetslag eller team. Detta anser Olsson bidrar till:  

”att alla anställda får ta ett stort ansvar och lösa problemen och engagera sig 

mer. Detta bidrar även till att de anställda blir insatta i hur företaget ligger till 

och hur de olika projekten ligger till mot kalkylerna.”  

(Anders Olsson, Sörens EL AB, personlig intervju 2013-04-10) 

Karlsson förklarar att de arbetar i arbetslag och att de anställda även på så sätt får vara med och 

involveras i processer, som att själva lämna prisförslag till kunder. Detta är den form av 

internredovisning som finns mellan ledningen och det anställda. Därefter har de även en form 

av internredovisning när det gäller det ekonomiska. Karlsson berättar att Olsson sköter det 

mesta men att Karlsson bidrar med ekonomisk information till Olsson som han sedan använder 

i sin planering.  

Olsson berättar att företaget egentligen inte arbetar med faktiska styrmedel utan att det mesta 

är tankar och funderingar hos honom, inte mycket finns nedskrivet utan det baseras istället på 

egna erfarenheter. Något som Olsson vill lyfta fram som ett kommande styrmedel för företaget 

är ISO-certifikatet, han tror att detta kan gynna företaget och leda till bättre information, vilket 

leder till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Även Karlsson tror att detta kan gynna 

företaget i och med hans teori om att efterfrågan på Sörens El kommer att växa.  

4.5 Gävle RörTeam AB 

Gävle Rörteam är ett företag som ligger beläget i industriområdet Sörby Urfjäll i Gävle.  

Företaget har funnits i arton år och ägs av Ole Hall (personlig intervju 2013-04-18) som är 

Verkställande direktör tillsammans med tre stycken övriga delägare. Hall beskriver att han 

innehar en högskoleutbildning som VVS- ingenjör. 

På företaget finns det 46 stycken anställda, sju tjänstemän och 39 montörer och de har en 

omsättning på cirka 60 miljoner kronor (Retriever, 2013). Han berättar för oss att de jobbar med 

installationer inom VVS, husbyggnad och industri. Gävle RörTeam AB är Gävles största 

privata företag inom VVS.  

Hall berättar att företaget skapar lönsamhet genom de olika entreprenadjobben de får in genom 

förfrågningar från olika personer eller företag. Det kan vara en fråga gällande vad det skulle 

kosta för dem som företag att utföra ett jobb åt den personen eller företaget som efterfrågar 

tjänsten. Utifrån den förfrågan skapas en kalkyl av dem som företag som sedan lämnas ut som 

en offert till kunden. Dessa offerter kan i sin tur diskuteras gällande summa, tidsram och 

liknande. Hall beskriver att förhoppningen finns om att komma överens med kunden vilket gör 

att båda blir nöjda.  
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Om en överenskommelse sker börjar jobbet med att planera för exempelvis inköp av material, 

personal och att jobbet beräknas utföras under en viss tid. Själva faktureringen för att få in 

pengar i företaget sker löpande hela tiden, gäller det jobb och projekt under en lång tid tas det 

fram avbetalningsplaner som gör att kunden betalar löpande. Fakturor skickas ut med jämna 

mellanrum och förhoppningen finns om att kalkylen slutar med en lönsamhet enligt de 

beräkningar företaget har gjort. Hall beskriver att:  

”för att förbättra lönsamheten i företaget försöker vi hela tiden att optimera 

inköpen och företagets effektivitet. Sammantaget strävar vi efter att vara lite 

bättre och lite billigare än våra konkurrenter inom branschen.”  

(Ole Hall, Gävle RörTeam AB, personlig intervju 2013-04-18) 

Vid frågan om hur företaget planerar, koordinerar/samordnar och kontrollerar verksamheten 

beskriver Hall att de har planeringsmöten tillsammans, för de som jobbar inne på kontoret varje 

vecka där de planerar hur den kommande veckan ser ut med jobb och liknande. De kollar noga 

upp hur manskapsflödet ser ut eftersom de anställda flyttas mellan jobben beroende på vart det 

behövs folk och liknande. Detta anser Hall är den viktigaste planeringen eftersom de 

strukturerar personalen och kollar noga upp för att hela tiden ha kontroll över läget. På dessa 

möten tar de även upp saker som händer inom företaget exempelvis gällande incidenter, 

arbetsmiljöfrågor, materielleveranser och underleverantörer.  

För att informationen ska nå montörerna har de ett möte där alla medverkar cirka två gånger 

per år. Därefter ger de även ut ett månadsblad till de anställda där de informerar om vad som är 

viktigt gällande verksamheten. Företaget använder sig av ansvarsmontörer ute på jobben vilket 

innebär att dessa är med på så kallade samordningsmöten med andra personer som är 

involverade inom projektet. Dessa personer kan exempelvis vara målare, elektriker och 

liknande. Montörerna planerar då tillsammans med de övriga branschfolket i vilken ordning 

arbetena ska utföras för att optimera och planera på ett så bra sätt som möjligt för att möjliggöra 

att hålla sig inom tidsplaneringen.  

Gällande kalkylarbetet svarar Hall att de har olika former av kalkyler inom företaget. De olika 

kalkyleringarna som används är, en kalkyl som skapas utifrån ett färdigt underlag från kunden 

och den andra formen skapas utifrån en beskrivande text eller bild. Hall berättar att det innebär 

att en kund lämnar en färdig ritning där allt är färdig ritat och kunden efterfrågar vad det kostar 

att utföra allt exakt efter ritningarna. Det kan då gälla allt från tillverkning till montering, det 

kallas därför en färdig handling och är en form av fastpriskalkyl. Därefter förklarar Hall att det 

finns en så kallad budgetkalkyl. Det innebär att kunden har en beskrivande text eller liknande 

om att kunden exempelvis vill dra en rörledning från punkt A till B. Vid dessa uppdrag finns 

inga färdiga ritningar utan Gävle RörTeam beräknar då priset utifrån tidigare erfarenheter och 

från den informationen de fått av kunden. Därför görs en bedömning av läget, som han 

informerar om kallas att ”mängda” och räknar på en budgetkalkyl. ”Mängda” innebär enlig 

Hall: 

”att vi uppskattar exempelvis hur många meter rör, kopplingar och ventiler det 

behövs och utifrån det baserar vi den budgeterade kalkylen.”   

(Ole Hall, Gävle RörTeam AB, personlig intervju 2013-04-18) 

Gällande efterkalkyler och uppföljning förklarar Hall att de gör en utvärdering och en 

efterkalkyl för att ta reda på hur deras uppskattningar visade sig stämma i efterhand. Är det 

större uppdrag och projekt som sträcker sig över en längre period sker även en uppföljning 
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under arbetets gång, men detta gäller ofta jobb som sträcker sig över ett år. Gäller ett jobb till 

exempel två månader finns det inte tid att genomföra en uppföljning under arbetets gång. 

Hall berättar att arbetet och projektet tog längre tid än de hade planerat för, men å andra sidan 

behövdes inte lika mycket material som de tänkt, vilket gör att utgången på jobbet varken blev 

bättre eller sämre än beräknat. Hall berättar för oss att om det är så att arbetet går bra och precis 

som beräknat kan det förekomma att en efterkalkyl inte görs eftersom de känner sig nöjda med 

jobbet och att det gick som de planerat. Då känns en efterkalkyl överflödig och kan i vissa fall 

undvikas. Arbetet med efterkalkyler görs för att underlätta vid andra jobb längre fram eftersom 

de hela tiden lär sig av sina jobb de utför och får mer och mer kunskap. Detta arbete berättar 

Hall är lite utav deras konkurrensmedel eftersom de som företag är duktiga på denna bedömning 

och att det ofta går som de har planerat i förväg.  

Gällande budgetering berättar Hall att de använder sig relativt lite av den formen av styrmedel. 

