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Sammanfattning 
Ofta fokuseras det på större företag i undervisningen, men verkligheten är den att de flesta företag i 
Sverige är små eller medelstora. Det finns olika definitioner av vad ett småföretag är, men ingen är 
mer rätt än någon annan och i denna uppsats kommer EU:s definition att användas. Alla företag, 
stora som små, har någon/några som vill ta del av företagets ekonomiska information. De små fö-
retagen har oftast inte lika många intressenter som de stora företagen, och därför är det sannolikt 
att de inte behöver en lika komplicerad och detaljerad redovisning. Dessa mindre företag har under 
en längre tid haft samma regelverk som de större, men BFN, IASB och lagstiftare har påbörjat ett 
förenklingsarbete av redovisningsreglerna. 

För att kunna vara säker på att de nya reglerna verkligen fyller sitt syfte är det viktigt att de uppfyller 
de krav som företagen och användarna av redovisningsinformationen har. Det är därför viktigt med 
ytterligare forskning inom området då man fortfarande har relativt lite kunskap om vilka som an-
vänder sig av redovisningen och hur.  

Vi vill med denna uppsats skapa förståelse för vilka småföretagen ser som huvudanvändare av ex-
ternredovisningen samt hur denna används. Vi vill vidare undersöka om småföretagens syn på hu-
vudanvändarna skiljer sig från de studier och den litteratur som finns på området. 

För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av telefonintervjuer. Vi har intervjuat 36 
småföretag i Jönköpings län, och av respondenterna är hälften byggföretag och den resterande hälf-
ten är tjänsteföretag.  

I denna uppsats har vi kommit fram till att majoriteten av de allra minsta företagen ser upprättandet 
av externredovisningen som ett nödvändigt ont, och att betydelsen av den har en tendens att öka 
när antalet anställda och antalet ägare ökar. Detta kan tänkas bero på att kunskapen inte finns i de 
mindre företagen. Den användning småföretagen ser att de har av externredovisningen är för upp-
följning, vid planering, för likviditetsmätning, som beslutsunderlag och för att informera personalen 
och företagsledningen. 

Utifrån vår undersökning har det framkommit att småföretagen ser ägare/styrelsen/VD, banken 
och skattemyndigheten som de främsta huvudanvändarna. Vårt resultat stämmer till stor del in på 
tidigare studier, men vissa skillnader finns. Vi har även fått andra svar så som kunder, revisorn, le-
verantörer, konkurrenter och övriga. Revisorn är ett svar som kan diskuteras då ingen från den litte-
ratur vi använt tagit upp detta, men även för att denne i praktiken inte använder sig av redovisning-
en så som till exempel banken. Slutligen kan det konstateras att storleken har betydelse, då vi kan se 
skillnader mellan de allra minsta småföretagen och de största. 
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Abstract 
In most cases within educational fields it is the bigger companies which get most attention, though 
infact in Sweden there are the small and medium size entities which are of larger number. There are 
several definitions what a small enterprise stands for and how to define it. Therefore it is hard to 
say that one definition is better than another, however in this thesis EU’s definition will be used.  

All companies no matter size have some stakeholders who want to take part of the financial state-
ments of the company. The smallest companies have most of the time not that many us-
ers/shareholders as the bigger companies and for that reason it is likely that they do not need an 
equally complicated and detailed accounting. These smaller companies have during some time had 
the same regulatory laws as the large companies, nevertheless BFN (Bokföringsnämnden, the Swed-
ish government’s accounting experts), IASB and legislates have begun to work with facilitation of 
the accounting regulatory.  

To assure that the new rules really fulfil their purpose it is essential that they accomplish the re-
quirements which the companies and users of the accounting have. Thus it is necessary with further 
research within this area since there is still moderately little knowledge regarding who the users of 
the accounting are and how they use the information. 

Our aim with this thesis is to create understanding of whom the small enterprises see as their main 
user of accounting and how it is used. Further we want to investigate if a small enterprise’s view of 
a user differs from already existing studies and literature concerning this topic.  

To collect our empirical material we have chosen to conduct telephone interviews. We have inter-
viewed 36 small enterprises within the Jönköping region in Sweden. Half of the selected companies 
consist of enterprises from the construction sector and the other half from the service sector.  

With our research we are able to conclude that the majority of the smallest companies see the ac-
counting as a complex performance that has to be done although the purpose of it has a tendency 
to enhance along with the number of employees and owners. This could be the consequence of 
lack of knowledge among the smaller companies. The small enterprises consider their main use of 
the accounting to be planning, to follow-up, to measure liquidity, basic data for decision making 
and to provide employees and management with information.  

On the basis of our study it has emerged that the small enterprises see owner/management/CEO, 
the bank and the tax authority as the major users. Our result corresponds to some extent with ear-
lier research, but there are differences as well. Among our responds we have obtained answers like 
customers, the accountant, suppliers, competitors and others. It can be discussed why the account-
ant was mentioned due to none in the literature we have been using brings this up, but also because 
of that the accountant does not use the accounting in the same way as for example the bank.. To 
conclude we can state that the size does matter when we are able to see differences in the result be-
tween the smallest companies and slightly bigger ones. 
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1 Introduktion 

Detta första kapitel är till för att ge läsaren förståelse för det ämne vi valt att granska. Först ges en bak-
grund av ämnet som sedan följs upp av en problemdiskussion som i sin tur leder fram till uppsatsens syfte 
och dess avgränsningar. Kapitlet avslutas med vår definition av externredovisning. 

1.1 Bakgrund 

I skolans värld har det alltid fokuserats mycket på stora företag, men faktum är att det 
svenska näringslivet praktiskt taget uteslutande består av små och medelstora företag (Eko-
nomifakta, 2006). Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 99 procent av samtliga företag i 
Sverige färre än 50 anställda. Småföretagen står för cirka 50 procent av den privata syssel-
sättningen och en tredjedel av den totala sysselsättningen. I jämförelse med andra länder i 
Europa ligger andelen småföretag (0-49 anställda) i Sverige på ungefär samma nivå (Nutek, 
2005). De branscher där småföretagen dominerar är byggindustrin, banker/uppdrag och 
övriga tjänster. De större företagen med 50 anställda eller fler utgör 0,2 till 0,5 procentenhe-
ter, sett över alla företagen i dessa tre branscher (Företagarna, 2005). 

Hur ett småföretag ska definieras finns det flera alternativ till, och det finns ingen definition 
som är mer rätt än någon annan. I propositionen 2005/06:116, om förenklade redovis-
ningsregler som träder i kraft 1 januari 2007, definieras ett småföretag som ett företag med 
färre än 50 anställda och med mindre än 25 miljoner kronor i redovisade tillgångar samt en 
nettoomsättning på mindre än 50 miljoner kronor (Regeringen, 2006). EU har däremot en 
vidare definition. De definierar ett företag som litet om det sysselsätter färre än 50 perso-
ner, och om balansomslutning eller omsättning inte överstiger 10 miljoner euro på ett år 
(Europeiska unionen, 2003).  

Det betyder mycket för samhället som helhet om det går bra för de mindre företagen. Sve-
rige skulle vara ett mindre framgångsrikt land utan alla småföretag med bra idéer och visio-
ner som kan förverkligas. Invånarna får ett arbete att gå till och lön betalas ut, lönen skattas 
och spenderas sedan på konsumtion. Tack vare att det konsumeras får företagen vinster 
som i sin tur beskattas och investeras. Småföretagen står för cirka 10 procent av Sveriges 
totala export, dock ökar deras betydelse då de är underleverantörer till många av de större 
exporterande företagen. I och med alla dessa aspekter, påverkas också samhället och hela 
näringslivet av det regelverk som gäller för småföretagen (Företagarna, 2005). 

Alla företag har någon/några intressenter som är intresserade av den ekonomiska informa-
tion som visar företagets ställning. Dessa intressenter har alla olika krav och förväntningar 
på företaget, och det blir företagsledningens uppgift att försöka kompromissa mellan före-
tagets mål och intressenternas olika viljor. Dock ser intressentsfären olika ut beroende på 
om det är ett stort eller ett litet företag (Thorell, 2003). Småföretagen i Sverige har länge va-
rit tvungna att använda samma regelverk när det gäller redovisning som de stora företagen, 
detta är även fallet i många andra länder (American Accounting Association, 2006). Men ef-
tersom de har en mindre intressentsfär, behöver de inte alltid en lika avancerad redovisning 
som till exempel ett börsnoterat bolag (Thorell, 2003). På grund av att ett litet företag inte 
har samma förutsättningar som ett stort företag är det viktigt att ha i åtanke att lika stan-
darder kanske inte passar alla företag. Enligt Bollen (1995) har det huvudsakliga problemet 
med att implementera särskilda regler för småföretag varit den komplicerade processen att 
skilja småföretag från stora företag och hitta ett bra sätt att definiera ett småföretag på. 

Bokföringsnämnden (BFN), som är statens expertorgan inom redovisning, har startat ett 
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arbete med att ta fram ett mer samlat regelverk som tillsammans med reglerna för noterade 
företag kommer att omfatta fyra olika kategorier av företag. Dessa fyra kategorier inklude-
rar följande företag:  

K1- små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska personer med 
maximalt tre miljoner kr i nettoomsättning 

K2- aktiebolag och ekonomiska föreningar med högst 50 anställda, högst 25 mkr i tillgång-
ar och högst 50 mkr i nettoomsättning 

K3- större onoterade företag som enligt en EU-förordning ska följa de internationella re-
dovisningsreglerna (IFRS)  

K4- noterade företag som i sin koncernredovisning ska tillämpa IFRS-reglerna 

Den 7 juni 2006 beslutade BFN att ge ut ett allmänt råd (BFNAR 2006:1) för enskilda när-
ingsidkare inom kategorin K1 som träder i kraft den 1 januari 2007. BFN arbetar för tillfäl-
let med att ta fram liknande råd för K2- och K3-företag (Precht, 2006). Det är frivilligt för 
samtliga företag att använda ett mer avancerat regelverk än det som är till för den kategori 
som företaget tillhör, men då måste regelverket användas till fullo. Självklart är det inte tillå-
tet att använda ett enklare regelverk som gäller för en annan kategori (BFN, 2006).  

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt bokföringslagen (BFL) avsluta den 
löpande bokföringen med en årsredovisning. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska en års-
redovisning bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberät-
telse. Vissa större företag ska även upprätta en finansieringsanalys. De företag som tillhör 
kategori 1 behöver endast upprätta ett årsbokslut (FAR, 2006). Detta är vad som gäller i 
nuläget, men vissa förändringar är att vänta från årsskiftet 2006/2007 (Regeringen, 2006). 

Den 23 februari 2006 lämnades en proposition till riksdagen om förslag till ändringar angå-
ende förenklade redovisningsregler. I juli 2006 meddelade justitiedepartementet att proposi-
tionen hade gått igenom, och från och med 1 januari 2007 ska de nya reglerna träda i kraft. 
Thomas Bodström förklarar i propositionen att ”mer komplicerade bestämmelser blir till-
lämpliga endast på större företag” (Regeringen, s. 1 2006). Det kommer att innebära att inte 
lika många företag som förut kommer att behöva framställa årsredovisningar, finansierings-
analyser och koncernredovisningar, och att kraven på vad årsredovisningen ska innefatta 
blir lägre (Justitiedepartementet, 2006).  

International Accounting Standards Board (IASB) är en privat internationell organisation 
som strävar efter att harmonisera och förändra länders redovisning (Artsberg, 2005). Även 
de är igång med att ta fram en ny IFRS (International Financial Reporting Standards) för 
små och medelstora företag. Än så länge finns bara ett utkast till rekommendation och den 
färdiga versionen förväntas vara klar under andra halvåret av 2007. En av anledningarna till 
att IASB påbörjat detta arbete är för att de vill gör det lättare för de små och medelstora fö-
retagen som vill använda internationella standarder. De vill också att de finansiella rappor-
terna ska vara utformade så att de möter användarnas behov (IASB, 2006). Till skillnad mot 
BFN anser IASB att kriterierna inte ska baseras på kvantitativa tester så som omsättning, 
antal anställda eller tillgångarnas värde. Kriterierna ska istället spegla de små och medelstora 
företagen och dess användares behov av redovisningsinformationen (Jarvis, 2003). BFN 
anser inte att behovet av internationella standarder för små företag är så stort och därför 
överväger man att låta den kommande standarden av IFRS för små och medelstora företag 
gälla för kategori K3 (Bengtsson, Dahlin, & Edenhammar, 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 

På senare tid har mycket nämnts och diskuterats om förenklade/alternativa regler för små-
företagare i till exempel uppsatser, forskningsrapporter och artiklar. Flera indikationer pe-
kar dock på att det är nödvändigt med ytterligare forskning inom området kring småföretag 
och redovisning. Studier har gjorts i ett antal europeiska länder, men man vet fortfarande 
relativt lite om vilka som verkligen använder sig av redovisningsinformationen (Evans & di 
Pietra, 2004). Även Collis, Dugdale & Jarvis (2001) påpekar att stora gap finns i forskning-
en kring småföretag och dess intressenter. Vi har märkt att det även i Sverige finns lite skri-
vet på detta område. Det enda som vi har hittat i Sverige som berört ämnet småföretag och 
användare/användning av redovisning har varit ett fåtal magister- och kandidatuppsatser. 

Jarvis (1996) studerar användarna och deras användning av den ekonomiska informationen 
i små- och medelstora företag. Jarvis (1996) har studerat den litteratur som finns i Storbri-
tannien på området, och långivare, investerare, aktieägare, ägare, företagsledning och an-
ställda är de användare som tas upp. FAR (2005) och Justitiedepartementet (1994) tar även 
de upp olika användare av redovisningsinformationen. Förutom de intressenter som Jarvis 
(1996) tar upp vill FAR (2005) och Justitiedepartementet (1994) även inkludera leverantö-
rer, kunder, och statliga myndigheter och samhället i övrigt i ett företags intressentsfär.  

