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Sammanfattning 
I denna uppsats vill vi undersöka hur små svenska aktiebolag inom tjänstesektorn 
organiserar och bemannar ekonomiarbetet och varför de valt detta upplägg. Då syftet 
med uppsatsen är att öka förståelsen för hur små företag bedriver sitt ekonomiarbete är 
vi även intresserade av att ta reda på vilken kompetens personen som sköter 
ekonomiarbetet har. Vi vill också undersöka om det i små företag finns den kunskap och 
det intresse som krävs för att fullt ut kunna förstå och hantera de lagar och regler som 
finns inom redovisningsområdet. 

Uppsatsen är huvudsakligen hermeneutisk vilket innebär att vi inte är teoristyrda. Vi 
kommer istället att använda teorier för att utöka vår kunskap inom området vi studerar. 
Våra teorier är därför allmänt hållna men vi kommer att försöka relatera under-
sökningens information till dessa för att få en mer djupgående och komplett analys. 
Detta gör att studien huvudsakligen kan anses teoriprövande.  

Vi klassificerar vår metod som kvalitativ då vi fokuserar på ord och betydelsen av dessa. 
Vi använder dels en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer, och dels en kvanti-
tativ metod, enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts med åtta små företag inom 
IT-konsultbranschen och samma företag fick även förfrågan att besvara en enkätunder-
sökning. Utifrån enkätsvaren placerades sedan företagen in på organisationens livs-
cykel. Endast två företag valde att besvara vår enkätundersökning vilket påverkar 
möjligheten att dra några djupare slutsatser från denna del av undersökningen. 

När vi påbörjade denna uppsats trodde vi att små företag skulle anse att redovisningen 
innehåller för mycket detaljer för att vara relevant och användbar för de. Därför ansåg vi 
att de inte skulle ha intresset av att ha nödvändig kompetens på företaget utan välja ett 
externt upplägg. 

Detta har, efter att vi genomfört fallstudien, visats sig vara ett felaktigt antagande. De 
anställda anser inte att ekonomiarbetet är speciellt betungande men samtidigt utför de 
inga arbetsuppgifter utöver lagens krav. Företagen har huvudsakligen valt ett internt 
upplägg men använder externa intressenter för att samla in den information som behövs 
för att företaget ska hålla sig uppdaterat på gällande lagar och regler. Kompetensen på 
området är inte speciellt hög och det anses viktigare med yrkeslivserfarenhet än någon 
form av högre utbildning. 

Slutsatsen är således att flertalet av respondenterna har valt att organisera ekonomi-
arbetet internt. Ekonomitjänsten bemannas på de undersökta företagen huvudsakligen 
av deltidsanställda eller heltidsanställda med arbetsuppgifter inom flera verksamhets-
områden. Anledningen till att företagen valt ett internt upplägg varierade, allt från att det 
är enklast så, ger bra överblick och kontroll till att de alltid har haft detta upplägg. 
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1 Introduktion 
I introduktionskapitlet beskriver vi bakgrunden till denna uppsats samt presenterar vår 
problemformulering och vårt syfte för att ge läsaren en snabb introduktion till innehållet.  

För att underlätta fortsatt läsning av rapporten, presenterar vi de avgränsningar vi har 
gjort samt de definitioner och förkortningar som används i uppsatsen.  

Vi avslutar introduktionskapitlet med en genomgång av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Enligt Bokföringslagen är alla svenska aktiebolag bokföringsskyldiga oavsett storlek och 
verksamhet. Lagarna ställer krav på hur ett företags ekonomiska aktivteter ska skötas 
och redovisas. I sin tur betyder detta att en viss grundläggande kompetens inom eko-
nomi är nödvändig för att kunna driva ett företag. Vi tror att flertalet lagar och regler kan 
ses som betungande för många små aktiebolag. Utifrån våra universitetsstudier och 
arbetslivserfarenheter har vi förstått att det inte är helt enkelt att begripa och tillämpa 
dessa lagar och regler. Vi ställer oss därför frågande till om små aktiebolag verkligen 
har nödvändig kompetens för att kunna sköta ekonomiarbetet och om de har intresset 
att skaffa den.  

I företag med få anställda kan en och samma person ofta ha flera olika ansvarsområden 
varav ekonomi kan vara ett. Denna person behöver kunskaper från ett flertal ämnes-
områden för att kunna sköta sitt arbete. Exempelvis kan en anställd vara både konsult 
och ansvarig för bokföringen och försäljningen. 

Företag organiserar ekonomiarbetet på olika sätt utifrån deras bakgrund, nuvarande 
situation och kunskap. Vissa företag väljer att hantera ekonomiarbetet internt inom 
företaget medan andra väljer ett extern upplägg. Vi tror att företag använder flera olika 
källor för att skaffa sig kunskap: revisorn, Skatteverket, inhyrd redovisningskonsult m.m. 
Vi vill med vår uppsats bland annat undersöka vilket upplägg på ekonomiarbetet 
företagen har valt samt vilken kompetens personen som sköter ekonomiarbetet har. 