Om de använder det till något görs det budgetar gällande företagets fasta kostnader som 

exempelvis löner, lokaler, bilar och liknande. Dessa budgetar följs upp och kontrolleras 

efterhand, vilket sker årsvis i varje årsbokslut. Om det är något som har skenat iväg markant 

kollar de självklart upp det närmare för att se vad det är som har hänt. En försäljningsbudget 

genomförs inte därför att: 

”det är i princip omöjligt att göra annat än att sätta upp fingret i luften och 

känna ungefär vad tidningarna säger, vad bedöms investeras i områden 

runtomkring oss gällande kunder, fabriker, kommuner, om skolor ska rustas 

eller bostäder ska byggas om.”  

(Ole Hall, Gävle RörTeam AB, personlig intervju 2013-04-18) 

Vid frågan om företaget använde sig av någon resultatplanering svarade Hall att den 

resultatplanering de genomför hör ihop med de kalkyler som görs eftersom de utifrån dessa 

räknar med att få ett visst resultat utifrån varje projekt. Meningen är att de ska generera en vinst 

eftersom de inte finns någon mening med att hålla på annars. Vinsten är det som driver dem, 

berättar Hall. Han beskriver att de har uträknat vad det kostar att ta in hjälp med specifika 

utföranden som exempelvis en isolerare, vad deras fasta kostnader kostar per timme är och även 

vad olika utrusningar kostar som kan behövas i enstaka fall, detta kan då handla om en ställning 

till olika arbeten.  

Hall berättar att gällande internredovisningen delas månadsbladen ut och därefter sker det stora 

mötena några gånger per år, där både personer som arbetar på kontoret och alla montörer 

medverkar. Gällande företagets ekonomiska situation berättar Hall att de inte delar med sig 

särskilt mycket av den till montörerna. Anledningen till detta är för att det dels handlar om 

företagshemligheter och sedan anser de inom tjänstemannastaben att den ekonomiska 

informationen gäller dem, och är inte nödvändig för montörerna att veta om. Den information 

som gäller dem och som de får ta del av är även relevant för dem.  

Hall berättar att de inom företaget använder sig av ackordslöner. Inom företaget jobbar de även 

med ett visst bonussystem vilket innebär att om montörerna jobbar vissa timmar finns en chans 

till en bonus. Hall beskriver att vissa hjälpmedel ses som ett styrmedel eftersom de är till för att 

hjälpa de anställda och att det även effektiviserar dem som företag som en helhet.  
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4.6 Bergslagskyl i Dalarna AB  

Bergslagskyls huvudsakliga arbetsområde är installationer och service inom kommersiell 

kylteknik. Installationerna och servicen genomförs på allt ifrån livsmedelsbutiker, processkyla 

för industrier samt komfortkyla till kontor. Bergslagskyl i Dalarna AB är ett familjeföretag i 

tredje generationen. Företaget har cirka 28 stycken anställda och en omsättning på cirka 55 

miljoner kronor (Retriever, 2013). Bergslagskyl är beläget i Ludvika, Dalarna. I denna studie 

medverkar Maria Rudh (personlig intervju 2013-05-07), VD och Stefan Pettersson (personlig 

intervju 2013-05-07), vice VD. 

För att Bergslagskyl ska uppnå lönsamhet inom företaget arbetar de med medveten 

kostnadsuppföljning samt att de följer upp sina projekt med en speciell projektredovisning. De 

försöker få en mer aktiv merförsäljning hos sina medarbetare och på så sätt uppnå en bättre 

lönsamhet genom hela verksamheten. Rudh förklarar att styrelsen har en stor roll när det gäller 

att kontrollera, koordinera och planera verksamheten. Företaget är litet och dess beslutsvägar 

förklarar hon som relativt korta, men att de har en aktiv styrelse med ledarmöten som inte ingår 

i ägarfamiljen. Detta anser hon leder till att de får ett så kallat ”helikopterperspektiv” när de 

strategiska besluten fattas. Med ”helikopterperspektiv” menar Rudh att företaget på så sätt är 

bra granskade från högre och objektiva ögon och kan då genomföra bra och relevanta beslut. 

Rudh förklarar att deras projektledare även är säljare och de utför hela processen vid ett 

säljarbete, vilket innefattar kalkyl, offert och order. Hon förklarar vidare att de väljer att arbeta 

fram deras kalkyler utifrån kalkylmallar i Excel, där tar de fram en självkostnad, därefter läggs 

eventuella direkta försäljningskostnader till och till sist lägger de fram vinsten i procent som de 

vill uppnå med projektet. Många års erfarenheter ligger bakom det kalkylarbete som företaget 

har idag, Rudh menar att detta arbete skulle vara bättre och det är något som de arbetar med 

och faktiskt försöker att förbättra.  

Gällande användandet av efterkalkyler för de olika projekten finns inte riktigt tiden till för 

företaget, Rudh förklarar att: 

”vi allt för ofta redan är påväg in i nästa projekt så vi tar oss inte tid till 

efterkalkyler i den omfattning som vi borde”  

(Maria Rudh, Bergslagskyl i Dalarna AB, personlig intervju 2013-05-07) 

Rudh förklarar att de använder sig av en form av uppföljning när det gäller kalkylerna, detta 

gör de genom den löpande redovisningen i deras redovisningssystem. Hon förklarar att nästan 

100 % av deras projekt upprättas med betalningsplaner, vilket gör att de måste följa dessa på 

grund av entreprenadsbestämmelser. Detta bidrar till att företaget får en inblick i kommande 

kostnader och även i deras likviditetsflöde.  

Rudh förklarar att de använder budget, och det är företagets resultatrapport som ligger till grund 

vid arbetet med budgeten. Det är resultatrapporten som de utgår ifrån tillsammans med 

föregående års budgets siffror. Företagets budget följs upp i samband med att de stämmer av 

arbetet varje månad. Skulle det förekomma stora förändringar vid uppföljningen gör de en 

genomlysning och kontrollerar vad som är fel och vad som gjort att det gått fel.  
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I dagsläget förklarar Pettersson att Bergslagskyl har en internredovisning mellan ägarna och 

styrelsen. De arbetar med att utforma en internredovisning som når ner till ”golvet” och 

informerar de anställda. Det främsta arbetet med den interna redovisningen ligger i att 

presentera denna information på ett bra sätt till de anställda, och i dagsläget har de inte kommit 

fram till någon bra lösning förklarar Pettersson. Den internredovisning som finns inom företaget 

och sträcker sig ett steg under styrelse och ägare är till de ledande montörerna. När det gäller 

projekten förklarar Pettersson att det mest är en muntlig information som ges till de ledande 

montörerna och då information som enbart handlar om de specifika projekten. Han förklarar 

vidare att de arbetar med hur de ska kunna informera de övriga montörerna om de specifika 

projektens positioner.   

4.7 Sammanfattning empiri 

I de flesta av företagen som blivit intervjuade används verktyg som exempelvis budget och 

kalkylering för att planera och koordinera verksamheten. Det som gör att vissa av företagen 

skiljer sig åt är att de har olika system för att arbeta med kalkylering, men de har samma syfte 

med det hela och använder liknande sätt gällande framräkningen av de olika jobben och 

projekten. Lönsamhet är något som alla jobbar mycket med, och respondenterna är överens om 

att det är lönsamheten som driver dem att fortsätta med företagets verksamhet.  

Det största som skiljer dessa företag åt är användandet av budgetering inom företaget. Ett 

företag använder det inte alls utan ersätter budgeten med något som de kallar 

timomkostnadstalet. Därefter finns det ett av företagen som faktiskt använder sig av budget 

men främst för de fasta kostnaderna. De övriga företagen använder sig av budget för hela 

företaget och anser att det är möjligt. Anledningen till att dessa företag använder sig fullt ut av 

en budget är på grund av att de dels ska sträva efter ett mål och även för att verksamheten ska 

fungera överlag.   
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5 Reflektioner 

I denna del förklaras vad denna studie har kommit fram till. Detta kopplas ihop med det hermeneutiska 

synsättet eftersom författarna ges möjlighet att gå tillbaka till teorin för att sedan koppla ihop det med 

empirin.  