Små företag har oftast ett mindre antal intressenter mycket på grund av att relationerna i 
dessa företag oftast är förhållandevis okomplicerade och informationen inte är lika relevant. 
Ett företag behöver dock inte växa allt för mycket innan andra intressenter såsom leveran-
törer och anställda visar sig. I de mycket små företagen, där ägaren och företagsledningen 
är samma person, är det för det mesta bara långivare och skattemyndigheten som är intres-
serade av den ekonomiska informationen från företaget (Edenhammar & Thorell, 2005). 
Detta konstateras även i en undersökning gjord av Andersson & Haapalahti (2005), och de 
framhåller också att aktieägarna som intressentgrupp oftast inte är relevant eftersom de 
vanligtvis redan är insatta i verksamheten och därav utan behov av årsredovisningen. Collis 
et al. (2001) framhåller även företagsledarna som viktiga användare av redovisningsinfor-
mationen. 

När det gäller den externa redovisningen, såsom årsredovisningen, i de stora företagen är 
det främst ägarna som är intresserade av denna information. I ett företag med många in-
tressenter är kravet störst på bra kvalitativ ekonomisk information. Ett företags intressenter 
och deras informationsbehov påverkar följaktligen strukturen av den externa redovisning-
en. Detta är anledningen till att det behövs en anpassad redovisning för olika stora företag 
(Thorell, 2003). Gröjer (2003) menar att den externa redovisningen ibland även är tillräcklig 
för att täcka de interna informationsbehov som kan tänkas finnas i ett företag.  

Betydelsen av redovisning inom ett småföretag är att den ska kunna användas till att göra 
bedömningar och beslut. Det har konstaterats att behovet av information är begränsat sä-
kerligen som följd av okunskaper om huruvida företagets redovisning skall tolkas. Resulta-
tet är att småföretagaren istället går mer på magkänsla eller gissningar än rationellt besluts-
fattande (Mårtensson, 1983). Det kan därmed tänkas att småföretagen endast redovisar det 
som lagen kräver. 

När nya lagar och regler formas är det av stor vikt att de uppfyller de funktioner som före-
tagen vill använda. En bättre kunskap om vilka småföretagens intressenter är och vilken in-
formation de anser sig behöva är viktigt när reglering och normgivning närmar sig en redu-
cerad och förändrad redovisning för småföretag (Jarvis, 1996).  
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1.3 Problem formulering 

Diskussionen om vilka som använder sig av redovisningen inom det här området är aktuellt 
både hos normgivare och lagstiftare och det är därför intressant att göra vidare forskning 
för att kunna ta fasta på hur situationen i nuläget egentligen ser ut för småföretagarna i Sve-
rige. Från diskussionen kring problemet har följande frågor väckts: 

• Vilka ser småföretagarna som de egentliga huvudanvändarna av externredovisning-
ens information? Stämmer deras syn in på de undersökningar och studier som tidi-
gare gjorts och den litteratur som berör ämnet? 

• Vilken användning anser sig småföretagarna ha av sin externredovisning, och hur 
använder de sig av den internt respektive externt?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vilka småföretagen ser som informa-
tionsanvändare av externredovisningen samt hur denna används. 

1.5 Avgränsningar 

Det finns som vi redan nämnt olika definitioner av vad ett småföretag är och det är därför 
viktigt att precisera vilken vi kommer att använda oss av. Vi har valt att använda oss av 
samma definition som EU. Det vill säga att antalet anställda inte får överstiga 50 personer 
och att omsättningen eller balansomslutningen inte får överstiga 10 miljoner euro på ett år. 
Vi har använt oss av EU:s definition av ett småföretag i denna uppsats för att det även ska 
finnas en möjlighet att jämföra vår empiri med studier gjorda utomlands. Vi kommer när-
mare att studera småföretag i en viss region och vissa branscher i Sverige. I vårt fall har vi 
valt Jönköpings län. De valda företagen tillhör bygg- och tjänstebranschen och är alla aktie-
bolag. 

1.6 Definitioner 

Inom redovisningen brukar det skiljas mellan intern- och externredovisning, ofta kopplas 
dock begreppen redovisning och externredovisning samman (Falkman, 2004). I denna upp-
sats kommer termerna externredovisning och redovisning ha samma betydelse. Vår defini-
tion av externredovisning är i denna uppsats; löpande bokföring, årsbokslut och årsredo-
visning. Detta är även den definition som återfinns i förarbetet SOU 1994:17.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för hur material och information till uppsatsen valts ut och tagits fram, hur urvalet 
av respondenter gått till, intervjuteknik och metod för analys.  

2.1 Insamling av empiriskt material 

Det finns en rad olika sätt att framställa empiri. Oftast väljs i förstahand huruvida studien 
ska ta en kvalitativ eller kvantitativ form. Mellan dessa finns flera skillnader, kvalitativa stu-
dier är i regel verbala och insamlingen av materialet till studien görs genom intervjuer eller 
observationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Meningen med en kvalitativ under-
sökning är att skildra, analysera och förstå beteendet hos speciella individer och grupper. 
Forskaren är här inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas (Lundahl & 
Skärvad, 1999). En kvantitativ studie består däremot av numeriska uppgifter och insam-
lingen av data sker genom enkäter och sökningar i befintliga arkiv men även som vid kvali-
tativa studier genom intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). En kvantitativ me-
tod gör det lättare att jämföra de olika undersökningsobjekten och ger en större standardi-
seringsmöjlighet (Holme & Solvang, 1997).  

Vi ville med vår undersökning beskriva och förstå redovisningens roll i respondenternas fö-
retag. Vi strävade efter att skaffa oss information som inte redan fanns dokumenterad vil-
ket vi ville uppnå genom att utföra telefonintervjuer. Vi anser att en telefonintervju är fram-
för allt kvalitativ då det finns en möjlighet att utforma sina egna svar. Dock kan undersök-
ningen även till viss del ses som kvantitativ då samma frågor ställs till alla respondenter. 
Styrkan i den kvantitativa metoden är, som vi nämnt tidigare, möjligheten att kunna göra 
generaliseringar. På grund av standardiseringen av intervjuerna hindrar det till viss del att de 
blir genomförda på olika sätt och på så vis ger annorlunda svar vid intervjutillfällena (Hol-
me & Solvang, 1997).  

I vår situation skulle även andra sätt att samla in information fungera till exempel genom 
postenkät eller personliga intervjuer. Ett annat alternativ skulle även kunna vara att kombi-
nera olika metoder för att samla in det empiriska materialet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2006). Självklart finns det både för- och nackdelar med alla metoder. En telefonintervju ger 
hög svarsfrekvens och vi kan även följa upp frågor. Det kan dock vara svårt att ställa alltför 
komplicerade och känsliga frågor och möjligheten att till exempel visa bilder finns inte, om 
de inte har skickats ut till respondenten innan vill säga. Vi tror dock inte att dessa aspekter 
kommer att medföra några problem i vår undersökning. En annan nackdel kan vara om in-
tervjun inte berör ett ämne som engagerar respondenten. Detta kan i vissa fall medföra svå-
righeter att hålla intresset vid liv någon längre tid per telefon (Lekvall & Wahlbin, 1993). En 
telefonintervju är avsevärt billigare och mindre tidskrävande än att göra en intervju ansikte 
mot ansikte, vilket var en stor anledning till varför vi valde denna metod. En negativ aspekt 
är att man inte kan se respondenten. Det gör att det blir svårare att bedöma spontana reak-
tioner och uttryck (Bryman, 2002).  

Om vi inte hade valt att genomföra en telefonintervju hade våra alternativ varit, som vi 
nämnt tidigare, att antingen göra en personlig intervju eller en postenkät. En postenkät är 
mycket kvantitativ till sin art medan en personlig intervju ger mer kvalitativ information. 
Postenkäten ger en låg kostnad, respondenten påverkas inte av intervjuarens närvaro och 
då anonymitet kan garanteras kan man ställa känsliga frågor. Det negativa är dock att de tar 
lång tid att samla in och ofta blir svarsfrekvensen relativt låg, dessutom är det svårt att följa 
upp med frågor. En personlig intervju gör att respondenten kan känna förtroende för in-
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tervjuaren, man kan utnyttja kroppsspråket och man kan följa upp frågorna (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). Telefonintervjuer är något mitt emellan postenkät och personlig 
intervju. Man behöver inte avstå alltför många av den personliga intervjuns bra känneteck-
en, och den är mindre kostsam och kan utföras snabbare än en postenkät (Lekvall & Wahl-
bin, 1993).  

Vi anser att vi kunde intervjua fler personer i och med att vi valde att genomföra telefonin-
tervjuer. Vi hade kunnat få ett större urval med en postenkät men det är ett alltför tidskrä-
vande arbete att samla in enkäterna och vi vill undvika ett alltför stort bortfall. Dessutom är 
det mer personligt att göra en telefonintervju. Dessa ger respondenten en chans att komma 
med egna åsikter och de blir inte bundna av förskrivna svar. Om vi hade valt att genomföra 
personliga intervjuer hade vi fått fokusera på en mindre grupp respondenter.  

2.1.1 Induktiv/deduktiv metod  

Med att tillämpa en induktiv metod menas det att man tar fram empirisk information, det 
vill säga sådant material som förr inte har redovisats. Det går ut på att en ny teori ska kunna 
ta form och därigenom bidra med ny kunskap (Artsberg, 2005). 

I kontrast till den induktiva metoden kommer den deduktiva metoden från redan existe-
rande teorier med ett ändamål att pröva och utreda denna information ytterligare. Den de-
duktiva metoden är mestadels till för att även klargöra och förutsäga faktum och där efter 
ta fram faktiska lösningar (Artsberg, 2005) där logiska slutsatser presenteras (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 

Både den induktiva och deduktiva metoden kan sedan kombineras med att antingen vara 
normativ eller deskriptiv. Det innebär att när det handlar om hur någonting bör vara talar 
man om normativ teori och när det rör sig om hur något är gäller det deskriptiv. Det de-
skriptiva tillvägagångssättet är dock vanligast (Artsberg, 2005). I denna uppsats användes i 
huvudsak en deskriptiv metod för att uppnå vårt syfte eftersom vi beskriver småföretagar-
nas syn på externredovisningen och sina intressenter. Däremot kan en kombination mellan 
en induktiv och deduktiv metod även förmodas. En induktiv metod därför att syftet med 
uppsatsen är att få fram ny kännedom inom valt område. Vi ville pröva och utreda tidigare 
gjorda undersökningar och studier och använde därmed även en deduktiv metod. 

2.2 Empirisk studie 

Nedan kommer vi att motivera och redogöra för vårt val av respondenter och vårt tillväga-
gångssätt vid intervjun.  

2.2.1 Val av respondenter 

Småföretagen spelar en betydande roll för sysselsättningen i samtliga län, men de regionala 
variationerna är stora (Företagarna 2005). Därför har vi valt att fokusera oss på företag i 
endast ett län, detta är Jönköpings län. Jönköpingsregionen valde vi även för att vi tror att 
närheten till högskolan i Jönköping kan påverka samarbetsvilligheten hos respondenterna i 
en positiv riktning. Som vi redan har nämnt i kapitel ett så dominerar småföretagen med 
färre än 50 anställda inom följande branscher; byggindustrin, banker/uppdrag och övriga 
tjänster. Därför har vi valt att fokusera på företag inom just byggbranschen och olika slags 
tjänsteföretag.  

Vid personliga intervjuer är antalet respondenter oftast litet, rekommenderat är att inte 
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kontakta fler än tre till fyra personer (Trost, 2005). Eftersom vi kan ha ett större urval vid 
en telefonintervju än vid en personlig intervju har vi valt att basera vår empiriska under-
sökning utifrån ett urval omfattande 36 stycken företag. Vi valde detta antal på grund av att 
det ger oss ett lagom antal respondenter per person och för att det underlättar kategoriin-
delningen. Det var även en fråga om tid och kostnad vid valet av antalet respondenter och 
ju fler respondenter som kontaktas desto mer precision och generaliserbarhet kan uppnås 
(Bryman, 2002). Att i förväg bestämma sig för ett visst antal intervjuer rekommenderar 
även Trost (2005) där han menar att utökning av antalet intervjuer kan ske efterhand om 
det märks att antalet från början inte ger tillräcklig information.  

De utvalda företagen består av 18 byggföretag och 18 olika typer av tjänsteföretag. Som 
hjälpmedel att välja ut de olika respondenterna har vi haft databasen Affärsdata. Vårt tillvä-
gagångssätt vid valet av respondenter utfördes genom att en av oss hade en lista på företag 
i de olika kategorierna och drog sedan fingret över företagsnamnen, samtidigt som en av 
oss andra som inte kunde se listan sa stopp vid olika tillfällen. Stoppen markerades av per-
sonen med listan och en respondent var vald vid varje markering. Vi kontrollerade därefter 
att företaget uppfyllde resterande kriterier för ett småföretag enligt EU:s definition. I bilaga 
1 återfinns de företag som medverkade i intervjuerna. 

2.3 Intervjuteknik 

När vi genomförde intervjuerna var det viktigt att ställa exakt samma frågor till de olika re-
spondenterna och att tänka på att även små ändringar i uttryckssättet kan göra frågan oklar 
eller att respondenten missuppfattar den. Det är även bra om frågorna kan ställas i samma 
följd, det är nämligen annars lätt hänt att en fråga glöms bort eller att det kan påverka sva-
ren. Skulle sedan respondenten svara även på fråga sju när man är på fråga två måste man 
kunna vara flexibel och inte ställa samma fråga igen för att få en bättre rytm i intervjun 
(Bryman, 2002).  

Som intervjuare, vilket vi alla tre var, är det viktigt att redan från början få en bra relation 
till respondenten. Det är viktigt att man upplyser om varför man genomför intervjun, vem 
man är, varför vi valt att intervjua just honom/henne och hur lång tid den kan tänkas ta. 
Om respondenten kan känna förtroende för intervjuaren är det lättare att få mer spontana 
och utvecklade svar. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 

2.4 Datainsamling till referensramen 

Vi har använt oss av olika böcker inom externredovisning och småföretagande, artiklar och 
olika hemsidor för bland annat Småföretagarna, Bokföringsnämnden, IASB och Regering-
en. Vidare har även lagtext, förarbeten, olika rekommendationer och normer kommit till 
användning. Angående tidigare forskning finns det som vi nämnt tidigare, inte mycket gjort 
i Sverige, förutom de magister- och kandidatuppsatser vi har hittat kring ämnet småföretag. 
Däremot finns en hel del artiklar utomlands inom detta område, men det har varit mycket 
svårt att få tag på dessa. Många av artiklarna är opublicerade forskningsrapporter och finns 
då endast hos forskaren själv. Andra är skrivna på språk som ingen av författarna behärs-
kar. 