Kostnaden att ha en redovisningskonsult kan vara betungande för vissa företag sam-
tidigt som det kan vara det billigaste alternativet för andra. Den tid det tar för en dåligt 
insatt person att bokföra är dyrbar då denna person skulle kunna arbeta mot kund och 
skapa intäkter. Dessutom tillkommer kostnaden för revisorn som kontrollerar redovis-
ningen. Många små aktiebolag som både har en revisor och en redovisningskonsult kan 
se det som att de betalar för samma jobb två gånger och därför se denna kostnad som 
onödigt. 

Under sin livstid går ett företag igenom flera olika stadier från födelse till död. Varje 
stadium karakteriseras av en mängd egenskaper, vilka beskriver de utmaningar 
företaget ställs inför och hur företaget troligen kommer att agera. Även ekonomiarbetet 
ser olika ut i varje stadium och kommer därmed förändras under företagets livstid. 
Adizes (1979) presenterar en metod, ”The Adizes Lifecycle Assessment Tool”, som kan 
användas för att avgöra i vilket stadium ett företag befinner sig. 

Vi har valt att studera tjänsteföretag för att vi har erfarenhet från företag i denna sektor. 
Vidare har vi uppfattningen att vår problemformulering är lämplig att undersöka inom 
denna sektor. Vi anser att det är relativt lätt att hitta företag att studera inom denna 
sektor och att dessa har en lämplig struktur för undersökningen. 

1.2 Problemformulering 
Hur organiserar och bemannar små svenska aktiebolag inom tjänstesektorn ekonomi-
arbetet och varför har de valt detta upplägg? 
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1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att öka vår förståelse för hur ekonomiarbetet bedrivs i små 
svenska aktiebolag inom tjänstesektorn. 

1.4 Avgränsningar 
Omfattningen av vår undersökning är begränsad till att endast omfatta slumpmässigt 
utvalda tjänsteföretag i IT-konsultbranschen i Stockholms län med mellan fyra och 
femton anställda. Av hänsyn till tid, resurser och valet av forskningsansats begränsas 
undersökningen till att omfatta cirka tio företag inom vald målgrupp. 

1.5 Definitioner 
I teoriavsnittet kommer vi att diskutera begreppen ekonomi och små företag i allmänna 
ordalag. För resterande delar av uppsatsen kommer begreppen dock att användas 
enligt nedanstående definitioner. 

1.5.1 Ekonomiarbete 
Med begreppet ekonomiarbete avser vi i denna rapport följande aktiviteter: 

• löpande bokföring 

• fakturering 

• lönehantering 

• hantering av moms och skatt 

• bokslutsarbete, upprättande av årsredovisning eller årsbokslut och deklaration 

Av ovanstående följer att alla aktiviteter av engångskaraktär, exempelvis hantering av 
företagets tillgångar, inte ingår i vår definition av begreppet ekonomiarbete. 

1.5.2 Små företag 
Med små företag avser vi aktiebolag inom IT-konsultbranschen med mellan fyra till 15 
anställda. Vi har ingen begränsning vad det gäller företagens omsättning.  

1.6 Förkortningar 
De förkortningar som används i uppsatsen förklaras nedan. 

• ABL -  Aktiebolagslagen 

• BFL -  Bokföringslagen 

• BFN  - Bokföringsnämnden  

• FAR  - Föreningen för revisionsbyråbranschen  

• FASB -  Financial Accounting Standards Board  

• FI - Finansinspektionen 

• IASB  - International Accounting Standard Board 

• RR  - Redovisningsrådet 

• ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1.7 Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 ger vi en introduktion till ämnet genom att beskriva bakgrund, problemformu-
lering och syfte med uppsatsen. Vi presenterar även studiens avgränsningar och defini-
tioner av viktiga begrepp. 

I kapitel 2 behandlar vi den teori som vi anser vara nödvändig för vår undersökning. Den 
teori som vi presenterar är till för att utöka förståelsen och är därför allmänt hållen. 

I kapitel 3 beskriver vi vår metod. I kapitlet ger vi en beskrivning av grundläggande 
teorier kring vårt metodval samt motiverar detta. Avslutningsvis presenterar vi en detal-
jerad beskrivning av vår empiriska undersökning samt kritik till den valda metoden. 

I kapitel 4 beskriver vi resultaten av vår undersökning samt kritik till dessa. 

I kapitel 5 återger vi vår analys och tolkning av resultaten från undersökningen. 

I kapitel 6 redovisar vi slutsatser samt för en avslutande diskussion. 

I kapitel 7 listar vi de referenser som använts i uppsatsen vilket ger läsaren en möjlighet 
att fortsätta sina studier och fördjupa sig i ämnet. 