5.1 Planering, koordinering och kontroll 

Perren och Grant (2000, 392) beskriver att deras forskning tyder på att småföretag tenderar till 

att många gånger ha för lite information, kontrollen anses sämre och att problem kan uppkomma 

när ett beslut ska fattas. Detta stämmer inte in på denna studies undersökta fallföretag eftersom 

de förklarar att de har en bra kontroll, informationen om företagen anses tillräcklig och problem 

vid beslutsfattande är inget som tenderar till att förekomma i stor utsträckning.  

Fallföretagen påpekar att de jobbar mycket med kontrollen över olika projekt och uppdrag. För 

att ha kontroll över projekten och se hur arbetet går, används olika former av uppföljningar av 

förkalkylerna, som tillhör det specifika projektet. I och med detta påvisar det att kalkyler över 

projekten är en viktig aspekt för kontrollering av verksamheten. Att denna sorts tjänsteföretag 

arbetar mycket utifrån kalkyler och olika projekt ses inte som förvånande. Detta grundar sig 

dels i den förförståelse vi som författare hade om denna sorts tjänsteföretag innan studien tog 

fart, samt vad Samuelsson och Olves (2008, 213) konstaterande om projektorienterade 

tjänsteföretag. Lind och Pettersson (2011, 42) kom fram till i sin studie att företag som befinner 

sig inom denna form av företag och bransch använder sig till en betydande del av olika former 

av kalkyler. Detta görs eftersom via kalkylerna kan det på ett bra och enkelt sätt ta fram priser 

utifrån det som tillfrågats av kunden, det verkar vara det bästa sättet att arbeta på eftersom alla 

fallföretagen inom studien använder sig av detta styrmedel.  Denna studies fallföretag går att 

koppla till det som Samuelsson och Olve (2008, 213) kallar för reparationsföretag och som 

riktar sig mot en projektorienterad verksamhet samt att dessa fallföretag befinner sig inom 

byggbranschen och kan då samtidigt kopplas ihop med det som Lind och Pettersson (2011, 42) 

kommit fram till.  

Granlund och Taipaleemäki (2005, 48-49) skriver att de är förvånade över att deras resultat, 

tyder på att det finns en brist gällande kontrollen i småföretagen. De beskriver att det 

uppmärksammas lite tid åt exempelvis resultatmätning, planering och även bristande 

engagemang i finansiella analyser. Granlund och Taipaleemäki slutsatser om kontroll passar 

inte in på denna studies fallföretag eftersom resultaten påvisar att de har bra kontroll och är 

engagerade samt att de jobbar mycket med analyser av ekonomin med mera.  

Ett av fallföretagen förklarar att: ”både Byggsamordnaren och de administrativa systemen är 

till för att kontrollera och koordinera hela verksamheten”. Byggsamordnaren är en form av 

internt system och innefattar deras kalkyler och hantering av projekten. De beskriver att dessa 

system är ett stort hjälpmedel och att de inte skulle arbeta lika bra utan dem. Alla företag 

använder sig till viss del av ett planeringsarbete för att verksamheten ska fungera rent praktiskt. 

Detta arbete involverar flera inom företagen då oftast ledningen/ägaren och någon inom den 

administrativa avdelningen. De planerar dels för företagets personal, vilka projekt de har och 

vad som skall göras på dem samt företagets ekonomiska bitar. Några företag använder sig av 

olika planeringsverktyg som de förklarar är exempelvis främst kalkylering och budgetering.  
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Ett fallföretag stack ut en aning från de andra företagen eftersom de i sin planering använder 

sig av olika arbetslag eller team där de anställda får mycket ansvar och får därmed en bred 

inblick i företaget. Genom detta arbete hjälper de tillsammans till att lösa olika problem de 

stöter på och de anställda känner sig mer delaktig vilket fallföretaget förklarade stärkte 

gemenskapen. Fallföretaget förklarar:  

”att alla anställda får ta ett stort ansvar och lösa problemen och engagera sig 

mer. Detta bidrar även till att de anställda blir insatta i hur företaget ligger till 

och hur de olika projekten ligger till mot kalkylerna.”  

(Anders Olsson, Sörens EL AB, personlig intervju 2013-04-10) 

Detta beskrev även Andersson, Blomberg och Odén (2006, 30) eftersom deras studies resultat 

påvisar att ett av deras undersökta företag gjorde på samma sätt som ett av studiens fallföretag, 

och förklarade det hela med att de ansåg att det skulle öka känslan av delaktighet och skapa en 

lojalitet mot företaget i och med att företagen informerar de anställda. Om de anställda tilldelas 

mer information, desto mer involveras de i verksamheten och får på det sättet reda på hur 

företaget går och kan på ett enkelt sätt koppla ihop deras utförda arbete med vad det gör för 

företaget. Jobbar de anställda bra och tar ansvar visar det sig på ett positivt sätt för företaget 

och ser en anställd att dess arbete gynnar dem skapas en lojalitet.  

På grund av att en viss inblick fanns i denna sort av tjänsteföretag, innan studien påbörjats, var 

det förvånande att ett fallföretag arbetade utifrån arbetslag istället för att arbeta efter en ledande 

montör, som är och har varit vanligt under en längre tid. Fallföretaget arbetar på ett sätt med 

något unikt men att detta eventuellt borde förekomma mer inom denna form av tjänsteföretag. 

Tron finns om att kan bidra till att de anställda får en bättre inblick i företaget än vid arbete med 

ledande montörer, men samtidigt går det inte att dra någon konkret slutsats som innefattar denna 

form av tjänsteföretag. Bland fallföretagen är det främst ett fallföretag som troligtvis når ut till 

de anställda på bästa sätt, därefter är det en tolkningsfråga om hur mycket de anställda bör och 

ska veta om verksamheten. Detta är något som flera av fallföretagen påpekade, saker som ses 

som ”företagshemligheter” ansågs inte de anställda behöva veta av och lika så behöver inte de 

anställda veta varje siffra. Det räcker med att veta ungefär hur företaget ligger till, om det går 

bra eller inte. Företagen ansåg att de anställda inte har någon nytta av att veta om ”kronor och 

ören”. 

Ett annat företag förklarar att samordning är en viktig aspekt eftersom de genom detta tar fram 

planer som de tillsammans ska sträva efter och som involverar alla inom företaget. 

Samordningen sker genom internredovisningen och olika former av möten på företagen. Ett 

företag använde sig även av så kallade månadsblad som de gav till sina anställda där sådan 

information om företaget presenterades som berörde de anställda montörerna.  

5.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är något som är viktigt för många av dagens entreprenörer. Som de förklarar är det 

lönsamheten som driver dem framåt. Detta skriver Nieman (2006, 3) om, han påpekar att 

poängen med entreprenörskap är att skapa en lönsamhet och att det fungerar som en morot för 

företaget och hjälper dem till att sträva framåt. Lindvall (2011, 36) är också en författare som 

håller med Nieman eftersom Lindvall skriver att företaget hela tiden strävar mot att nå deras 

uppsatta mål och få tillbaka lönsamhet genom hårt arbete.   
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Gällande företagets lönsamhet har de utvalda företagen förklarat att lönsamhet är ett brett ämne 

som det ingår många olika komponenter i. De beskriver att har de genomfört ett bra och 

realistiskt planeringsarbete kan det leda till en viss lönsamhet. Begreppen hör ihop på många 

sätt på grund av att om företagen har ett bra arbete gällande planering, koordinering och kontroll 

ger det förhoppningsvis även en lönsamhet. 