2.5 Variabler för kvalitet 

Vi kommer nedan att diskutera studiens validitet och tillförlitlighet. Vi kommer också att 
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resonera om huruvida våra sekundära källor kan anses vara trovärdiga. 

2.5.1 Validitet och tillförlitlighet 

För att en uppsats ska kunna anses vara trovärdig är det viktigt att den har en hög tillförlit-
lighet och validitet. Validiteten i en undersökning kan definieras som förmågan för under-
sökningens metod (mätinstrument) att mäta det som är meningen ska mätas. Ett exempel 
på en metod som kan användas är ett enkätformulär. Två olika sorters validitet kan urskil-
jas, inre validitet och yttre validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). En inre validitet 
finns när mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta och ger tillförlitliga och pålitliga ut-
slag. Att uppnå 100 procent validitet är för det mesta omöjligt, då respondenten kan min-
nas fel, ljuga eller försköna. Begreppet yttre validitet är kopplat till tillförlitlighet (Lundahl 
& Skärvad, 1999) och har att göra med att få mätvärdet att stämma överens med verklighe-
ten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).   

Validiteten anses av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) vara det betydelsefullaste kravet 
för undersökningsmetoden. För att uppnå en hög validitet ställs också krav på att mätning-
en skall ha en hög tillförlitlighet. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) påverkas inte mätningen 
i en undersökning med god tillförlitlighet av vem som genomför den eller de omständighe-
ter under vilka den sker. Det innebär att vid ett upprepat försök ska resultatet vara likvär-
digt. Om till exempel frågorna är standardiserade ökar detta tillförlitligheten i och med att 
mätningen genomförs på ett så identiskt sätt som möjligt.  

Beroende på om företaget har en egen ekonomifunktion eller om de lämnar över arbetet till 
en redovisningsbyrå kan validiteten variera. Vi anser att vi kanske kan få ett bättre svar från 
en person som arbetar inom ekonomifunktionen på företaget, då han/hon både har kun-
skap inom ekonomi och även är insatt i företagets situation. Dock vet vi inte hur stor kun-
skap respondenten besitter och vi kan därför inte med säkerhet veta väsentlighetsgraden av 
informationen, detta är dock inget vi kan påverka. Vi anser att vi inte påverkat responden-
terna i lika hög grad som fallet kanske varit vid en personlig intervju, detta påverkar tillför-
litligheten positivt. Risken finns dock att vi själva gör feltolkningar för att vi alla har olika 
bakgrunder och kunskaper.  

2.5.2 Källkritik 

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid all insamling av sekundärdata är att vara kritisk och 
uppmärksam på informationens tillförlitlighet, giltighet, trovärdighet och relevans i förhål-
lande till undersökningens avsikt samt att data tagen från Internet klassas som dokument-
studier, således är även dessa sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). Eriksson & Wie-
dersheim-Paul (2006) skriver att meningen med källkritik är att avgöra om den använda käl-
lan verkligen mäter det den ska mäta (validitetskrav), om den ens är relevant för undersök-
ningens syfte och dess frågeställning samt om den kan anses vara tillförlitlig.  

De dokument av statliga verk som vi har studerat anser vi vara trovärdiga då dessa har stör-
re krav på sig att vara tillförlitliga. När det gäller åldern på böcker och artiklar anser vi att de 
som tar upp information om intressenter inte är lika beroende av tidsaspekten. Dessa teori-
er förändras i mindre takt än alla lagar och normer kring redovisning, därför har vi varit kri-
tiska till att använda allt för gamla källor inom redovisning. Internetkällor har vi varit extra 
kritiska till och varit noggranna med att kontrollera vem som är upphovsman. Vi anser inte 
att vi har varit beroende av en viss källa utan vi har använt oss av flera olika. 
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2.6 Metod för analys 

Att analysera data innebär att man kategoriserar den insamlade informationen i syfte att be-
skriva vad man har upptäckt (Halvorsen, 1992). I en telefonintervju är all information 
strukturerad och organiserad tack vare frågorna, detta gör att vi kan analysera direkt utan 
att först organisera informationen. För att analysera den insamlade informationen från små-
företagen har vi försökt jämföra informationen i vår referensram med vår empiri. Fokus 
ligger på företagens användning och användare av redovisningen i och med att detta är vårt 
syfte.  

I analysen sammanställs den information som vi fått ut av telefonintervjuerna för att försö-
ka se likheter och skillnader mellan bygg- och tjänstebranschen, och även om det skiljer sig 
något beroende på antalet anställda i företagen. Vi har därför valt att dela upp dessa företag 
i ytterligare kategorier med sex företag i varje, och där resultatet skiljer sig märkbart redovi-
sar vi resultatet per kategori. Kategori ett består av företag med 1-16 anställda, kategori två 
består av företag med 17-33 anställda och kategori tre består av företag med 34-49 anställ-
da.  
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3 Referensram 

I detta kapitel kommer vi att ta upp redovisningens grunder, samt olika teorier angående redovisningsan-
vändare och deras användning av den ekonomiska informationen som redovisningen ger. 

3.1 Redovisning 

Huvudsyftet med redovisningen i ett företag är att framställa ekonomiska rapporter över 
verksamheten under föregående räkenskapsår. Dessa rapporter ska sedan vara till hjälp för 
företagsledningen till att lotsa företaget mot de uppsatta målen (Andersson, Ekström, Gab-
rielsson, Jansson & Tengling, 2002). Redovisningen kan också vara ett uttryck för ett an-
svarsförhållande där den redovisningsskyldige ska redovisa hur de anförtrodda resurserna 
har förvaltats (Törnqvist, 1997). 

Redovisning handlar i grunden om att registrera ekonomiska transaktioner, sortera dessa i 
någon av de olika kategorierna; inkomst, utgift, tillgång, skuld med flera, och för att slutli-
gen sammanställa allt i olika finansiella rapporter (Thorell, 2003). Redovisningen kan ha två 
olika roller, en legal roll och en beslutsroll. I den legala rollen har redovisningen till syfte att 
bestämma konsekvenserna av ett slutet avtal eller av lagstiftningen. Beslutsrollen handlar 
om att redovisningen fungerar som en del av ett beslutsunderlag för till exempel ett avtal 
som ska slutas (Smith, 2006).  

Vad redovisningsinformationen ska bidra med, och vilket mål den har, skiljer sig både mel-
lan olika företag och mellan de intressenter som dessa har (Crespo & Karlsson, 2005). Lit-
teraturen ger flertalet exempel på olika användningsområden för redovisningen. Exempel 
på dessa är beslutsfattande, ansvarsstyrning, lärande, förhandling, legitimering och reducer-
ing av osäkerhet (Dergård, 2004). Huvudkriteriet sägs ändå vara rationalitet. Med det menas 
att de intressenter som granskar och analyserar informationen sedan ska kunna använda 
den som underlag vid olika beslutsfattanden, samt för att minska osäkerheten när de fram-
tida besluten fattas. Intressenterna ska med hjälp av informationen kunna möjliggöra en 
analys och prognos av företagets framtid för att kunna ta beslut huruvida de vill att relatio-
nen med företaget ska fortlöpa (Crespo & Karlsson, 2005). Vid företagsöverlåtelser är det 
till exempel årsredovisningarna som granskas och är underlag för beslut. De olika intressen-
terna använder sig dessutom av redovisningsinformationen för att kunna få information 
om företagets ställning, resultat och dess kortsiktiga överlevnadsförmåga (Thorell, 2003). 

Redovisningsinformationen kan enligt Thorén (1995) också vara till stor användning vid 
företagets årliga budgetprocess och verksamhetsplanering. Vid båda dessa krävs informa-
tion om tidigare kostnader som de olika posterna medfört men också vad de olika posterna 
inbringat verksamheten i form av intäkter. Kostnadsposter av intresse är produktion, om-
kostnader och investeringar. När företaget sedan i slutet av bokslutsperioden framställt det 
verkliga utfallet går det att göra avstämningar mot den uppställda budgeten från början av 
perioden. Törnqvist (1997) menar att redovisningen ska vara användbar för alla de olika in-
tressenterna som företaget har, både internt och externt. Informationen ska därmed vara 
ett redskap för att kunna bedöma företagets framtida utveckling. Thorén (1995) skriver att 
även vid förhandlingar kan redovisningsinformationen vara användbar oavsett om dessa är 
interna eller externa. Vid externa förhandlingar kan parter så som kunder och leverantörer 
vara inblandade och vid interna förhandlingar kan det till exempel gälla de anställdas löner 
(Thorén, 1995).  

Collis och Jarvis (2000) tar upp att en undersökning från 1975 gjord på aktieägare resulte-
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rade i huvudsak tre ändamål med redovisningen. Främst tyckte de att den var till för att 
göra företagsledarna ansvariga inför aktieägare, vidare för att ge aktieägarna en indikation 
av företagets värde och slutligen att rättfärdiga utdelningar. I en annan studie som Collis 
och Jarvis (2000) diskuterar i vilken undersökningen var riktad mot vilken information som 
var viktigast eller mest intressant i redovisningen, visade det sig att i små företag var de tre 
viktigaste aspekterna internredovisning, årsredovisning och kassaflödesinformation. I me-
delstora företag var utfallet lite annorlunda. Där tyckte de svarande att internredovisning, 
kassaflödesinformation och budgetering var av mest relevans. Dock instämde både de små 
och medelstora företagen att informationen tillhandahållen i redovisningen kunde härledas 
till tre huvudsyften: planering/övervakning, utvärdering/jämförelse och bekräft-
ning/bevisning (Collis & Jarvis, 2000).  

Med tanke på att ett småföretag har en mindre intressentgrupp än ett stort företag är det 
även viktigt att inkludera kriterierna nytta och kostnad i beräkningen. Ofta rör det sig om 
höga kostnader för att samla in information i förhållande till antalet mottagare. Därför är 
det viktigt att nyttan av redovisningsinformationen är större än kostnaderna för att produ-
cera, kommunicera och använda denna (Crespo & Karlsson, 2005). Keasey & Short (1990) 
poängterar också att det är ett tidskrävande arbete att upprätta redovisningsinformationen. 
De menar vidare att oftast ser större företag mer fördelar med redovisningen än mindre då 
det relativt har både lägre kostnader och större värde av redovisningsinformationen i form 
av tolkningsförmåga än små företag. Däremot kan det diskuteras om inte små företag har 
en högre nytta proportionellt sett med tanke på det låga antalet alternativa informationskäl-
lor som dessa har (Keasey & Short, 1990). 

Även Mårtensson (1983) menar att det finns skillnader i redovisningen och möjlighet att 
använda sig av informationen från denna beroende på om det är ett större eller ett mindre 
företag. Småföretag använder sin redovisning till att kunna göra bedömningar och beslut 
men det har konstaterats att deras behov av redovisningsinformationen är begränsat. I 
mindre företag finns inte de kunskaper som krävs för att fullt ut kunna tolka redovisningen. 
Detta innebär att småföretagen istället går mer på intuition eller gissningar än rationellt be-
slutsfattande (Mårtensson, 1983). 

3.1.1 Externredovisning 

För utomstående är det den externa redovisningen som är synlig och den består av både 
bokföring, årsbokslut och årsredovisning. Externredovisningen är lagstadgad och har ett 
brett normsystem som reglerar innehållet, detta för att kunna uppnå jämförbarhet både vad 
gäller olika års redovisningar och olika företags redovisningar. Innehållet i den externa re-
dovisningen regleras dels i bokföringslagen (BFL), årsredovisningslagen (ÅRL) och aktie-
bolagslagen samt genom rekommendationer från Redovisningsrådet och Bokföringsnämn-
den. Det finns också internationella normgivare som påverkar utformningen av den svens-
ka redovisningen så som International Accounting Standards Board (IASB) (Falkman, 
2004).  

Bokföring kan definieras som arbetet med att ”insamla, registrera, klassificera, värdera och 
sammanställa data om affärshändelser och andra finansiella eller ekonomiska transaktio-
ner”(Thomasson, 2000, s. 7-8). Bokföringen är underlag för den externa och interna rap-
porteringen. Löpande bokföring behandlar alla de förändringar som sker i storleken och 
strukturen av ett företags förmögenhet som kommer av företagets ekonomiska förhållan-
den med omgivningen (Thomasson, 2000). Som vi nämnt i kapitel 1 inkluderar vi den lö-
pande bokföringen i vår definition av externredovisning precis som det också görs i förar-
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betet SOU 1994:17. Justitiedepartementet (1994) menar att det är rätt att innefatta löpande 
bokföring eftersom det är den som årsbokslutet och årsredovisningen bygger på. Dessutom 
är det den löpande bokföringen som i efterhand granskas för att kunna avgöra om det finns 
felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen. Den bokföringsskyldige måste dessutom 
låta den löpande bokföringen kontrolleras när det till exempel uppstår misstanke om brott 
och vid konkurs (Justitiedepartementet, 1994). 

Enligt Thorell (2003) riktar sig redovisningen främst mot företagets externa intressenter 
och utan dessa intressenter skulle det enligt honom inte finnas något behov av att redovisa. 
Om man med den externa redovisningen uppfyllt de betydelsefullaste intressenternas krav 
är syftet med redovisningen enligt honom uppfyllt. Då den externa redovisningen ligger till 
grunden för intressenternas viktiga beslut är det viktigt att den ger en rättvisande bild av fö-
retagets resultat och ställning. Det är av dessa orsaker att den till skillnad mot den interna 
redovisningen är lagstadgad (Thorell, 2003).  

All ekonomisk information är dock en färskvara. Detta medför att en årsredovisning, som 
återger ställningarna på balansdagen, har ett begränsat värde för informationsanvändaren. 
För ett företag som inte är noterat tar det omkring tre till sex månader att framställa ett fär-
digt bokslut, men när det är färdigt kan det vara så att informationen inte längre är tidsen-
lig. Mycket kan ha hänt inom företaget som gör att årsredovisningen inte längre stämmer in 
med verkligheten. På grund av denna problematik borde alla intressenter hålla sig uppdate-
rade om hur förhållandena ser ut i företaget, detta är dock inte alltid så lätt (Edenhammar 
& Thorell, 2005). 