Ett företag förklarar att lönsamhet är något som präglar hela verksamheten och för att nå dit 

handlar det mycket om att göra rätt arbete inom alla komponenter inom företaget. Ett annat 

företag förklarar att lönsamhet sker genom de olika jobben företaget får in som de ska 

genomföra. För att förbättra lönsamheten krävs det att företagen hela tiden försöker att planera 

och optimera dels inköpen till företaget och även dess effektivitet utåt. Ett företag beskriver att 

det kan gälla en liten förändring i arbetet med att beställa varor på ett smartare sätt som gör att 

varorna kommer fortare och i bättre tid, än att deras anställda ska behöva åka till grossisten för 

att vänta på varorna, detta sparar då tid som i sin tur spar pengar eftersom de kan använda den 

tiden till att utföra jobb istället som inbringar intäkter till företaget. Och skapar då en lönsamhet.  

5.3 Kalkylering 

Alla fallföretagen arbetar mycket med kalkyler och då främst vid beräkning av alla sorters 

projekt eller uppdrag. Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004, 9) har konstaterat att många 

företag arbetar dagligen med olika former av kalkyler och att det är kalkylerna som ligger till 

grund för olika beslut om framtiden. Dessa beslut om framtiden går att koppla ihop med 

fallföretagens olika kalkylberäkningar om projekt och uppdrag. Uppdragen och projekten 

handlar om framtiden och på så sätt också företagens framtida lönsamhet. 

Enligt Bergström och Lumsden (1993, 19-20) är olika kalkylmodeller framtagna för större 

företag och anses komplexa för småföretagen att anpassa till verksamheten. Detta är något som 

inte visat sig hos denna studies fallföretag, eftersom kalkyler och då främst produktkalkyler 

utgör en betydande roll för företagens verksamhet. De olika projekten som är framtagna genom 

kalkyler är det som företagen skapar sin lönsamhet utifrån och det är därför viktigt att de har 

anpassade verktyg för att framställa dem.  

Vid kalkylberäkningen av dessa olika projekt och uppdrag använder dessa tjänsteföretag en 

form av produktkalkylering och enligt Samuelsson och Olve (2008, 267) går det lika bra att 

använda sig av produktkalkyler vid beräkning av tjänster och att produktkalkylerna har blivit 

mer anpassad mot tjänster. Lind och Pettersson (2011, 42) beskriver i sin studie gällande olika 

småföretag i olika branscher. De som främst använde sig av olika former av kalkyleringar var 

de företag som befann sig i byggbranschen. Detta är väldigt nära den bransch fallföretagen 

befinner sig i, samt att alla fallföretagen är tjänsteföretag, detta medför att det finns vissa 

likheter mellan dem. 

Alla fallföretagen arbetar på liknande sätt med produktkalkylering gällande projekt och 

uppdrag. Chen och Wang (2007 678-679) beskriver att produktkalkylering är ett sätt för att 

uppskatta kostnader för en slutproduktion och att denna uppskattning sker i planeringsstadiet 

för ett projekt eller uppdrag. Denna definition av Chen och Wang är en förklaring som passar 

bra in på hur denna studies fallföretag arbetar med produkt eller tjänstekalkylering. Füreder och 
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Hannu (2009, 29) beskriver att småföretag använder produktkalkyler vid beslutsfattande, men 

att detta förvånade dem på grund av att författarna ansåg att litteraturen förespråkade att 

småföretagen mer går på rutin och känsla. Fallförtagen i denna studie använder 

produktkalkylering vid beslutsfattande men att rutin och känsla finns med vid arbetet med 

kalkylerna. Detta bidrar till att både Füreder och Hannus slutsatser samt deras förvåning 

gällande litteraturen om produktkalkylering stämmer överens med denna studies fallföretag.  

Det företagen gör vid kalkylberäkningar över uppdrag eller projekt är att beräkna kostnaderna 

för det specifika projektet, det är främst kostnader för själva utförandet av projektet eller hur 

många timmar som kommer att behövas för att färdigställa projektet. Den andra kostnadsdelen 

i kalkylerna är materialkostnader, vilket material behövs för att färdigställa projektet eller 

uppdraget samt hur mycket kommer detta att kosta. Det går att säga att kalkylerna över 

tjänsterna som företagen arbetar med är ett sammanlagt pris för ett specifikt projekt eller 

uppdrag. En respondent vid ett fallföretag förklarar det som att kunden lämnar ett förslag och 

utifrån det arbetar företaget fram en order som är grundad på en kalkylberäkning.  

Flera av företagen förklarar att kalkylarbetet inte blir omfattande och tidskrävande på grund av 

att de verkat inom företaget länge och har en viss erfarenhet om hur de ska arbeta med 

kalkylberäkningarna. De förkalkyler som har legat till grund för ”gamla” och redan 

genomförda projekt används av de flesta företagen som en ”mall”, men samtidigt påpekar 

fallföretagen att erfarenheten spelar stor roll vid kalkylberäkningarna för nya projekt och 

uppdrag. Dessa erfarenheter och ”gamla” kalkyler kan på så sätt underlätta vid kommande 

förkalkyler. Det som skiljer de olika fallföretagen åt gällande kalkyler för projekt eller uppdrag 

är uppföljningen av kalkylerna, dels under arbetets gång med projekten och även användandet 

av efterkalkyler. En respondent förklarar att kalkylerna: 

”ligger till grund för att bygga upp en erfarenhetsbank som vi kan gå tillbaka 

till eftersom det underlättar beräkningarna av jobbet längre fram.”  

(Kjell Jonsson, Tunabygdens VVS-installatör AB, personlig intervju 2013-04-09) 

De flesta av fallföretagen följer upp sina kalkyler för de olika projekten i efterhand men att de 

egentligen inte upprättar efterkalkyler som Ax, Johansson och Kullvén (2009, 107-108) skriver 

om, där företagen upprättar en efterkalkyl som sedan ligger till grund för 

förbättringsmöjligheter för företagen och dess framtida förkalkyler. Det som företagen gör som 

en uppföljning av kalkylerna och projekten är att de främst gör en utvärdering över hur arbetet 

gått med dess kostnader och tidsramar. Även om de inte upprättar konkreta efterkalkyler som 

ska ses som förbättringsmöjligheter går det ändå inte att säga att företagen inte ser dessa 

utvärderingar som förbättringsmöjligheter. Företagen utvärderar sina förkalkyler vid projektets 

slut med anledning att finna aspekter som i framtiden kan lösas och beräknas på bättre och mer 

lönsammare sätt vilket kan kopplas ihop med förbättringsmöjligheterna.  

En uppföljning av kalkylerna när projekten är färdiga är något som alla fallföretagen gör, det 

som skiljer fallföretagen åt är att vissa gör uppföljningar under arbetets gång med projekten. 

Även denna aspekt om uppföljning under arbetes gång kan skilja mellan företagen. De flesta 

företagen lägger upp sina förkalkyler i system som till exempel ”Byggsamordnaren”. Detta 

underlättar för företagen när de under arbetets gång enkelt kan gå in i dessa system och kolla 

hur det specifika projektet ligger till i förhållande till förkalkylerna. En respondent förklarar att 
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de inte gör några konkreta uppföljningar under arbetets gång utan de går mer på känsla, finns 

det en tendens till att projekt är på väg åt ”fel” håll kan de enkelt gå in och kolla vad som exakt 

har gått fel. De som varit inom denna bransch under en längre tid besitter erfarenhet som gör 

att det här med att ”gå på känslan” inte låter ologiskt.  

En respondent vid ett fallföretag förklarar att de i viss utsträckning gör uppföljningar på 

projekten under arbetets gång men att det helt beror på omfattningen av projektet. Är det ett 

projekt som sträcker sig över ett par månader ser de ingen möjlighet till att följa upp detta under 

arbetets gång, däremot projekt som sträcker sig närmare ett år eller längre genomförs 

kontinuerliga uppföljningar för att se hur projekten och uppdragen går jämfört med 

förkalkylerna.  

Investeringskalkyler används i liten utsträckning hos dessa fallföretag, ett av företagen 

använder en viss form av investeringskalkyl vid inköp av olika servicesystem och även vid 

inköp av tjänstebilar. Ett annat företag använder enbart en investeringskalkyl när det gäller 

investeringar av större summor. Investeringar av mindre summor gör de oftast en bedömning 

över vad investeringen kommer att kosta samt vilket behov av denna investering finns för 

tillfället, eller om det går att vänta ett tag? Ett fallföretag förklarar vad investeringskalkylerna 

ska ge svar på och han beskriver detta som: 

”hur kommer detta att hjälpa företaget? Kommer investeringen att vara 

lönsam? Samt kommer investeringen kunna ge företaget konkurrensfördelar och 

i sin tur generera marknadsandelar som i sin tur kan bidra till att skapa 

pengar?”  

(Anders Olsson, Sörens EL AB, personlig intervju 2013-04-10) 

Andersson (2001, 230) konstaterar att en investering på något sätt måste vara lönsam för 

företaget, detta är även något som ett av fallföretagen poängterade gällande investeringar.  

5.4 Budgetering 

Studien har visat att en budget kan te sig på olika sätt och ha olika betydelser för olika företag. 

Teorin beskriver olika former av budget, Nieman (2006, 103) förklarar att budgeten ses som 

det mest kraftfulla verktyget ett företag kan använda sig av för att planera företagets finansiella 

medel. Greve (1996, 11) håller med om detta resonemang eftersom han beskriver att en budget 

är ett försök för att planera för framtiden, och att denna planering kan göras i olika steg. Dock 

visar denna studie på att det kan gå bra för ett företag utan att använda sig av en budgetering 

eftersom ett av fallföretagen inte använder sig av någon budget i stora drag. 

Ett fallföretag jobbar istället med en form av underhandskontroll och respondenten beskriver 

att de istället utgår väldigt mycket från deras timomkostnadstal. Detta tal är det som styr dem 

och deras verksamhet eftersom arbetade timmar är något som är viktigt. Detta påvisar att 

verksamheten fungerar utan något användande av en budget trots att Nieman (2006, 103) 

beskriver att det är ett kraftfullt verktyg. Att de inte använder sig av en konkret budget är något 

som ses som förvånande, detta för att de flesta av fallföretagen ser budgeten som ett mål och 

en planering vilket är något som låter logiskt. Samtidigt som fallföretagets resonemang om 

varför de inte använder en budget inte går att tolka som ologiskt. Anledningen till att de 

fallföretagets resonemang till att inte använda en budget inte kan ses som ologiskt är för att de 
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ändå är ett väletablerat företag. Fallföretagen må använda sig av skilda metoder gällande vissa 

styrmedel men utifrån den informationen framgår det att företagen ändå utvecklas och ökar i 

sin tillväxt.  

Greve (1996, 10) pekar på att det finns egenskaper som utmärker en budget och dessa är 

exempelvis att den är framåtriktad, det gäller ett visst ansvar och att det handlar om 

periodiseringar. Författaren beskriver att arbetet baseras på olika former av gissningar hur 

företaget ska utvecklas och vad som händer i framtiden. Detta är ett svårt arbete, beskriver de 

fallföretag som använder sig av en budget.  En respondent förklarade att de använder sig av 

budgeteringen gällande de fasta kostnaderna eftersom de anser att det är ”i princip omöjligt” 

att genomföra en försäljningsbudget eftersom de inte har en aning om hur framtiden ter sig utan 

endast kan ana hur läget ser ut gällande jobb framöver. Att inte kunna förutspå hur många 

projekt som kommer ”tilldelas” under året samt hur mycket som dessa olika projekt kommer 

att generera är faktiskt något som kan ses som rationellt inom denna sort av tjänsteföretag.  

Lindvall (2011, 55) skriver att budgeten delas upp i olika former gällande olika tidsramar. Han 

förklarar att det kan liknas en pyramid som visar en strategisk, taktisk samt en operativ 

planering. Dessa budgetar syftar till att beröra den dagliga verksamheten och även den längre 

som exempelvis en planering för varje år. Alla fallföretagen utom ett använder sig av 

budgetering till viss del, eller fullt ut. I de fallföretag som använder sig av budgetering används 

föregående års budget som ett underlag för att ge en grund till det hela. Detta kan då liknas med 

Greves (1996, 10) egenskaper om periodisering eftersom dessa uppdelningar är som en form 

av periodisering av hela året. Viss avvikelse mellan företagen fanns vid uppföljningstillfället 

eftersom tiderna för uppföljning skiljde sig för några. Vid varje månads slut gås budgeten 

igenom och en uppföljning sker inom några av företagen för att se om de har följt den plan som 

de satt upp eller om något har avvikit.  

Ett fallföretag förklarar att de väljer att dela upp sin årsbudget kvartalsvis men att uppföljningen 

ändå sker varje månad. En annan respondent förklarar istället att de har en budget över sina 

fasta kostnader och uppföljningen sker vid årets slut. De använder sig alltså inte av någon 

månadsvis avstämning. Genom att kolla på de företag som medverkat i denna studie skiljer de 

sig gällande användandet av budget men att företagen ändå har hittat ett sätt som verkar fungera 

för dem, eftersom de alla utvecklas och växer hela tiden. Detta är något som Lundén och 

Smitterberg (2003, 20) tar upp då de beskriver att småföretag inte bör göra en årsbudget och 

följa upp den varje år utan att det är bättre att dela upp den antingen på varje månad, kvartal, 

tertial eller halvår.  

Kung och Huang (2013, 120) beskriver att budgetprocesserna kan hjälpa företagen vid arbetet 

gällande planering, samordning och kommunikation med varandra. Fallföretagen förklarade att 

budgeten ligger till grund för planering, samordning och kommunikation precis som Kung och 

Huang konstaterat. Fallföretagen anser detta eftersom budgeteringen är en form av planering 

för verksamheten och det är även till viss del en samordning eftersom de hoppas på att kunna 

hålla sig till planerna för att undvika ”röda siffror” som ett företag beskrev det som. Detta 

fallföretag beskrev att en budget är viktig: 

”för att det måste finnas ett mål att sträva efter, annars så blir det diffust”  
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(Berit Gossas, Elinstallatörer i Dalarna AB, personlig intervju 2013-04-09) 

Detta är något som författarna Albelda (2011, 91) och Greve (2009, 215) beskriver om och 

tillägger att budgeten är bra för företagen eftersom den ökar medvetenheten och kontrollen hos 

företagets ledning och medarbetare. Detta uppfyller fallföretagen genom att de månadsvis, eller 

årsvis går igenom budgeten och kontrollerar dem, detta medför då att de tillsammans ökar 

medvetenheten om företaget gällande vad som har gått bra och vad de gjort när det har gått 

sämre.  

Teorin beskriver olika former av kritik gällande budgetering. Dels skriver Hope och Fraser 

(2003, 1) att en budget gör att de som företag endast jobbar mot att uppnå den budgeterade 

siffran och glömmer ibland bort att sträva efter att utvecklas. Författarna skriver att 

budgetarbetet är väldigt tidskrävande och kan i sämsta fall vara inaktuellt när väl arbetet är 

slutfört. Några andra författare som även de ser budgeten med viss skepsis och negativitet är 

Neely, Bourne och Adams (2003, 23) eftersom de påpekar att processen för att genomföra detta 

är dyrt, tidskrävande och att arbetet främst är baserat på rent gissningsarbete. Detta är något 

som de framträdande författarna Kaplan och Johnson (1987, xi) har åsikter om eftersom de 

anser att budgetarbetet anses som en sämre lösning eftersom dessa oftast baseras på en period 

innan som vid budgetarbetet är gammal information. 