3.1.1.1 Årsredovisning 

I bokföringslagen hittar man de grundläggande reglerna över vem som är bokföringsskyldig 
och vad detta innebär. I 6 § BFL står att alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra 
större företag ska avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning. Reglering om den-
na finns i årsredovisningslagen (FAR, 2006). De företag som enligt bokföringslagen inte 
behöver upprätta en årsredovisning ska istället upprätta ett årsbokslut, de allra minsta före-
tagen behöver inte heller upprätta detta utan ska endast sköta den löpande bokföringen 
(Thorell, 2003). Ett årsbokslut ska innehålla resultat- och balansräkning och ett antal 
tilläggsupplysningar, denna information är dock inte offentlig (Andersson et al., 2002). Ett 
årsbokslut är en intern handling som inte behöver granskas av någon revisor (Justitiedepar-
tementet, 2006). När det gäller aktiebolag ska årsredovisningen undertecknas av alla styrel-
seledamöter och VD, och granskas av en kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad). 
På bolagsstämman fastställs resultat- och balansräkningen som sedan ska sändas till Bo-
lagsverket. Vem som helst kan ta del av årsredovisningen när den har sänts till Bolagsver-
ket. I vissa fall skickas årsredovisningen också direkt till olika intressenter (Thomason, 
2000). 

En årsredovisning ska enligt 2 kapitlet 1 § ÅRL innehålla balansräkning, resultaträkning, 
noter och en förvaltningsberättelse (Thorell, 2003). Även siffrorna från föregående års ba-
lans- och resultaträkning ska finnas med i årsredovisningen för att på så sätt kunna göra en 
jämförelse mellan åren möjlig (Andersson et al., 2002). Vissa större företag ska också upp-
rätta en finansieringsanalys (också kallad kassaflödesanalys) (Edenhammar & Thorell, 
2005). Hos större företag är det också vanligt att inkludera tilläggsinformation som inte är 
reglerad. Det kan vara information om bland annat företagets personal, kunder, lokalisering 
och miljöredovisning (Artsberg, 2005).  
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3.1.2 Internredovisning 

Den interna redovisningen används inom företaget och är till för att stödja ledningen ge-
nom att vara ett hjälpmedel och underlag för dess kontroll och styrning av företaget (Tho-
rell, 2003). Till skillnad mot den externa redovisningen är inte denna styrd av lagar och 
normer utan företagen kan fritt välja hur de vill upprätta den. Den är dock ofta samman-
kopplad med företagets externa redovisning (Falkman, 2004). Intern redovisning används 
inom företaget för att ge underlag för till exempel budgetering, prissättning, ekonomistyr-
ning, prestationsmätning och kalkylering (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 

Gröjer (2003) anser att i vissa fall är den externa redovisningen tillräcklig för att täcka de in-
terna informationsbehoven som kan finnas i ett företag. Detta är främst fallet i små företag 
där ägare och ledning är samma person och när företaget endast har ett litet antal produkter 
eller/och tjänster. I dessa företag är det lätt att se hur företagets transaktioner med utom-
stående aktörer är kopplade med produktionen av tjänsterna och produkterna. Detta sam-
band går förlorat när organisationen i företaget blir mer komplicerad och då variationen av 
produkter eller tjänster ökar (Gröjer, 2003). 

3.2 Användare 

Externredovisningen gör det möjligt att informera företagets utomstående intressenter om 
verksamheten. Intressenterna ska sedan kunna använda informationen som underlag vid 
olika ekonomiska beslut (Justitiedepartementet, 1994). Externredovisningen ska kunna an-
vändas av både nuvarande och potentiella användare (FAR, 2005). Förhållandet mellan ett 
företag och dess intressenter består av ett ömsesidigt beroende (Andersson & Haapalahti, 
2005) och den information som kan fås ut av externredovisningen kan vara viktigt för in-
tressentens och företagets fortsatta samarbete (Justitiedepartementet, 1994). 

Thorell (2003) menar att små företag har ett relativt litet antal användare av externredovis-
ningen. De främsta och oftast enda användarna i de riktigt små företagen, där ägaren och 
ledningen är samma person, är långivarna och skattemyndigheten, och det är dessa som 
ställer krav på innehållet i den externa redovisningen (detta påpekar även Bollen, 1995, An-
dersson & Haapalahti, 2005 och Edenhammar & Thorell, 2005). Det krävs dock inte 
mycket mer för att antalet användare ska öka. I riktigt stora företag är det ägarna som är 
den främsta gruppen av informationsanvändarna (Thorell, 2003).  

Collis et al. (2001) diskuterar i sin rapport en annan engelsk studie, the Corporate Report 
(Accounting Standards Steering Committee, 1975), vilken tar upp att oavsett storlek på fö-
retaget är fyra grupper av användare gemensamma nämligen investerare, långivare, anställda 
och affärskontakter såsom kunder och leverantörer. Collis et al. (2001) skriver i sin rapport 
att förutom aktieägarna och myndigheter skickar de mindre företagen sin årsredovisning till 
banker, chefer inom företaget och större kreditgivare och kunder. De tillfrågade företagen i 
undersökningen om vilka som får årsredovisningen skickad till sig svarar vidare att de även 
till viss del använder större konkurrenters, kunders och leverantörers årsredovisningar (Col-
lis et al., 2001).  

En undersökning av Jarvis (1996) genomfördes på personer i ledarpositioner i Storbritanni-
en. Resultatet visade att de viktigaste informationsanvändarna enligt dessa var dem själva, 
skattemyndigheten och banker. Ytterligare en undersökning genomfördes av Page (1984) 
vilken även den visade att företagsledarna var de största informationsanvändarna på de fles-
ta företag, detta anser även Thorell (2003).  
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BFN (2005) menar att mindre företagen i princip har två användare av externredovisning-
en, borgenärer och skatteverket. En borgenär kan ta många skepnader. Det kan vara staten, 
en bank eller annan långivare, leverantörer, kunder eller de anställda. Rent teoretiskt har 
också en ägare en fordran på företaget i form av det investerade kapitalet men de kan få 
rätt till vinsten vilket inte är fallet hos borgenärerna (BFN, 2005). Alla studier som tagits 
upp i denna sektion finns sammanfattade i tabell 1.  

Tabell 1 Huvudanvändare av redovisningsinformationen 

 Huvudanvändare av redovisningsinformationen 

Andersson & 
Haapalathi 
(2005) 

Långivare Skattemyndigheten 

Bollen (1995) Långivare Skattemyndigheten 

Edenhammar 
& Thorell 
(2005) 

Långivare Skattemyndigheten 

 

 

När ägare och företagsledning är samma person 

Accounting 
Standards 
Steering 
Committee 
(1975) 

Investerare Långivare Anställda Affärskontakter Dessa 
intres-
senter 
har ett 
företag 
oavsett 
storlek  

Jarvis (1996) Långivare Skattemyndigheten Företagsledare 

Page (1984) Företagsledare  

 

Thorell 
(2003) 

Företagsledare   

 

Olika teorier som lagts fram menar att redovisningsinformationen underlättar de olika an-
vändarnas beslutsfattande men de kan inte enas om vilken typ av information som bäst 
uppfyller de olika användarnas behov. Att olika slags information krävs kan bero på skill-
nader i kunskap, behov och kompetens. Externredovisningen ska inte framställas alltför 
komplicerat och endast den information som faktiskt efterfrågas ska finnas med (Falkman, 
2001). 

Då kravet och informationsbehovet skiljer sig åt mellan de lika användarna påverkas ex-
ternredovisningen av vilka som ses som de främsta användarna (Thorell, 2003). Det är vik-
tigt att kunna informera företagets intressenter, men Page (1984) kan också se att det kan 
finnas vissa nackdelar med detta. Studier visar att företag ibland kan känna oro för att före-
tagets affärer ska bli alltför synliga då för dem känsliga och viktiga upplysningar kommit till 
företagets konkurrenters kännedom. Det är i princip omöjligt att framställa en externredo-
visning där alla användarna får alla sina krav tillgodosedda (Falkman, 2004).  

Enligt BFN (2005) har det inom redovisningsdoktrinen diskuterats vad syftet med redovis-
ningen är utifrån ett användarperspektiv. Det har då framkommit att det finns ett samband 
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mellan användaren av redovisningen och reglerna för dess utformning. Bokföringsnämn-
den menar att användarnas behov ser olika ut för olika slags företag beroende på dess stor-
lek, spridning i ägandet och om det är noterat eller inte. De menar att i riktigt små aktiebo-
lag får ägarna och de anställda den information de behöver utan att behöva gå till den of-
fentliga årsredovisningen (BFN, 2005). 

Jarvis (2003) menar även han att det är viktigt att skilja mellan små företag och listade före-
tag på grund av att de har olika användare av redovisningsinformationen. IASB gör det en-
ligt honom tydligt att huvudanvändarna av IFRS är kapitalmarknaden. Det är därför som 
IFRS är utformad för listade företag, och eftersom inte de icke listade företagen använder 
sig av kapitalmarknaden för finansieringen har de andra användare. Undersökningar visar 
att huvudanvändarna i de icke listade företagen istället är finansiärer och ägarna som också 
agerar företagsledare. De senare använder rapporterna till planering, kontroll och som be-
slutsunderlag medan finansiärerna exempelvis en bank använder informationen vid bland 
annat låneansökningar (Jarvis, 2003).  

Som vi skrivit ovan finns det olika åsikter om vilka som är huvudanvändare av externredo-
visningen. FAR (2005) ser följande som användare av externredovisningen: investerare, an-
ställda, långivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt. De skri-
ver att företagsledningen är de som har ansvaret för framställningen av externredovisning-
en samt att de har tillgång till annan intern information men trots detta kan ändå företags-
ledningen ses som en användare av externredovisningen (FAR, 2005).  Justitiedepartemen-
tet (1994) listar följande som huvudanvändare av externredovisningen: investerare, kredit-
givare, leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala myndigheter, samhäl-
let/allmänheten. Här anses investerare och kreditgivare som de viktigaste huvudanvändarna 
(Justitiedepartementet, 1994). Nedan presenteras utförligare de olika användare ett företag 
kan förmodas ha, deras anspråk och behov; 

3.2.1 Ägarna/Investerarna 

Det är den här gruppen som skjuter till kapital i företaget. Eftersom det är en investering de 
gör vill de få information om de olika riskerna, avkastningen samt få ett underlag till att 
göra framtidsbedömningar (Edenhammar & Thorell, 2005). De vill också kunna föra be-
dömningar huruvida någon utdelning kan vara aktuell eller ej (Justitiedepartementet, 1994). 
Ett företags ägare kan använda sig av externredovisningen för två syften. Dels till att be-
döma hur företagsledningen har skött företaget och om huruvida styrelsen ska få sitta kvar 
eller inte, men också till att fatta beslut om aktier ska behållas, köpas eller säljas. Andra 
aspekter i förhållandet mellan företagsledningen och ägare kan vara att försöka öka värdet 
på aktien så att det visar en positiv bild utåt till andra investerare som en lönsam investering 
(Andersson & Haapalahti, 2005). Detta är dock inte fallet i företag där företagsledning och 
ägare är samma person, och några kontrollsvårigheter uppstår då inte (Smith, 2006).  

Aktieägarna i dessa små företag är som intressentgrupp oftast inte lika relevant eftersom de 
vanligtvis redan är insatta i verksamheten och därmed utan behov av årsredovisningen 
(Andersson & Haapalahti, 2005). Småföretags aktier är oftast inte heller börsnoterade vilket 
gör det troligt att antalet investerare som vill ha ekonomiskinformation är få (Smith, 2006).  

För att kunna få en effektiv aktiemarknad är en viktig förutsättning att alla parter på mark-
naden har i stort sett samma information om företagen. Detta gör den lagreglerade extern-
redovisningen viktig då det är den som ska informera de olika parterna. Ägarna kan använ-
da bolagsstämman, styrelsebesluten och årsredovisningen som ett hjälpmedel till att styra 



  

16 16 

företaget. Internredovisningen och internstyrningen ska vara baserade på ägarnas syften 
och visioner om företaget. Ägarstyrning i ett företag handlar om hur ägaren kan påverka 
företagsledningen att ta de beslut och styra verksamheten i den riktning som ägaren vill 
(Gröjer, 2003). 

3.2.2 Företagsledningen 

Ledningen i företaget har möjlighet att använda sig av både den externa och den interna re-
dovisningen i sitt arbete att styra och leda företaget och räknas enligt Thorell (2003) som en 
av de viktigaste användarna av redovisningsinformation. En företagsledare i mindre företag 
kan använda sig av redovisningen som ett verktyg till att bedöma verksamhetens framgång, 
om något måste ändras eller om företaget borde gå i konkurs (Smith, 2006). 

3.2.3 Långivare 

För många småföretagare är banken den största eller enda finansiella källan. Ett företag kan 
alltså vara helt beroende av sina lån från banken, därför ses externredovisningen som viktig 
för dem (Jarvis, 1996). För att det ska vara möjligt för långivarna att bevilja lån till företaget 
måste de veta att amorteringarna och räntan i framtiden kommer att betalas. En framtida 
långivare måste ha viss information för att ens kunna pröva företagets låneansökan (Tho-
rell, 2003). Det långivarna är intresserade av är hur kreditrisken ser ut, alltså den risk som 
kan finnas för att företaget inte skulle kunna betala tillbaka sina skulder. På längre sikt tittar 
de på ett företags lönsamhet och på kort sikt fokuseras det på soliditet och likviditet 
(Smith, 2006). Det är inte bara årsredovisningen som är den enda informationskällan för 
dessa intressenter. Annat som granskas i företaget är till exempel dess orderingång och fö-
retagsköp, men även hela branschers och länders generella ekonomiska utveckling granskas 
(Thomasson, 2000). 

3.2.4 Leverantörer 

För att det ska vara möjligt för företagets leverantörer att lämna kredit måste de veta om 
företaget kan betala sina skulder, och om detta kan ske i tid. Om informationen från ex-
ternredovisningen skulle visa att företaget antagligen skulle få problem med att betala är det 
tveksamt om de vill leverera. Det är även om företaget fortsätter att leverera, möjligt att de 
skulle få en kortare kredittid (Edenhammar & Thorell, 2005). Leverantörerna kan även ha 
ett intresse på långt sikt om de till exempel har bundit upp sig gällande distribution 
och/eller produkter (Smith, 2006).  

3.2.5 Kunder 

Om kunderna på lång sikt är beroende av företaget vad gäller deras egen produktion är 
även de intresserade av externredovisningen (Thorell, 2003). När kunderna har betalat i 
förskott är de intresserade av om företaget kan uppfylla sina förpliktelser gällande leveran-
ser, produkter och pris (Smith, 2006). 

3.2.6 Statliga myndigheter och samhället i övrigt  

Även samhället är intresserat av företagets externredovisning, detta både på makro- och 
mikronivå. På makronivån är det företagets användning av resurserna som är intressant och 
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på mikronivån är det all företagsreglering, beskattning och statistik (Thorell, 2003). För sta-
ten är det viktigt då externredovisningen utgör grunden för beskattningen, både vad gäller 
bolagsskatten och den indirekta skatten. Den indirekta skatten innebär att företagen löpan-
de ska bokföra den ingående och utgående momsen och därefter redovisa nettot av dessa. 
Företagen sköter också sina anställdas källskatt och sociala avgifter (Falkman, 2004). Staten 
vill även veta om det skattepliktiga resultatet har uträknats i enlighet med ”god redovis-
ningssed” eller inte (Smith, 2006). Staten är dessutom intresserad av företagens externredo-
visningar då de ska behandla frågor om sysselsättningsutveckling och planera för nya bo-
städer (Justitiedepartementet, 1994). Småföretagare upplever en nytta i att minimera sin 
skatt och därför blir Skatteverket en viktig användare av externredovisningen (Andersson 
& Haapalahti, 2005).  

3.2.7 Anställda 

De anställda och de fackliga organisationerna vill också ha information om företagets eko-
nomiska ställning. De vill kunna bedöma företagets möjlighet att tillgodose deras intressen, 
både på lång och kort sikt (Thorell, 2003). Varför informationen skulle vara intressant för 
de anställda är för att de kan använda den i förhandlingssyften (Bollen, 1995). De vill veta 
vad de kan kräva i lön, om deras framtida anställning är säker och hur det ser ut för deras 
framtida pensioner (Edenhammar & Thorell, 2005). Det blir dock endast användbart om 
den anställde kan förstå redovisningen (Bollen, 1995).  

De anställda och de fackliga organisationerna har rätt att fortlöpande få information om 
hur företaget utvecklas både vad gäller produktionen och ekonomin samt att få veta mål-
sättningarna för personalfrågorna. Detta enligt lag (1976:580) om medbestämmande i ar-
betslivet (MBL). De fackliga organisationerna har även en rätt att inspektera räkenskaper, 
böcker och andra handlingar som kan tänkas vara viktiga (Thomasson, 2000). 

3.2.8 Konkurrenter 

Inom organisationsteorin inkluderas ofta även konkurrenter, men detta är ingen användare 
som varken BFN (2005), FAR (2005) eller Justitiedepartementet (1994) inkluderar. Ett fö-
retags ekonomiska ställning kan dock även vara av intresse för dess konkurrenter. Konkur-
renterna kan tänkas vilja veta lönsamheten för vissa produkter och olika försäljningsområ-
den, eller skaffa sig något att jämföra sitt eget företag med (Smith, 2006). De använder sig 
även av informationen i externredovisningen för att kunna vinna marknadsfördelar bland 
annat vad gäller lönsamhet samt kunna skapa konkurrensfördelar (Edenhammar & Thorell, 
2005). 
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4 Empiri & analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras den insamlade datan från telefonintervjuer gjorda på 36 företag 
inom bygg- och tjänstebranschen med 1-49 anställda tillsammans med teorin från referensramen och dis-
kussionen hos normgivare och lagstiftare. Analysen kommer sedan att ligga som grund för våra slutsatser. 
Uppbyggnaden följer intervjufrågorna.  

4.1 Position, utbildningsbakgrund och erfarenhet  

Vilken position har du i företaget? Vilken utbildningsbakgrund och vilken erfarenhet har du av arbete 
inom ekonomi? 

4.1.1 Byggföretag 

Av de 18 respondenterna har 11 positionen som ekonomiansvarig. Fem av dessa har tidiga-
re högskoleutbildning och de resterande har gått enklare ekonomikurser eller ekonomisk-
linje på gymnasiet. De övriga sju respondenterna som inte är ekonomiansvariga är istället 
jämt fördelade över positioner som ekonomiassistent, delägare, VD och utomstående. Ma-
joriteten har dock flera års erfarenhet av ekonomiarbete. Sammanfattningsvis kan konstate-
ras att arbetslivserfarenhet överväger utbildning. 

4.1.2 Tjänsteföretag 

Det som skiljde sig mellan tjänsteföretagen och byggföretagen var att tjänsteföretagen hade 
högre respons på positionen som ekonomiassistent, 5 av 18 företag. De som har titeln som 
ekonomiansvarig motsvarade nio stycken av de tillfrågade. Deras bakgrund är varierande, 
men de högst utbildade finns i kategori två. De övriga kategorierna har som i liknelse med 
byggföretagen, mer praktisk erfarenhet än akademisk.  

Vi kan anta att då respondenterna antingen har en ekonomiutbildning och/eller en lång ar-
betslivserfarenhet inom ekonomi är de kvalificerade att svara på intervjufrågorna.  De olika 
respondenternas positioner i bygg- och tjänsteföretagen fördelat över de tre kategorierna, 
1-16, 17-33 och 34-49 anställda presenteras i bilaga 3.  

4.2 Ägandesituationen 

Hur ser ägandet ut i företaget? 

4.2.1 Byggföretag 

I tabell 2 sammanfattas ägandesituationen för byggföretagen i de olika kategorierna. I tabel-
len kan ses vilka av företagen som har aktiva respektive passiva ägare samt om någon av 
ägarna är en juridisk person. Dessutom visas antalet ägare och vilka av företagen som är 
familjeägda. 
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Tabell 2 Ägandesituationen i byggföretagen 

Ägare 

Byggföretag Totalt 
antal 
ägare 

Varav 
aktiva 
personer 

Varav 
passiva 
personer 

Varav fö-
retag 

Familjeägt 

1 1    

1 1    

1 1    

1 1    

1 1    

1-16 an-
ställda 

2 2    

2 2    

3 3    

2 2    

4 3  1  

2 2   Ja 

17-33 an-
ställda 

3 2 1  Ja 

4 4    

2 2    

2 2   Ja 

1   1  

3  3   

34-49 an-
ställda 

1   1  

 

I de små byggföretagen, kategori ett, syns ett tydligt mönster. Alla företagen, med undantag 
av ett, har endast en ägare och sett över hela kategorin är de alla också aktiva inom företa-
get. Kategori två med fler anställda ger ett ökat antal ägare men fortfarande är de alla utom 
en, aktiva inom företaget. I denna kategori är dessutom en av dem en juridisk person. I ka-
tegori tre ökar inte antalet ägare i förhållande till antalet anställda, utan detta är likvärdigt 
med förgående kategori. Detsamma gäller antalet företag med passiva ägare. Vad som där-
emot skiljer sig åt är att ett av företagen endast har passiva och inga aktiva ägare, och här 
ägs även två av företagen till 100 procent av juridiska personer. Därmed är det hälften av 
företagen i denna kategori som inte har någon aktiv ägare inom företaget. 

Som vi skrivit i referensramen ses ägarna som en av de viktigaste intressenter som ett före-
tag kan ha. Men i dessa mindre företag där ägarna också är aktiva inom företaget finns som 
Andersson och Haapalahti (2005) skriver, inte samma informationsbehov. Ägarna behöver 
inte vänta på den externa informationen om situationen i företaget utan kan istället få den 
internt direkt. Ägaren i dessa företag har inga svårigheter att ha inflytande på företagsleda-
ren eftersom samma person intar båda dessa roller. Vi kan här se att den kategori med flest 
antal anställda har flest passiva ägare och därmed kan vi också dra slutsatsen att informa-
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tionsbehovet är större för denna grupp av ägare. Vi kan även anta att i de företag där någon 
av ägarna är en juridisk person finns ett stort behov av information. Om inte moderbolaget 
har en representant på företaget eller kontinuerligt får rapporter om resultatet är även de till 
stor del beroende av informationen som kan utläsas ur externredovisningen. Här, där ägar-
na i större grad är passiva, kan det finnas risk till konflikter mellan ägaren och företagsleda-
ren. Tre av företagen är familjeägda. Vi räknar här ändå med att även om ägaren inte är ak-
tiv inom företaget får han ändå intern information av de andra ägarna på grund av släkt-
bandet dem emellan. Detta är dock inte något generellt gångbart påstående då det inom 
familjer kan finnas konflikter och kommunikationen familjemedlemmarna emellan kan vara 
obefintlig. 

4.2.2 Tjänsteföretag 

I tabell 3 följer en sammanfattning av ägandet i tjänsteföretagen och samma information 
kan utläsas här som hos byggföretagen. 

Tabell 3 Ägandesituationen i tjänsteföretagen 

Ägare 

Tjänste-
företag 

Totalt 
antal 
ägare 

Varav aktiva 
personer 

Varav 
passiva 
personer 

Varav 
företag 

Familje-
ägt 

1 1    

1 1    

1 1    

2 2   Ja 

2 2    

1-16 anställda 

1 1    

2 2   Ja 

7 
7 (10 % ägs av 

personalen) 
   

1 1    

1   1  

3 3   Ja 

17-33 anställ-
da 

3 3   Ja 

2 1  1  

7 7    

3 3   Ja 

4 4   Ja 

1 
1 (100 % per-

sonalägt) 
   

34-49 anställ-
da 

2 2    
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För kategori ett är det som hos byggföretagen, en eller två ägare och alla dessa är dessutom 
aktiva inom företaget. I denna kategori är ett av företagen familjeägt. I kategori två är det 
ett företag som har sju stycken ägare vilket är betydligt fler än hos de resterande. Annars är 
det som hos byggföretagen att det är något fler ägare men fortfarande är de aktiva inom fö-
retaget. Det är även två företag som är familjeägda och ett som är ett helägt dotterbolag. I 
och med kategori tre ökar antalet anställda, men till skillnad mot samma kategori hos bygg-
företagen är alla ägarna fortfarande aktiva inom företaget. Dessutom är två företag familje-
ägda och inget av dem ägs av någon juridisk person. Här ser vi att informationsbehovet hos 
ägarna inte är lika stort som hos byggföretagen. Flera av företagen är familjeägda och dess-
utom är alla de fysiska ägarna aktiva. Det är bara ett av bolagen som är ett dotterbolag och 
det är hos detta vi antar att det största informationsbehovet finns. 

Ett tydligt mönster som vi kan utläsa hos både byggföretagen och tjänsteföretagen är att 
när företagen blir större utökas även ägarantalet. Detta kan tänkas bero på ett ökat behov 
av kapital, kompetens och ansvarsfördelning i företagen. Ju större företaget blir desto stör-
re blir organisationen och därmed kan det underlätta att dela upp ansvaret för verksamhe-
ten på flera. Detta kan kopplas samman med Gröjers (2003) diskussion om större företags 
mer komplicerade organisationsbild. Vi kan även sammanfatta det ovan diskuterade med 
att hos byggföretagen ser vi ett ökat informationsbehov hos ägarna ju större företagen blir. 
Detta mönster är inte lika påfallande hos tjänsteföretagen då de i högre grad har aktiva äga-
re.  

4.3 Hur ekonomiarbetet sköts 

Sköter ni allt ekonomiarbete själva inom företaget eller anlitar ni någon utomstående? Om ni sköter eko-
nomin själva, hur stor är ekonomiavdelningen? 

4.3.1 Byggföretag 

Övervägande sköts ekonomiarbetet mestadels inom företaget. Endast tre byggföretag sva-
rade att de anlitar någon utomstående för att sköta hela den delen och företagens ekonomi-
avdelningar består mestadels enbart av en person. Fem av de tillfrågade företag har dock en 
ekonomiavdelning som består av två till fem personer. Detta är främst fallet hos de större 
företagen. 

Från vår undersökning har det märkts att de minsta företagen är mindre insatta i redovis-
ningsarbetet än de större. En tredjedel av respondenterna i kategori ett anlitar någon utom-
stående för att ta hand om deras redovisning. Detta kan bero på att de antingen är så pass 
få anställda att de helt enkelt inte har resurser i form av tid och vilja att ägna sig mer åt det 
arbetet, eller så skulle det kunna bero på avsaknande av kunskaper och alltför komplicerade 
regler. Vi kan här anta att de nya reglerna som propositionen för med sig kan vara önskade 
hos företagen.  

Vad som ytterligare kan konstateras hos byggföretagen är att de med färre antal anställda lå-
ter utomstående sköta ekonomiarbetet i högre grad än de med ett högre antal anställda. 
Detta kan bero på att, som vi nämnt tidigare, vissa av de ekonomiansvariga är i dessa före-
tag lägre utbildade än i de företagen med fler anställda. Vi tror även att detta kan bero på 
att i de riktigt små företagen kanske ägarna vill fokusera mer på det praktiska byggarbetet 
och inte på de administrativa och ekonomiska uppgifterna. I bilaga 3 visas i tabellform an-
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delen av byggföretagen som sköter ekonomiarbetet inom företaget respektive vilka som lå-
ter någon utomstående ta hand om ekonomin.  

4.3.2 Tjänsteföretag 

Storleken på ekonomiavdelningarna inom tjänsteföretagen ser så gott som likadana ut som 
hos byggföretagen. Det är först i kategori två som antalet anställda för att sköta ekonomi-
arbetet ökar från en person till fyra i ett av företagen. I kategori tre är det två företag som 
har fler än en anställd till dessa sysslor. De har två respektive fem stycken anställda inom 
ekonomi området. 

Näst intill alla tjänsteföretagen sköter den löpande bokföringen själva (17 företag). Det är 
endast vid bokslut som de anlitar en revisor, vilket sannolikt hör ihop med revisionsplikten. 
På grund av att de är småföretag kan detta vara ett resultat i ett försök att dra ner på kost-
nader eftersom det blir en relativt hög kostnad för ett småföretag att anlita en extra person. 
Som även Crespo & Karlsson (2005) menar, för att ett småföretag ska kunna ta till sig och 
använda sig mer av redovisningen måste belöningen vara större än mödan. Detta är fallet 
även hos större företag, men eftersom marginalerna oftast är mindre hos de små ligger det 
extra betoning på detta hos dem. 