Denna negativitet gällande budgetarbetet är inte något som respondenterna har känt något av. 

De ser budgeten som en trygghet och ju längre tiden går lär de sig mer och mer om deras egna 

företag och budgeten. Desto längre tiden går, ju mer information och kunskap får de vilket gör 

att arbetet gällande budgeten underlättas hela tiden. Andersson och Wallon (2010, 31) 

konstaterade att småföretag lägger ner för lite tid på budgetarbetet, detta passar inte in på denna 

studies fallföretag då de har arbetat upp en bra erfarenhet och kännedom om den egna 

verksamheten, vilket bidragit till att de inte behöver lägga mer tid än vad de i nuläget gör.  

Fakta om budget beskriver att det finns olika former av budgetar som kan framställas av ett 

företag. Greve (1996, 19) skriver att det finns exempelvis en resultatbudget, en likviditetsbudget 

och till sist en budgeterad balansräkning. Två av fallföretagen använde sig till viss del av en 

likviditetsbudget men det arbetet var inte särskilt omfattande enligt dem. Visade det sig att 

företaget var i behov av någon form av investering av högre värde kollade de över hur deras 

likviditet såg ut, fanns utrymmet skedde en investering, fanns det inte möjlighet till 

investeringen vid det tillfället fick de istället vänta till året därpå. I och med detta visade de att 

denna form av budgetering tydde sig ganska enkel och de gick heller inte vidare in på och 

jämförde priser och liknande, de tog ett relativt snabbt beslut.  

5.5 Resultatplanering 

Ax, Johansson och Kullvén (2009, 76) delar upp resultatplaneringen i en bidragsanalys och en 

totalanalys. Totalanalysen förklarar de som en uppdelning av de fasta och rörliga kostnaderna 

medan bidragsanalysen fokuserar endast på de rörliga kostnaderna. Några av fallföretagen i 

denna studie förklarar att de på något sätt främst arbetar med totalanalyser. Det är troligtvis 

något som är vanligt inom denna sort av tjänsteföretag och denna typ av verksamheter där 

största fokus ligger på just de rörliga kostnaderna, men att de ändå inte får glömma de fasta. 
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Detta kan även kopplas samman med en form av bidragsanalys på grund av att det är stort fokus 

på de rörliga kostnaderna i dessa typer av verksamheter.  

Fler av fallföretagen påpekar att deras resultatplanering oftast utgår från deras budget eller 

kalkyler, det är dessa specifika verktyg som ligger till grund för att kunna sträva mot målen och 

förhoppningsvis en vinst i slutet av året. Detta är vad Elliot (2012, 11) beskriver, att företag ska 

inrikta sig på faktorer som gör att verksamheten tillsammans arbetar mot målen. Fallföretagen 

i denna studie lägger upp sina budgetar och kalkyler med ett påslag så att vid slutet av projektet 

eller året ska målen uppnås och på så sätt även gå med vinst. En respondent förklarar att 

anledningen till dessa påslag är att ligga över medel inom branschen och då bidra till en stabil 

verksamhet på marknaden. Detta är något som Elliott (2012, 11) konstaterat, företagen måste 

följa med i branschens utveckling och hela tiden vara före konkurrenterna och detta måste då 

göras med att fastställa sina mål för verksamheten.  

5.6 Internredovisning 

Internredovisningen beskrivs av Ax, Johansson och Kullvén (2009, 294) som relevant 

ekonomisk information som företagsledaren ska ta fram i form av resultaträkningar och 

balansräkningar. Alla fallföretagen upprättar årsredovisningar och kan på så sätt få fram 

information vid en viss tidpunkt. Den internredovisning som finns inom dessa fallföretag passar 

bra in på Adolphsons (1994, 43) resonemang, den interna informationen ska inte bara finnas 

som underlag vid planering och kontrollering av verksamheter utan den ska även motivera de 

anställda mot målsättningarna.  

För att motivera de anställda behöver de information som är relevant för att arbeta mot att uppnå 

företagens målsättningar. Alla fallföretagen informerar de anställda om hur företaget ligger till 

positionsmässigt och hur de olika projekten går, detta görs på olika sätt. En del väljer att 

informera de anställda varje månad medan andra har det kvartalsmässigt eller ett par gånger per 

år. De poängterar även att de anställda inom dessa företag alltid har en känsla om hur 

verksamheten ligger till och på så sätt behövs inte informationen nå ut allt för ofta. Den 

ekonomiska informationen i ”kronor och ören” anser några företagsledare att de anställda inte 

behöver få reda på, en anledning till detta kan vara att de är ”företagshemligheter”.  

När det handlar om information om de olika projekten och hur de ligger till finns det ett större 

informationsflöde, men att det är ett flöde mellan ledning och de ledande montörerna eller 

arbetslagen. Det visade sig att inom vissa av fallföretagen fanns det ett speciellt ekonomiskt 

informationsflöde mellan företagsledaren och den ansvarige för ekonomidelen.  

Fallföretagen som medverkat i denna studie är etablerade företag och ägarna inom företagen 

har lång erfarenhet och bra kunskap om företaget, vilket bidragit till att de har en bra överblick 

över verksamheten. Detta går att koppla ihop med vad Breidfors, Johansson och Lüning (2002, 

62-63) kommit fram till, gällande att företagsledare genom erfarenhet och kunskap blir bättre 

på att överblicka verksamheten.  
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5.7 Övriga reflektioner 

Denna studie avser att ta reda på om fallföretagen använder sig av något styrmedel utöver de 

formella styrmedlen. När intervjuerna genomförts har det visat sig att det finns ytterligare 

styrmedel som används inom företagen, dessa styrmedel beskrivs i tidigare studier och som 

framgått i ett eget avsnitt i den teoretiska referensramen. De styrmedel som togs upp genom 

intervjuerna är exempelvis ackordjobb, bonusar, ISO-certifiering och en form av styrning 

utifrån företagets likvida medel.  

Två av företagen använder ackordjobb gentemot sina anställda vilket innebär att de anställda 

får mer i lön om de utför ett jobb eller projekt på kortare tid än kalkylerat. Ett av dessa företag 

använde sig även av ett framtaget bonussystem som fungerar genom att de får en bonus när de 

anställda jobbat färre antal timmar än vad som kalkylerats. Företagen är noga med att poängtera 

att genom att använda detta vill de inte ”driva på” de anställda utan vill istället påvisa att det 

går att utföra jobbet på kortare tid, bara genom att tänka på ett smart sätt. Det kan handla om 

att de läser ritningar eller liknande noga vilket medför att de kan förbereda för uttag eller rör 

innan, vilket underlättar jobbet efteråt. Detta är något som författaren Kerr (1996, 279) tar upp 

i sin artikel. Han beskriver att denna form av belöningssystem är till för att motivera de anställda 

till att göra det bästa de kan hela tiden. Det skapar möjlighet till lönsamhet inom företaget 

samtidigt som de anställda kan få en form av bonus.  

Därefter är det ett företag som i dagens läge är ISO-certifierade och ett annat hoppas på att 

kunna bli det inom en snar framtid. Genom denna certifiering beskriver en företagsledare att 

det har stärkt deras konkurrenskraft eftersom de genom denna certifiering måste uppfylla vissa 

krav. De förklarar att de kunder som vill beställa jobbet vet då vad de får, vilket ger det 

beställande företaget eller personen en trygghet. Avslutningsvis förklarar de att denna 

certifiering hela tiden uppdateras eftersom den förklarar företagets interna rutiner, checklistor, 

externa lagar, regler, förordningar och liknande som de skall arbeta utifrån. ISO-certifiering är 

något som Andersson, Blomberg och Odén (2006, 33) tar upp i sin studie eftersom deras resultat 

tyder på att några av deras fallföretag använder sig av detta. Enligt dem har denna certifiering 

hjälpt dem som företag att växa. De beskriver även, som respondenterna, att det har gjort dem 

mer konkurrenskraftig som företag. Enligt hemsidan ISO (2013) certifierar denna 

kvalitetsmärkning om produkterna och tjänsterna som säljs är säkra, tillförlitliga och av en god 

kvalité. Certifieringen hjälper även till att minska företagens kostnader samt att öka 

produktiviteten.  

Till sist är det ett företag som förklarade att deras likvida medel fungerar delvis som ett 

styrmedel eftersom de är beroende av detta medel inom småföretag. En respondent förklarar att 

om de till exempel ska dra igång med stora projekt, som ofta är dyra i början, krävs det en 

planering. De måste möjligen veta att de har ett lånelöfte, som ger en trygghet gällande de 

likvida medlen. Han förklarar att det inom större företag kanske har mer likvida medel och eget 

kapital att ta av men att det inte finns samma möjligheter för mindre företag.  

Denna information bidrar till att ackordsjobben och den bonusrelaterade delen går att koppla 

till belöningssystem, eftersom fallföretagen som arbetar med detta belönar sina anställda vid 

bra utfört arbete. Gällande ISO-certifieringen anses detta som ett konkurrenskraftigt styrmedel 
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eftersom det enligt företagen hjälper dem med konkurrensen. Båda dessa är starkt kopplade till 

företagets ekonomistyrning eftersom dessa delar ingår som styrmedel, utöver de formella 

styrmedlen. 

Utöver detta frågades respondenterna om de har någon form av akademisk bakgrund. 

Resultaten visade på att fyra företag har anställda som innehar någon form av akademisk 

bakgrund. Det visade sig dock att det skilde sig en aning eftersom det var färre personer som 

hade en akademisk bakgrund inom ekonomin. De flesta hade istället en akademisk form 

anpassad för branschen, exempelvis VVS- ingenjör. Enligt Lind och Petterssons (2011, 39) 

slutsats menar de på att de företag som använder sig av formella planeringssystem inom 

verksamheten ofta har en anställd som besitter akademisk bakgrund och att det är den personen 

som har infört systemen. Det går inte att dra några konkreta slutsatser om detta gällande denna 

studie. Men tron finns att det kan ha påverkat valen av styrmedel men det är nog inte endast 

dessa faktorer som spelat en större roll.   



Högskolan i Gävle  Kandidatuppsats VT 2013 

Akademin för utbildning och ekonomi  Tove-Li Häll, Emma Persson 

 

61 
 

6 Slutsatser 

Här förklaras de slutsatser som växt fram genom studiens gång. Det är i detta kapitel som studien binds 

ihop med syftet. Här presenteras tre stycken framarbetade teman som skildrar studiens bidragande 

delar. Dessa teman har framställts på grund av att de anses intressanta för studiens slutsatser och 

återkoppling till syftet.  

Studiens syfte lyder på följande vis: 

Huvudsyftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur småföretag använder sig av 

den traditionella ekonomistyrningens formella verktyg. 

Undersyftet med studien är att belysa vilka styrmedel som eventuellt väljs bort av 

småföretagen och om de eventuellt ersätts med andra. Bidraget till det företagsekonomiska 

ämnet är att belysa användandet av ekonomistyrningen med inriktning på de mer formella 

styrmedlen inom småföretag. 

Med utgångspunkt från detta syfte har vi landat i tre utvalda teman, vilka presenteras nedan. 

Dessa teman utgör enligt oss det som anses intressantast samt av betydelse för studien och 

resultatet. Det är också genom dessa teman som syftet med studien ska uppfyllas. Nedan 

beskrivs förståelsen för hur småföretagen använder sig av den traditionella ekonomistyrningens 

formella styrmedel, samtidigt presenteras de styrmedel som ersätter de traditionella utifrån 

studiens framarbetade resultat. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan vad denna studies 

resultat står sig i jämförelse med den teoretiska referensramens avsnitt om tidigare forskning 

inom liknande ämne. Detta görs då en del skillnader och likheter har uppkommit med andras 

resultat utifrån småföretag.  

De viktigaste formella styrmedlen 

Studien visar på att de undersökta fallföretagen i denna studie använder sig till stor del av olika 

former av formella styrmedel som verktyg i verksamheten och dess traditionella 

ekonomistyrning. De verktyg som används mest är främst budgetering och kalkylering. De 

används för att ha möjlighet att planera verksamheten, skapa en lönsamhet samt att koordinera 

hela verksamheten. Budgeten är något som visserligen har förvånat oss en del eftersom några 

företag använder det i stor utsträckning medan ett annat företag knappt använder det alls. Några 

av företagen anser att det måste finnas en budget inom verksamheten, detta på grund av att de 

använder en budget för att planera verksamheten och ha uppsatta mål att stäva efter. Detta ses 

inte som förvånande utan mer som något logiskt inom denna sorts verksamheter.  

Det visar sig att det företaget som inte använder budget växer och utvecklas, och ser inte valet 

att inte använda en budget som något negativt, utan det är något som fungerar bra för dem som 

företag. Budgetarbetet har fått en del kritik från tidigare forskare men detta är inget som 

fallföretagen ansåg påverkar deras verksamhet, de var positiva till en budget och ser den istället 

som ett hjälpmedel. Att det är dyrt och tidskrävande är inget de märkt av, de påpekar att arbetet 

sker i enklare former och att de för varje gång en budget ställs upp har mer kunskap och vet hur 

de bör göra för att den ska fungera genom att lägga på vissa påslag gällande olika kategorier.  
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Något som alla de undersökta företagen använder sig av är kalkylering, och det används i stor 

utsträckning och finns med i deras dagliga verksamhet. Alla projekt beräknas via kalkyler, även 

sådana som de i slutändan inte får. Men de förklarar ändå att det inte är bortkastat arbete som 

utförts i och med de kalkylberäkningar som inte lett till att de fått projektet. Utan allt sparas allt 

i så kallade ”erfarenhetsbanker” vilket gör att de kan gå tillbaka längre fram och se hur de 

beräknade de olika projekten. Detta underlättar och tids optimerar arbetet. Att denna sorts 

tjänsteföretag använder sig av kalkyler i stor utsträckning är inte något som är speciellt 

förvånande, det fanns aningar i början om att arbetet med kalkyler spelar en stor roll för denna 

sort av verksamheter.  Sen att fallföretagen använder kalkyler i olika utsträckning är något som 

tolkas som logiskt, alla kan inte göra på exakt samma sätt.  

Användandet av dessa formella styrmedel som verktyg kan kopplas till denna sort av 

tjänsteföretag eftersom en slutsats kan dras gällande att många företag inom tjänstesektorn 

använder kalkylering som planering av verksamheten. Detta är något som en av respondenterna 

förklarade, det är genom kalkylerna som de planerar verksamheten och genom dessa skapas 

förhoppningsvis en lönsamhet. De formella styrmedlen, främst kalkylering och budgetering är 

de verktyg som dessa företag använder och arbetar med för att uppnå lönsamhet och kunna 

planera, koordinera och kontrollera sina verksamheter.  

Genom denna studie har det framkommit att budgetering och kalkylering är de formella 

styrmedel som främst används av fallföretagen. Användandet av resultatplanering och 

internredovisning sker i mindre omfattning men de utesluts inte. Fallföretagen har god kunskap 

om budgetering och kalkylering vilket ses som bidragande faktor till användandet av de 

styrmedlen. När det gäller resultatplanering och internredovisning finns inte denna kunskap i 

lika stor omfattning vilket även påverkar användandet.   

Styrmedel som ersätter formella styrmedel 

Det var inte många av företagen som medvetet valde bort något formellt styrmedel. Det är 

enbart ett av företagen som till valde bort budgetering som verktyg. De har en likviditetsbudget 

men i det stora hela fanns ingen konkret uppsatt budget. Detta fallföretag valde istället att ersätta 

den traditionella budgeten med något som de valde att kalla för ”timomkostnadstal”. 