Vi kan här sammanfatta med att ett visst mönster kan ses hos byggföretagen och i viss mån 
även hos tjänsteföretagen, att det är de mindre företagen som i regel låter utomstående skö-
ta ekonomiarbetet. Andelen är dock betydligt större hos byggföretagen. Vad detta kan bero 
på vet vi inte men från diskussionen ovan kan vi anta att de inte vill lägga ner tid på den 
ekonomiska biten i företaget. Vi har tidigare nämnt att Crespo & Karlsson menar att före-
tagen måste kunna se att belöningen är större än mödan med redovisningen och att kost-
naden att anlita utomstående kan avskräcka företagen från att anlita utomstående. Det kan 
också vara fallet att det kanske inte är ekonomiskt hållbart att ha en ekonomiansvarig på fö-
retaget. Det kan tänkas att företaget tjänar mer på att låta utomstående ta hand om arbetet 
än att sköta det själva. Skulle situationen vara den att det även är en av ägarna som har an-
svar för ekonomiarbetet kan det tänkas att denna redan har ett flertal andra uppgifter att 
sköta och därmed inte kan fokusera fullt ut på redovisningen i sig. Det kan även vara som 
Mårtensson (1983) menar att de mindre företagen inte har den kunskap som krävs för att 
kunna tolka och använda sig av redovisningsinformationen, och därför kanske inte ser nå-
gon nytta med att ha hand om ekonomin själva. Istället går de mer på rutin och intuition. I 
bilaga 3 visas andelen i tabellform av tjänsteföretag som sköter ekonomiarbetet inom före-
taget respektive låter någon utomstående ta hand om ekonomin.  

4.4 Syften med externredovisningsrapporter 

För vilka syften upprättar ni externredovisningsrapporter? 

4.4.1 Byggföretag  

I figuren nedan (figur 1) visas de olika svaren vi fick på frågan kring syftet med externredo-
visningsrapporter. Staplarna visar antalet gånger som ett visst syfte finns hos företagen.  
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Syften med att upprätta externredovisningsrapporter i byggföretagen
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Figur 1 Byggföretagens syften med externredovisningsrapporter 

Endast två av företagen här svarade att de inte har några syften med att upprätta några ex-
ternredovisningsrapporter och båda dessa ingår i kategori ett. Det syfte som de flesta bygg-
företagen har är att upprätta dem ”för företagets egen del”. Detta har till exempel alla före-
tagen i kategori två som syfte och hälften av företagen i kategori ett. Vad som här utmärks 
om man jämför de olika kategorierna är att hos kategori tre är det bara ett av företagen som 
har som syfte att upprätta dem ”för företagets egen del”. För att tydligare se utfallet av sva-
ren per kategori finns det presenterat i tabell i bilaga 3. 

Det syfte som fick näst flest svar var ”för att lagen kräver det”. Detta svar gavs av de flesta 
företagen i kategori tre. De företag med färre antal anställda svarade vidare att de ser ”revi-
sorn” som ett av sina syften likaså för att ”få fram ett resultat” och för att kunna ”informe-
ra banken”. Det var endast i kategori tre som företagen hade syften att ”informera ägare 
och kunder”. Dessutom var det tre stycken av företagen som hade som syfte att ”informera 
styrelsen”. ”Information till ägare” och ”information till styrelse och VD” kan eventuellt 
ses som att syftet med att upprätta externredovisningsrapporter är ”för företagens egen 
del”. Då vi av vissa respondenter fått mer specificerade svar så som ägare, styrelse och VD 
har vi valt att separera dem. 

Resultaten skiljer sig något mellan grupperna men vi kan se att det är två syften som finns 
hos de flesta företagen oavsett antalet anställda, ”lagens krav” och ”för företagens egen 
del”. Hos kategori tre kan vi se att det finns ett behov av att informera ägarna, företagsled-
ningen och kunder. Därmed kan vi tänka oss att dessa företag har ett större antal viktiga 
kunder då dessa ses som ett av syftena med att upprätta externredovisningsrapporterna. 
Varför ”informera ägarna” också är ett av syftena antar vi beror på att ägarna till högre grad 
är passiva i de större företagen än i de mindre och att dessutom två av bolagen är helägda 
dotterbolag. Att även ”informera styrelsen och VD:n” ses som syfte beror antagligen åter-
igen på att dessa i mindre utsträckning kan få direkt information. För styrelsen kan det vara 
svårt att, om de inte själva är aktiva inom företaget, få direkt information om företagets re-
sultat och hur verksamheten utvecklas. I de större företagen har VD:n en större press på 
sig och dessutom är det för denne svårt att få en klar överblick över hela verksamheten. 
Därmed kan rapporterna även underlätta dennes arbete. Dessutom ska han/hon kunna 
rapportera till ägarna och styrelsen hur verksamheten fortlöper. Till detta kan externredo-
visningsrapporter vara till stor hjälp. Eftersom framställningen av dessa är lagstadgad och 
normsystemet är väl utvecklat kan det ge styrelsen en relativt klar bild över företagets eko-
nomiska ställning och utveckling vilken dessutom styrelsen kan lita på mer än om VD:n 
gjort egna rapporter och visat upp. 

Hos de företag med ett färre antal anställda finns ett syfte de större företagen inte har, ”att 
informera revisorn”. Vi antar att det i många fall är viktigt för de mindre företagen att få 
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hjälp med redovisningsfrågor och bokslut och därmed blir det viktigt att informera revi-
sorn. Därför ser de revisorn som en användare även om i själva fallet denne inte vanligtvis 
anses vara det. Revisorns roll är till för att granska företaget och inte att vara en användare i 
den bemärkelsen som till exempel en långivare ”ska” vara. Vi antar att de tycker att revi-
sorn är så pass viktig för företaget att det är därför de ser denne som en användare.  

Både Bollen (1995) och Thorell (2003) skriver att antalet intressenter ökar hos större före-
tag och här verkar detta påstående stämma då de större företagen även ser fler syften med 
sin redovisning. Eftersom större företag har fler intressenter bidrar det även till fler syften 
då alla dessa ska få sina informationsbehov tillgodosedda.  

Vad som vi finner något överraskande är att inte fler av företagen anser banken som ett av 
syftena med att upprätta externredovisningsrapporterna då långivarna, både i vårt intervju-
resultat och i litteraturen, ses som en av huvudanvändarna av informationen.  

4.4.2 Tjänsteföretag 

I figur 2 visas de olika svar vi fick hos tjänsteföretagen på frågan kring syftet med externre-
dovisningsrapporter. Staplarna visar som figur 1, antalet gånger som ett visst syfte finns hos 
företagen.  

Syften med att upprätta externredovisningsrapporter i tjänsteföretagen
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Figur 2 Tjänsteföretagens syften med externredovisningsrapporterna  

En likhet med byggföretagen är att flest företag svarar att de har som syften, ”för att lagen 
kräver det” och ”för företagets egen del”. Annars när vi jämför de svar vi fått från tjänste-
företagen med de svar vi fått från byggföretagen är det relativt stora skillnader. Skillnaderna 
ligger bland annat i att här är det ett av företagen i kategori ett som inte ser något syfte med 
att upprätta externredovisningsrapporter och två stycken i kategori tre. I kategori två ser fö-
retagen endast två syften och det är dels ”för att lagen kräver det” men också ”för företa-
gets egen del”. Dessa två syften har också de i kategori ett, men tre av dessa svarar även att 
de har som syfte ”att få fram ett resultat”. För tjänsteföretagen är det kategori två som har 
mer spridda syften såsom bankens, ägarnas och styrelsens informationsbehov. Det är dock 
låg svarsfrekvens på de spridda svaren och därför anser vi att man kanske inte ska lägga så 
stor vikt vid dem, utan mer fokusera på de alternativ med flest svar. 

Vad som vi tycker är utmärkande är att några av de större tjänsteföretagen inte verkar se 
något riktigt syfte med att upprätta externredovisningsrapporterna. Även ett av företagen 
med färre antal anställda tenderar att inte ha något riktigt syfte med upprättandet av rap-
porterna. Detta kan bero på att detta företag ser det självklart att redovisa för att det är lag-
stadgat och därför inte tänker på något syfte utöver det. De små tjänsteföretagen har mer 
allmänna syften och ser inga specifika syften såsom att informera revisor och bank. En an-
ledning till varför tjänsteföretagen inte svarar ”information till revisor”, vilket byggföreta-
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gen gjorde, kan antagligen bero på att majoriteten av tjänsteföretagen sköter ekonomin 
inom företaget. 

På grund av att svaren skiljer sig mycket åt mellan bygg- och tjänsteföretagen kan vi inte 
dra några generella antaganden förutom att för de båda grupperna är ”lagens krav” och 
”företagets egna behov” av informationen de syften som flest antal företag angivit. Vi kan 
däremot hos byggföretagen se vissa skillnader mellan företagets storlek och dess intressen-
ter som vi nämnt ovan. Att de flesta företagen har ”för egen del” som syfte kan bero på att, 
som Falkman (2004) skriver, den interna redovisningen är kopplad till den externa. Det sä-
ger sig självt att lagens krav av många ses som ett syfte och som vi skrev ovan kanske 
många företag faktiskt ser det som något självklart. Vidare har vi även ovan diskuterat att 
information till VD , styrelse och ägare eventuellt hos vissa företget fallet under kategorin ” 
för företagets egen del”. 

4.5 Intern användning av externredovisningen  

Hur använder ni er av externredovisningen inom företaget?  

4.5.1 Byggföretag 

Hur användningen av externredovisningen inom företagen ser ut presenteras nedan i figur 
3. För att se mer detaljerat per kategori, återfinns en figur över detta i bilaga 3.  

Användning av externredovisningen inom byggföretagen
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Figur 3 Byggföretagens användning av externredovisning  

”Uppföljning”, ”inte alls”, ”underlag till beslut”, ”likviditetsmätning” och ”för att informe-
ra personal/ledningen” var de användningsområden som nämndes mest av de intervjuade 
företagen, där ”uppföljning” var det svar som allra flest gav.  

Fyra av de sex företagen i kategori ett svarade att de inte använder sig av externredovis-
ningen inom företaget. Ett av dessa menar att den inte går att använda till mycket då det 
enligt dem svänger för mycket beroende på de olika projekten företaget har. Två företag i 
kategori ett använder sig däremot av externredovisningen. Det första av dessa använder 
den som underlag till budgeten och för att följa upp verksamheten, och det andra företaget 
använder även de den till budgetarbetet men också för inköp, för framförhållning och för 
att kunna följa upp företagets resultat och balans. I kategori två använder sig alla företagen 
av externredovisningen i sitt uppföljningsarbete men vissa använder den också som ett un-
derlag vid beslutsfattande och för att få ett mått på likviditeten i företaget, som hjälpmedel 
vid upprättandet av månadsvisarapporter, som underlag vid budgeteringsarbetet, baserar 
sina kalkyler på den, vid utövande av kontroll och planering samt för att få en bild av hur 
verksamheten och projekten fortlöper. 
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I kategori tre är det ett av företagen som inte anser sig ha någon användning av informa-
tionen. De framställer istället egen intern information. I denna kategori används externre-
dovisningsrapporterna till att informera styrelsen och personalen, hjälpmedel vid styrelsens 
planeringsarbete, framställa rapporter, följa upp verksamheten samt att följa upp de stora 
posterna. Ett av företagen menar att de inte används vid budgeteringsarbetet då förutsätt-
ningarna enligt företaget ändras för fort i branschen. 

Som BFN (2005) skriver kan småföretag erhålla den nödvändiga informationen utan att 
behöva använda sig av årsredovisningen, däremot kan detta diskuteras med tanke på att 
Gröjer (2003) säger att den externa redovisningen även täcker det interna informationsbe-
hovet. BFN:s påstående verkar här vara mer överensstämmande vad gäller företagen i kate-
gori ett. Vi anser detta då det är många företag här som inte ser någon relevant användning 
med externredovisningen inom företaget. De två andra kategorierna med fler antal anställ-
da verkar följa Gröjers tänkande.  

Vad som mer kan ses är att ju större företaget är desto mer relevans verkar redovisningen 
ha för företaget internt. Detta stämmer även överens med Keasey & Short’s (1990) påstå-
ende att ett större företag ofta ser fler fördelar med redovisningen än ett småföretag. Mår-
tensson (1983) menar vidare att småföretag på grund av bristande kunskap inte ser samma 
användning med redovisningsinformationen som större företag ser. Därför kan man anta 
att hans påstående, att de går mer på magkänsla istället för att använda sig av redovisningen 
vid till exempel beslut, verkar stämma in. 

4.5.2 Tjänsteföretag 

Nedan i figur 4 kan det urskiljas företagens svar på frågan om hur de använder sig av ex-
ternredovisningen inom företaget. För att se svaren per kategori, se figur i bilaga tre. 
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Figur 4 Tjänsteföretagens användning av externredovisning 

Hos tjänsteföretagen är det ett företag i kategori ett som inte använder sig av externredo-
visningen i sitt interna arbete. De övriga företagen i den kategorin använder sig av den för 
att granska resultatet, som hjälpmedel till att utvärderar möjligheterna att expandera, vid 
uppföljning av verksamheten och som beslutsunderlag. I kategori två används externredo-
visningen som styrmedel, vid planering, uppföljning, som beslutsunderlag, vid intäktsbud-
getering och vid upprättandet av delårsrapporter och månadsbokslut. I kategori tre används 
externredovisningen vid budgetering och uppföljning av verksamheten, för att framställa 
statistik samt vid beslut om framtida investeringar och annan planering. 

De största användningsområdena i vår undersökning är ”uppföljning”, ”planering” och 
”underlag till beslut”. Det skiljer sig en del från byggföretagen, dock delar de ”uppföljning” 
som ett av de områden de använder sig av. Det ger en bild av att det är många företag som 
uppfattar redovisning på dessa grunder. För många småföretag verkar det mest vara resul-
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tatet som är relevant och det är det man tittar på från år till år för att se hur företaget går.  

Vad som kan sägas om man jämför de båda grupperna är att hos tjänsteföretagen är det 
bara ett företag i kategori ett som inte ser någon användning internt av redovisningen men 
hos byggföretagen är det fyra stycken i kategori två och ett företag i kategori tre som inte 
ser någon intern användning av den. Vi skulle kunna anta, att som ett av företagen säger, 
att byggbranschen kanske svänger lite för mycket och att de ofta har många varierande pro-
jekt pågående för att kunna ha någon egentlig användning av externredovisningen. Över-
ensstämmande grupperna emellan är att det är de företagen i kategori två som ser flest an-
vändningsområden med externredovisningen internt. Ett syfte som finns hos kategori tre i 
byggföretagen är att de använder redovisningen till att informera personalen, ledningen och 
styrelsen. Detta stämmer då in på deras syften med externredovisningsrapporterna.  