Timomkostnadstalet förklarade de som verksamhetens fasta kostnader delat med antalet 

produktionstimmar. Anledningen till att de inte använder sig av en budget är på grund av att de 

anser att det inte fungerar inom denna sort av tjänsteföretag. De fasta kostnaderna går att hålla 

koll på, däremot de rörliga posterna inom dessa tjänsteföretag kan vara svåra att få ett grepp 

om. Eftersom företag inom dessa tjänsteföretag arbetar med olika projekt och uppdrag kan det 

vara svårt vid budgetuppförandet att veta hur mycket de kan beräkna de olika projekten till. De 

vet vilka intäkter de måste få in för att täcka kostnaderna, men det är svårt att förutspå det 

kommande årets olika projekt, kommer dessa intäkter räcka för att täcka kostnaderna. Samtidigt 

kan efterfrågan på de olika projekten variera under hela året, vilket kan leda till högre eller lägre 

intäkter än beräknat.  

Detta resonemang ses till en viss del som logiskt, det är förståeligt att det inte direkt fungerar 

att beräkna intäkterna från de olika projekten och på så sätt även de rörliga kostnaderna. 
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Samtidigt är några av de andra fallföretagens resonemang gällande användandet av budgeten 

även det logiskt, på grund av att de ser budgeten som en planering och stävan mot uppsatta mål. 

I vissa fall är det budgeten som är grunden för att uppnå målen och utgångspunkten vid 

planeringen av verksamheten. På ett sätt är det förvånande att de inte använder sig av en konkret 

budget, men deras resonemang till varför gör att deras medvetna val om att inte använda en 

budget ändå ter sig logiskt. Samtidigt kan det vara bra med uppsatta mål genom en budget, men 

att det fallföretag som inte använder sig av en budget ändå är ett väletablerat företag och har 

metoder för att kunna styra och planera verksamheten mot de uppsatta målen.  

Tidigare forsknings resultat jämfört med denna studies resultat 

Tidigare forskning har visat på att småföretag har mindre kontroll över verksamheten än vad 

större företag har. Perren och Grant (2000, 392) beskriver i sin studie att småföretag inte 

använder sig av de formella styrmedlen utan använder istället mer informella. Granlund och 

Taipaleemäki (2005, 48-49) beskriver i sin tur att småföretag tenderar att ha en brist gällande 

kontrollen i företaget och att resultatmätning och planering uppmärksammas väldigt lite.  

Utifrån den information som respondenterna bidragit med till studien passar inte ovanstående 

resonemang in på denna studies fallföretag. Känslan som funnits efter att besöken gjorts på 

företagen, och utifrån vad de har sagt är att dessa företagsledare och anställda har stor kontroll 

över företaget. De är insatta och intresserade och i alla fall känner de sitt företag väl. Kontrollen 

i företaget är god och de jobbar mycket med resultatet och planeringen inom företaget. Några 

av respondenterna beskrev det som att det är vinsten som driver dem, har de ingen vinst finns 

det inte någon vits till att fortsätta med företaget. De vill utvecklas och skapa en vinst. De 

använder till stor del de formella styrmedlen som undersökts i denna studie, de använder till 

viss del informella styrmedel men främst tyder resultatet på att dessa företag faktiskt använder 

sig av de teoretiska styrmedlen som tagits upp och skrivits om.  

Planering är en stor del företagens verksamhet och detta kopplas till kalkylerna då de är en form 

av planeringsverktyg. Det har tidigare framgått att detta verktyg används dagligen inom 

verksamheten. Detta kopplas ihop med denna sort av tjänsteföretag som valts, därför dras en 

slutsats om att inom dessa former av småföretag används planering och resultatmätning i stor 

utsträckning. 

Några författare beskrev att olika företag kan använda sig av antingen informella styrmedel 

eller till en viss del formella styrmedel beroende på vilken ”fas” de befinner sig i. Någon hade 

en teori om att företag i en ”födelsefas” eller ”tillväxtfas” enbart använde sig av informella 

styrmedel. Vissa av fallföretagen förklarade att några metoder inte finns nedskrivna utan att de 

mer finns i tankarna, vilket på ett sätt ses som informella styrmedel men att de fortfarande kan 

vara av den formella karaktären. Alla fallföretagen i denna studie är väletablerade företag och 

har varit verksamma under en lång tid, detta är troligtvis en anledning till att de använder sig 

av de formella styrmedlen i en stor utsträckning. När företag växer går de över till att använda 

sig mer av formella styrmedel. Fallföretagen i denna studie har till en viss del växt klart och 

etablerat sig väl, vilket tyder på att de borde använda sig till en stor del av formella styrmedel. 
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Denna studies resultat visar på att fallföretagen faktiskt använder de formella styrmedlen, men 

att företagen arbetar med de olika verktygen på olika men liknande sätt.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

 Under arbetets gång har det uppkommit olika likheter och skillnader mellan dessa 

fallföretag som förekommit i denna studie. Dessa fallföretag är alla belägna i mellersta 

Sverige. Gällande framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant att bygga 

vidare på en studie liknande denna men att istället rikta in sig på företag som är mer 

utspridda geografiskt sätt. Ett förslag kan vara att de arbetar inom samma bransch men 

att de är belägna i olika delar av Sverige. Kan den geografiska punkten spela någon roll 

gällande användandet av traditionell ekonomistyrning? Visserligen kan detta vara svårt 

att genomföra eftersom det kommer medföra långa resor om författarna väljer en 

kvalitativ metod. Det skulle dock fungera bättre med en kvantitativ.  

 En sista förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande studie men att ta in 

alla former av styrmedel, alltså både formella, informella och organisationsstrukturen. 

Många företag använder sig säkerligen av mer informella metoder och det skulle vara 

intressant att se.   
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Bilagor 

Frågeformulär 

Namn och befattning? 

Akademisk bakgrund? 

Berätta lite kort om er företag? 

 Hur arbetar ni med att uppnå lönsamhet i er verksamhet? 

 Förklara hur ni arbetar med att planera, koordinera/samordna och kontrollera er 

verksamhet? 

Teorin förespråkar mycket ur den traditionella ekonomistyrningen gällande exempelvis 

kalkylering, budgetering, resultatplanering och internredovisning. Är detta något som ni 

använder er av eller använder ni andra former av styrningsmedel? Förklara gärna om detta för 

oss.  

 Använder ni er av olika former av kalkyler inom ert företag? 

Berätta hur arbetet med dem går till? 

Hur följer ni upp era kalkyleringar?  

Gör ni efterkalkyler när arbetet är färdigt? 

Hur stor betydelse har olika former av kalkyleringar för er verksamhet? 

 

 Använder ni er av budgetering? 

Berätta hur ni arbetar med det? 

Hur följer ni upp era budgetar? 

Används föregående års budget vid upprättandet av årets? 

Vilken betydelse har en budget? 

Om ni inte använder er av budgetar, vad ersätts de med? 

 

 Berätta hur ni arbetar med resultatplanering? 

Enligt litteraturen finns det ett samband mellan intäkter, rörliga - och fasta kostnader, 

samt volym i en resultatplanering. Finns dessa samband även hos er på företaget? 

 

 Finns det någon form av internredovisning inom företaget? 

Berätta hur ni arbetar med internredovisningen? 

Hur får ni ut ekonomisk information till de anställda? 

 Eller anser ni att det inte behövs?  

Är det mest de ledande montörerna som får information om hur de olika projekten 

går, eller involveras alla anställda på företaget? 

 

 Arbetar ni med några andra styrmedel som vi inte tagit upp? 

Om ja, förklara lite närmare om vilka de är och hur ni använder dem?  
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