4.6 Viktigaste posterna i externredovisningen vid intern an-
vändning 

Vilken/vilka poster i externredovisningen anser ni ha störst relevans när det gäller den interna använd-
ningen av externredovisningsinformationen? 

I figur 5 nedan visas en sammanfattning av de svar vi fått av alla respondenter inom båda 
branscherna. 
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Figur 5 Viktigaste posterna i externredovisning 

Byggföretagen har inte riktigt samma poster som ett tjänsteföretag då de inte har samma 
verksamhet. Resultatet är relativt spritt i de olika branscherna, dock kan ett mönster urskil-
jas i byggföretagen där inköpsposter och projektkostnader får fler svar än de övriga poster-
na. Däremot verkar de flesta vara överens om att alla poster är lika viktiga och att en hel-
hetsbild är vad som eftersträvas. Detta visas ännu tydligare bland tjänsteföretagen, då ingen 
specifik post är särskilt utmärkande. Mellan de olika storlekskategorierna kan vi inte se någ-
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ra markanta skillnader. 

Vad som kan ifrågasättas är att fem av de större företagen har svarat att de inte vet vilken 
post som är viktigast. Då vi har intervjuat de som har hand om ekonomifrågor på företagen 
anser vi att de borde ha viss kunskap om detta. Därför antar vi att dessa respondenter möj-
ligtvis menar att alla poster är lika relevanta. 

4.7 Årsredovisning - antal upptryckta och mottagare 

Hur många årsredovisningar trycker ni upp? Till vilka skickar ni er årsredovisning? Byggföretag 

De flesta företagen trycker upp någonting mellan tre och åtta stycken årsredovisningar och 
dessa skickas sedan oftast till banken, revisorn och myndigheter. Dessutom trycks även års-
redovisningar upp för internt bruk. Många av mottagarna av redovisningsinformationen är 
desamma mellan kategorierna och detsamma gäller antalet tryckta årsredovisningar om man 
bortser från ett företag i kategori ett som utmärker sig genom att trycka upp cirka 400 
stycken. Anledningen till denna avvikelse är att det förutom bygger också är ägare till ett 
antal hyresfastigheter och skickar då årsredovisningen till sina hyresgäster. I kategori två 
och tre finns det företag som skickar redovisningen till delägarna, kunder, försäkringsbola-
get och SCB. Majoriteten av de större företagen skickar även till ledningen. Detta är inte 
underligt då det kan antas att ju större företagen är desto svårare är det för ledningen att ta 
del av den ekonomiska informationen direkt från företaget. Ett företag menar att ofta efter-
frågas inte årsredovisningen hos dem utan intressenterna får den via andra kanaler. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är 15 av totalt 18 företag som trycker upp 
en årsredovisning. I kategori två är det två av företagen som inte trycker upp någon årsre-
dovisning och två företag trycker endast upp en årsredovisning för internt bruk En sam-
manställning av de olika mottagarna av årsredovisningen återfinns i figur 6. 
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Figur 6 Mottagare av årsredovisningen inom byggföretag 

4.7.1 Tjänsteföretag 

Tjänsteföretagen skiljer sig inte mycket från byggföretagen. De har ett lika stort antal före-
tag som trycker upp årsredovisningar (15 av 18 företag), de flesta trycker upp ca fyra styck-
en om det inte rör sig om till exempel ett personalägt företag där antalet blir betydligt hög-
re. Men vad som sticker ut är att det är i kategori tre som våra respondenter inte vet hur 
många som trycks upp och skickas ut.  
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Även här hos tjänsteföretagen är de största grupperna som företagen skickar sin årsredo-
visning till banken och myndigheter. Revisorn delar dock plats med kunder och ”andra 
som efterfrågar”. Att revisorn är en större mottagare av årsredovisningen i byggföretagen 
kan till stor del bero på att dessa företag oftare tar in revisorer i deras dagliga ekonomiarbe-
te. I kategori ett får också styrelsen och VD årsredovisningen skickad till sig. I kategori två 
är det tre av företagen som inte trycker upp någon årsredovisning. För tjänsteföretagen 
finns en sammanfattning av mottagarna i figur 7. 
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Figur 7 Mottagare av årsredovisningen inom tjänsteföretag 

En mottagare som inte företagen i kategori ett har är ”kunder”. Det har däremot de andra 
två kategorierna och vi antar att det beror på att ju större företaget är desto fler kunder får 
det och därmed växer också deras behov av information. Dessutom i ett mindre företag 
kan relationen mellan företag och kund vara mer förtrolig än i ett större. Något vi inte an-
ser vara märkligt är att företagen inte skickar till aktieägarna då dessa oftast även är aktiva 
inom företaget och på så vis tar del av informationen direkt.  

De större företagen tenderar att trycka upp något fler årsredovisningar än vad de mindre 
gör. Men vad som är lite underligt är att det är många av de ekonomiansvariga som inte vet 
hur många de trycker upp. Det är framförallt hos tjänsteföretagen de inte vet antalet. Vida-
re är det ett flertal företag som inte trycker upp någon alls, dock är andelen som gör det 
ändå betydligt större. De likheter man kan se hos dessa två branscher är att fyra mottagare 
är de som är mest framträdande. Både bygg- och tjänsteföretagen har bank och myndighe-
ter som de främsta mottagarna av årsredovisningen, och efter dem är det revisor och del-
ägare/VD/Styrelse som ses som de största mottagarna.  

4.8 Företagets och konkurrenters användning av årsredo-
visningar  

Använder ni er av andra företags årsredovisningar? Tror ni att era konkurrenter använder sig av er?  

I figur 8 respektive figur 9 kan byggföretagens och tjänsteföretagens svarsresultat utläsas. 
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Figur 8 Användning av andra företags årsredovisningar 
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Figur 9 Användning av andra företags årsredovisningar 

Majoriteten av både bygg- och tjänsteföretagen i de två mindre kategorierna tittar inte på 
andra företags årsredovisningar och de tror inte heller att konkurrenterna använder sig av 
deras. I kategori tre är det fem företag som på något sätt jämför sig med andra, och dessa 
tror även att konkurrenter kan finna deras information intressant. I konkurrenstäta bran-
scher skulle vi se att årsredovisningarna skulle spela en större roll då vikten av att ha sina 
konkurrenter under uppsikt ökar. Resultatet av intervjuerna kan påvisa att de större företa-
gen är mer medvetna om andra aktörer på marknaden. Anledningen till varför de mindre 
företagskategorierna inte jämför sig lika mycket som de stora kan bero på att de fokuserar 
mer på den egna verksamheten. I de riktigt små företagen kan det vara så att redovisningen 
inte sätts i fokus. 

Som vi redan diskuterat när det gäller användningen av den egna redovisningen, kan den 
påverkas av de kunskaper som finns inom företaget. Om inte företaget kan tolka sin egen 
externredovisning skulle det knappast kunna tolka ett annats heller. Vidare var det ett flertal 
företag som inte såg någon intern användning med externredovisningsrapporterna och 
kanske därmed drar slutsatsen att de inte har någon nytta med andra företags rapporter.  

Inom kategori tre bland tjänsteföretagen var tre av företagen osäkra på om de använder sig 
av andras årsredovisningar, vilket vi ifrågasätter. Det kan vara som så att respondenten inte 
själv granskar andra årsredovisningar och därför inte vet med sig om företaget gör det 
överhuvudtaget. Däremot kan det tänkas att detta sker inom en annan del av företaget istäl-
let. 



  

31 31 

4.9 Huvudanvändare av den externa redovisningen 

Vem eller vilka ser ni som huvudanvändare av er externa redovisning?  

4.9.1 Byggföretag 

I figur 10 nedan kan utfallet på vilka som ses som huvudanvändare i byggföretagen utläsas.  
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Figur 10 Huvudanvändare av externredovisningen - Byggföretag 

Banken är den dominerande huvudanvändaren av redovisningen sett utifrån kategorierna 
ett och två. I kategori tre kommer banken dock på andra plats efter ägare. Detta har även 
konstaterats i den litteratur vi studerat (se tabell 1), och även IASB och BFN tar upp långi-
vare som en av de viktigaste användarna. Ett annat påstående av Thorell (2003) är att i rik-
tigt stora företag är det ägarna som ses som huvudanvändare av den externa redovisningen. 
Vi anser inte att företagen med under 50 anställda är att anse som stora, men det finns ändå 
ett mönster i de erhållna svaren. I kategori två och tre ses ägarna och företagsledningen 
som de viktigaste huvudanvändarna. Detta är inte konstigt då det är vanligare med passiva 
ägare i de större företagen än i de mindre.  

Att de små byggföretagen svarar att banken, revisorn och skattemyndigheten är huvudan-
vändare tycker inte vi är särskilt märkligt. Det är sannolikt att dessa företag endast redovisar 
det som krävs av dem, och då är dessa användare självklara. Detta är även den grupp där 
flest företag anlitar en utomstående till att sköta ekonomin och därför ses revisorn av före-
tagen antagligen som en uppenbar användare på grund av att denna måste ha tillgång till 
företagets redovisning. Banken känns naturlig som huvudanvändare då de flesta tar lån för 
att kunna finansiera verksamheten. Jarvis (1996) menar också att banken kan hos mindre 
företag vara den viktigaste och ibland den enda finansiella källan och därmed kan den ses 
som ännu mer betydelsefull. Vad gäller skattemyndigheten är denna också självklar då före-
tagen är bokföringsskyldiga och tvungna att upprätta en årsredovisning med tanke på att 
redovisningen ligger till grund för beskattningen. Detta stämmer in på Andersson & Haa-
palathi (2005) med flera, i tabell 1. När ägare och företagsledning är samma person menar 
de att de främsta huvudanvändarna är långivare och skattemyndigheten. Alla ägare i de små 
byggföretagen är även aktiva vilket överensstämmer med samma teori. Att några företag 
inte vet vilka deras huvudanvändare är kan mycket väl bero på att de inte sätter ekonomiar-
betet i fokus i det dagliga arbetet och kanske anlitar utomstående till detta, men även att 
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graden av intresse av redovisning är liten eller till och med obefintlig.  

Resultatet i de två första kategorierna är mera spritt mellan olika användare, medan i kate-
gori tre var de mer överens om att ägarna och banken var de främsta användarna. Varför 
dessa företag endast nämner två huvudanvändare kan bero på att dessa två är de som före-
tagen ser som de absolut väsentligaste huvudanvändarna. Däremot betyder inte det att de 
inte har andra informationsanvändare.  

4.9.2 Tjänsteföretag 

Vilka de olika kategorierna av tjänsteföretag ser som främsta huvudanvändare ses i figur 11.  
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Figur 11 Huvudanvändare av externredovisningen - Tjänsteföretag 

Precis som hos byggföretagen ses banken som huvudanvändare, detta främst hos kategori 
ett och två. Annat som stämmer överens med de svar vi fick från byggföretagen är att 
ägarna ses som viktiga användare. Till skillnad mot byggföretagen ser också ett av företagen 
i kategori ett att ägarna och företagsledningen är viktiga användare, dock nämns inte skat-
temyndigheten som någon användare. I kategori tre är det ägaren och företagsledningen 
som ses som den självklara huvudanvändaren. Hos kategori två är det också många företag 
som ser ägaren och företagsledningen som huvudanvändare men lika många tycker här att 
banken är huvudanvändare av informationen. Att företagsledare är huvudanvändare var det 
flera företag som svarade och även litteraturen ser dessa som huvudanvändare till exempel 
Jarvis (2003) och Page (1984). Vidare menar Smith (2006) att för företagsledaren kan ex-
ternredovisningen i små företag vara ett viktigt verktyg men det är här ändå bara de större 
företagen som har företagsledaren som huvudanvändare. 

Det är ett företag i kategori tre som inte vet vilka de ser som huvudanvändare vilket vi inte 
tycker är konstigt då det kanske är enklare att veta vilka som är huvudanvändarna i ett litet 
företag där man lättare får en överblick över organisationen. En användare som skiljer sig 
mellan grupperna är konkurrenter. Hos byggföretagen tycker endast ett företag i kategori 
två att dessa kan ses som huvudanvändare men hos tjänsteföretagen tycker både ett företag 
i kategori två och två företag i kategori ett detta. 

Vi kan trots vissa skillnader i svaren mellan bygg- och tjänsteföretagen göra vissa antagan-
den. Vi kan se att banken och ägarna är de viktigaste användarna men annars är det mycket 
spritt och svaren skiljer sig åt mellan de olika företagen. Intressant är att tjänsteföretagen 
gav oss svar som försäkringsbolag, polisen och Veckans Affärer som huvudanvändare av 
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den externa redovisningsinformationen, vilket vi inte hade väntat oss. Vad vi inte heller 
hade väntat oss, men vem som företagen ansåg vara en av huvudanvändarna är revisorn. 
Revisorn ska som sagt egentligen endast revidera redovisningen inte använda sig av den 
som lagen har tänkt sig. En fråga som kan uppkomma men som vi inte ska gå in på djupet i 
denna uppsats är den jävsituation som uppstår om revisorn förutom att granska företagets 
redovisning också går in och hjälper dem med den löpande bokföringen. Att granska sitt 
eget arbete är inte att vara objektiv. Vidare kan revisorn också gå in som konsult och då 
uppstår en situation där denna ska korrigera sina egna råd.  

Paralleller kan dras mellan mottagarna av företagets årsredovisning och huvudanvändare. 
De främsta mottagarna av årsredovisningen visade sig vara; banken, myndigheter, äga-
re/företaget och revisorn. Detta stämmer överens med de huvudanvändare företagen 
nämner mest. Anställda är en grupp som inte har nämnts vare sig av bygg- eller tjänsteföre-
tag, trots att det är en grupp som tas upp av en hel del inom litteraturen. Det kan möjligtvis 
vara så att i de företag med färre anställda får alla redan all nödvändig information i det 
dagliga arbetet. Det kan även vara så att de anställda inte efterfrågar någon ekonomisk in-
formation (eventuellt för att de inte kan tyda informationen), och då ses de inte heller som 
någon användare av externredovisningen. Resultatet av vår undersökning kan möjligtvis 
visa att de anställda inte är bland de prioriterade och främsta huvudanvändarna, utan det är 
en grupp som hamnar utanför huvudanvändarna.  

4.10 Årsredovisning om inte lagstadgad? 

Tror ni att ert företag skulle framställa en årsredovisning om det inte var lagstadgat? 

Vad som kan utläsas av resultatet är att de minsta företagen är mest negativa till att fortsätta 
framställa en årsredovisning även om det inte vore lagstadgat. I de andra två kategorierna 
skulle majoriteten av företagen fortsätta upprätta en årsredovisning, dock inte i samma 
form. Bygg- och tjänsteföretagen är relativt lika i sina svar. Fyra av företagen i kategori ett 
inom tjänsteföretagen skulle kunna tänka sig att fortsätta med att framställa en årsredovis-
ning. Tre företag i kategori ett inom byggföretagen svarade detsamma. Detta var den störs-
ta skillnaden svaren sinsemellan.  

Här kan Thorells (2003) teori ifrågasättas om att redovisningsbehovet inte skulle finnas om 
företagets externa intressenter uteblev då många av de tillfrågade företagen menade att de 
fortfarande skulle redovisa i viss mån för att själva kunna se resultatet oavsett andras intres-
se.  

Vad som däremot talar för Thorell är att ett större företag oftast har fler intressenter och på 
grund av detta kan det vara troligt att de värdesätter årsredovisningen mer. Hos de små fö-
retagen kan det hända att de inte ser samma nytta och användning av redovisningen, utan 
redovisar enbart för att de måste. I figur 12 och 13 ser vi resultatet tydligare. 
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Figur 12 Framställning av en årsredovisning om det inte är lagstadgat i byggföretagen 

Tjänsteföretag
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Figur 13 Framställning av en årsredovisning om det inte är lagstadgat i tjänsteföretagen 

4.11 Framställs någon extern ekonomisk information som inte 
är lagstadgad? 

Framställer ni någon extern ekonomisk information som inte är lagstadgad och varför? Vad använder ni 
den till i sådana fall?  

4.11.1 Byggföretag 

Av totalt 18 företag är det fem företag som framställer övrig extern ekonomisk informa-
tion. I kategori ett görs detta av ett företag för intern uppföljning, och i kategori två fram-
ställs en finansieringsanalys av det företag som svarade ja. I kategori tre är det däremot tre 
företag som framställer ej lagstadgad information också detta är för internt bruk. Därmed 
är det ett fåtal av dem som faktiskt upprättar extra information. Dock använder sig alla av 
den endast för internt bruk. 

4.11.2 Tjänsteföretag 

I kategori ett är det två företag som framställer extra information. Precis som hos byggföre-
tagen är det information som används internt i företaget. Det är inget företag i kategori två 
som framställer någon extra information men däremot är det fyra företag som gör det i ka-
tegori tre. Precis som hos alla de andra företagen används informationen internt. 
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Att vi fick dessa svar verkar inte så uppseendeväckande. De minsta företagen, som endast 
redovisar det de måste, har antagligen inte viljan att framställa ytterligare information. Vi 
tycker inte att det är underligt att de större företagen framställer extra information då det 
antagligen behövs mer i större företag där kundkretsen oftast är större och det finns fler le-
verantörer och större projekt att hålla reda på. Som Gröjer (2003) skriver att med större fö-
retag följer också en mer komplicerad organisation och därmed kan den ytterligare infor-
mationen vara ett led i att göra bilden mindre komplex. De större företagen har många 
gånger även fler intressenter. Dessa kan i vissa fall efterfråga information som inte är lag-
stadgad men behövlig för att tillgodose just deras intresse.  

4.12 Saknas något i den externa redovisningen?  

Känns det som att det är något ni saknar i den externa redovisningen? Vad är det som fattas i sådana 
fall? 

Ingen av de tillfrågade tycker att de i dagsläget saknar något i externredovisningen. Ett fö-
retag menade på att de redan kunde anpassa sin redovisning så pass mycket så att den pas-
sade deras intressen, till exempel som projektredovisning.  

Att inget av företagen ansåg att de saknade något i externredovisningen kan bero på flera 
orsaker. En orsak kan vara att de tidigare inte reflekterat över frågan och en annan för att 
de är nöjda med redovisningen som den ser ut idag. Eftersom vissa helst inte skulle vilja 
redovisa alls är det svårt att se varför de skulle vilja ha med ytterligare moment i redovis-
ningen. Det kan till och med vara så att de egentligen vill lätta på redovisningsbördan. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Slutsatser 

Vi har kunnat konstatera utifrån vårt resultat att hos de allra minsta företagen ses redovis-
ningen i allmänhet som ett nödvändigt ont hos de flesta. Om de kunde, skulle många avstå 
från att upprätta en årsredovisning. Det måste dock sägas att majoriteten ändå vill kunna se 
företagets resultat på ett eller annat sätt, vilket de i störst utsträckning använder externre-
dovisningen till. Som Thorell (2003) tar upp, om man med den externa redovisningen upp-
fyllt de betydelsefullaste intressenternas krav är syftet med redovisningen uppfyllt, så syftet 
blir lätt uppfyllt då det inte finns så många intressenter. Vilket vi till viss del kan anse vara 
fallet hos de mindre företagen i vår undersökning. Externredovisningen betydelse verkar 
öka när antalet anställda blir fler och även när antalet ägare ökar. Ju större ett företag blir 
desto mer intressenter/användare och syften verkar företaget få. Företagen med ett mindre 
antal anställda upprättar externredovisningen för företagets egen del och för att lagen krä-
ver det. Detta tycker även många av de större företagen men de ser även ett syfte att in-
formera många andra.  

De olika företagen har flera olika användningsområden av redovisningen internt. Men det 
skiljer sig något mellan svaren vi fått från de olika branscherna. Det är fler tjänsteföretag än 
byggföretag som har intern användning av den. I stort sett är användningen mestadels till 
för uppföljning, men också som beslutsunderlag, vid planering, för likviditetsmätning och 
för att informera personalen och företagsledningen. Vad vi kan se utifrån vår undersökning 
är det de större företagen som har ett större behov, men de har också ett krav på sig utifrån 
att kunna visa upp en tillförlitlig årsredovisning för sina intressenter. Det kan också vara så 
att den större användningen i de större företagen beror på att kunskapen inte finns i de 
mindre. Dessutom kan det vara viktigare med ett väl fungerande ekonomisystem ju större 
ett företag blir och därmed får också företaget mer kompetens vad gäller ekonomiska frå-
gor. I de företag där kunskapen kring redovisning är mindre ser företagen heller ingen nytta 
med att använda den information som finns i andra företags årsredovisningar. 

Då de främsta huvudanvändarna ses som ägare/styrelsen/VD, banken och skattemyndig-
heten kan vi anta att de externt använder sig av redovisningen för att underrätta ledningen 
om företagets position/tillstånd, visa upp en förtroendeingivande bild av företaget för lång-
ivare om företaget är i behov av finansiella medel samt till för allmänt skatteunderlag. Detta 
resultat stämmer överens med tidigare studier. Ytterligare ett bevis på att dessa är huvudan-
vändare kan ses genom att urskilja vilka mottagare redovisningen från de olika företagen 
har. Det är banken, revisorn och myndigheter och hos de större företagen är det delägare 
och ledning, kunder och andra som efterfrågar den.  

I det stora hela stämmer vårt studieresultat in på tidigare undersökningar, men vissa skill-
nader finns. Förutom ägare/styrelsen/VD, banken och skattemyndigheten, har vi även fått 
en del spridda svar som kunder, revisorn, leverantörer, konkurrenter och övriga. Revisorn 
är en användare som kan diskuteras då ingen från den litteratur vi använt tagit upp detta. 
Som vi tidigare nämnt beror det troligtvis på att revisorn egentligen inte ses som en använ-
dare i den aspekt som de övriga användare som tagits upp i litteraturen. Sammanfattnings-
vis kan sägas att Thorells (2003) diskussion kring att ett företags olika intressenter och de-
ras behov av information påverkar externredovisningen stämmer in med det resultat vi fått 
ut av denna undersökning.  

Vi tycker att det är lite underligt att de var ett antal av de intervjuade företagen som inte vet 
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med sig vilka deras huvudanvändare är. I ett småföretag kan det kanske kännas mer moti-
verat att de inte vet detta då de kanske endast redovisar för att lagen kräver det. I ett större 
företag där en etablerad ekonomiavdelning finns tycker vi att mer kunskap om detta borde 
finnas.  

Slutligen vill vi framhäva att vår studie visar att det skiljer sig mellan olika stora företag och 
att storleken faktiskt har en betydelse. Så i Sverige kanske BFN:s definition av K2 företagen 
är för bred och att man borde dela upp denna kategori med tanke på att det faktiskt finns 
skillnader mellan dessa mindre och större företag inom samma kategori.  

5.2 Kritik till studien 

Vi skulle ha kunnat valt att intervjua företag i flera olika sorters branscher då byggbran-
schen eventuellt kan ses som en alltför snäv inriktning. Även om de två branscherna vi har 
valt att undersöka inte kan svara för hela kategorin småföretag, har vi ändå fått fram ett re-
sultat som kan vara intressant. Vi kan även se att antalet respondenter är för litet för att 
göra några stora generaliseringar. Dessutom vet vi inte om svaren enbart gäller för företag i 
Jönköpings län, därför vore det intressant att undersöka fler regioner. 

Av de totalt fyra företagen som anlitar någon utomstående person till att sköta ekonomin 
var tre av respondenterna aktiva inom företaget, och den sista hade tidigare varit anställd på 
företaget men arbetade nu endast med ekonomin. Även då han inte längre är anställd inom 
företaget anser vi att han genom sina tidigare erfarenheter av företaget samt nuvarande po-
sition ändå kan anses vara en tillförlitlig respondent. 

Vad vi mer kunnat göra annorlunda är att istället för telefonintervjuer valt att göra person-
liga intervjuer med ett färre antal företag. Det skulle ha kunnat resultera i mer utvecklande 
svar, däremot skulle nackdelen ha kunnat vara att svårigheten med att dra mer generella 
slutsatser skulle ha ökat. Vi skulle kanske även kunnat eliminera en del oklarheter då vi i en 
personlig intervju skulle ha kunnat ha en mer utförlig dialog och därmed möjligheten till att 
förklara frågorna ytterligare. Nu måste vi till viss del ställa oss kritiska till en del av svaren 
då i en del fall respondenten möjligtvis kan ha missuppfattat en fråga eller kanske inte tagit 
den till sig såsom den var ämnad.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Då vi genom vårt arbete med uppsatsen har märkt att det finns relativt lite gjort på området 
finns det ytterligare undersökningar att göra. Det skulle vara möjligt att göra en bredare 
studie än vår och därmed utvidga antalet branscher och finna respondenter från andra regi-
oner. Att även inkludera redovisningsbyråer som är mer insatta inom redovisningen vore 
en annan vinkling som skulle kunna utföras.  

I vår uppsats tar vi upp arbetet med den nya lagstiftningen och normerna. Det vore därför 
intressant att se om och hur detta kan påverka företagen och därmed göra en studie efter 
implementeringen. Dessutom kan det göras studier på hur småföretagen ser på IASB:s ar-
bete med den harmoniserade normgivningen samt att det vore intressant med en under-
sökning om huruvida IASB:s mer kvalitativa kriterier för småföretagen är bättre lämpade 
än dagens mer kvantitativa kriterier. 
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Bilaga 1 

Kontaktade företag: 

Byggföretag: 

Lundqvist Bygg AB 

OC Bygg AB 

Kioskbyggarna i Jönköping AB 

Byggkompaniet AB 

Ganlidsbygg AB 

Byggnads AB Axel Andersson & Son 

Nässjö Bygg AB 

Gisle Bygg AB 

Fransson & Nordh Byggnads AB 

Bjursells i Jönköping AB 

Jönköpings entreprenad och markbygg-
nads AB 

Snickar-Per AB 

L Thorstenssons Byggnads AB 

Egus Byggservice AB 

Tore Johanssons bygg I Jönköping AB 

Fastighetsaktiebolaget Eric Ekblad 

Allt i Bygg- Håkan Blom AB 

Bygg-tajm AB 

Tjänsteföretag: 

Proton Finishing AB 

C-tryck i Anderstorp AB 

Säkra Försäkringsmäklare Småland AB 

Jönköpings Renhållning AB 

Ekonomistäd i Jönköping AB 

Skilltryck AB 

Hjalmarsons Begravningsbyrå AB 

AB Conny Rich Foto  

Frakttjänst i Jönköping AB 

Stormtrivs AB 

Eisfelds Consulting AB 

Alfa Quality Moving AB 

Gnosjö Trafik AB 

Sandahls Fulload AB 

June Express AB 

Bergs Alltryck och Media i Vetlanda AB 

Aluminiumteknik i Eksjö AB 

Pdb DataSystem i Jönköping AB 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken position har du i företaget och vilka arbetsuppgifter har du?  

2. Vilken utbildningsbakgrund och vilken erfarenhet har du av arbete inom ekono-
mi? 

3. Hur ser ägandet ut i företaget? 

4. Sköter ni allt ekonomiarbete själva inom företaget eller anlitar ni någon utomstå-
ende? Om ni sköter ekonomin själva, hur stor är ekonomiavdelningen? 

Användning och användare av redovisningsinformationen 

5. För vilka syften upprättar ni externredovisningsrapporter? 

6. Hur använder ni er av externredovisningen inom företaget?  

7. Vilken/ vilka poster i externredovisningen anser ni ha störst relevans när det gäll-
er den interna användningen av externredovisningsinformationen? 

8. Hur många årsredovisningar trycker ni upp? Till vilka skickar ni er årsredovis-
ning?  

9. Använder ni er av andra företags årsredovisningar? Tror ni att era konkurrenter 
använder sig av er?  

10. Vem eller vilka ser ni som huvudanvändare av er externa redovisning?  

11. Tror ni att ert företag skulle framställa en årsredovisning om det inte var lagstad-
gat? 

12. Framställer ni någon extern ekonomisk information som inte är lagstadgad och 
varför? Vad använder ni den till i sådana fall?  

13. Känns det som att det är något ni saknar i den externa redovisningen? Vad är det 
som fattas i sådana fall? 
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Bilaga 3 
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Syften med att upprätta externredovisningsrapporter i byggföretagen
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Användning av externredovisningen inom tjänsteföretagen
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