I kapitel 8 presenterar vi information som vi inte ansåg vara lämplig i löpande text och 
som vi därför valde att placera i bilagor. 
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2 Teori 
I teoriavsnittet beskriver vi de teoriområden och begrepp som är nödvändiga för att 
läsaren ska kunna förstå och behandla resten av materialet i denna uppsats. Då 
uppsatsen behandlar små aktiebolags ekonomiarbete behöver vi dels en introduktion till 
aktiebolag och dels redogöra för teorier gällande begreppen ekonomi och redovisning 
samt de lagar och regler som påverkar dessa områden. Det behövs även teorier inom 
områdena kompetens och beslutsfattande. Varje begrepp presenteras nedan i ett sepa-
rat delkapitel. 

Mot slutet av detta kapitel beskriver vi Adizes organisationslivscykel och ledarroller för 
att vi bättre ska kunna ta åt oss informationen från den empiriska studien. Den används 
också för att få en bättre förståelse för företagens organisering av ekonomiarbetet. 

2.1 Aktiebolag 
Ett aktiebolag bildas enligt former som är noggrant reglerade i Aktiebolagslagen (ABL). 
Alla myndiga fysiska personer som inte är i konkurs, har förvaltare eller är ålagda 
näringsförbud får bilda aktiebolag. (Agell, 2003) 

Det finns två typer av aktiebolag, privata och publika. Skillnaden mellan de två är 
huvudsakligen aktiekapitalets storlek1. Dessutom får publika aktiebolag vända sig till 
kapitalmarknaden för kapitaltillskott, vilket inte är tillåtet för privata bolag. (Hemström, 
2005)  

I samband med registreringen, som sker hos Bolagsverket2, blir bolaget en juridisk 
person. I och med rollen som juridisk person erhåller företaget rättskapacitet, vilket inne-
bär att företaget kan förvärva rättigheter och ta sig an skyldigheter samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter. (Agell, 2003)  

Enligt ABL finns fyra bolagsorgan; bolagsstämman (aktieägarna), styrelsen, revisorn 
och den verkställande direktören. De första tre bolagsorganen är obligatoriska för alla 
aktiebolag. Enligt ABL är det endast krav på att publika aktiebolag har en verkställande 
direktör, vilket innebär att det är frivilligt för privata aktiebolag. (FAR – del 2, 2005)  

Ett aktiebolag måste följa de bestämmelser som finns för räkenskaper och redovisning. 
Regler avseende bolagets räkenskaper finns i Bokföringslagen (BFL) medan regler för 
redovisningen återfinns i Årsredovisningslagen (ÅRL). Varje år granskar en utsedd 
revisor bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. (Agell, 2003)  

Ett aktiebolag kan upphöra på två sätt, frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Vid en 
frivillig likvidation är det aktieägarna som fattar beslut om upphörande på en bolags-
stämma. Tvångslikvidation inträffar om företaget exempelvis inte har anmält behörig 
styrelse, verkställande direktör eller revisor, eller om företaget inte har sänt in 
årsredovisning och revisionsberättelse enligt föreskrifter i lagen, eller genom ett kon-
kursförfarande. (Hemström, 2005) 

                                                      
1  Aktiekapitalets storlek är minst 100 000 i privata aktiebolag och 500 000 i publika aktiebolag.  
2  Bolagsverket för ett för hela riket gemensamt aktiebolagsregister. Registret är offentligt och här sparas  
 Information om bolags verksamhet, aktiekapitals storlek mm. 
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2.2 Ekonomi 
Ordet ekonomi kommer från grekiskans ”oikonomia” som i det närmaste betyder 
hushållning. Hushållningsproblem som exempelvis hur mycket ur livsmedelsförrådet 
som ska konsumeras per dag, eller hur fördelningen av olika arbetsuppgifter i en grupp 
ska se ut, har följt människan genom tiderna. Människan har således under hela sin 
historia sysslat med ekonomisk verksamhet. Idag anses ekonomi vara ett samlings-
begrepp för anskaffning, förvaltning och användning av materiella värden. (Sandelin, 
2001) Den vanligaste definitionen är ”hushållning med knappa resurser” (Lundén, 2004).  

Under antiken menade man att det ekonomiska budskapet främst låg i att om var och en 
ägnar sig åt det som han har bäst förutsättningar för kommer effektiviteten att öka. Flera 
av de ekonomiska begrepp och principer som används idag återfinns hos antikens 
författare som Platon, Aristoteles och Xenofon. Bland annat behandlade de begrepp 
som arbetsfördelning, pengar, värde, byte, egennytta, egendomsförvaltning och offentlig 
förvaltning. I det tidiga tänkandet handlade det dock mer om moral och rättvisa än om 
ekonomiska orsakssamband. Det vore önskvärt att ha historiska dokument som berättar 
om hur människan genom tiderna har tänkt i ekonomiska frågor. Dock är den äldsta 
dokumentationen endast 2 000 år gammal. (Sandelin, 2001) 

2.2.1 Företagsekonomi 
Ekonomi brukar delas upp i delområdena nationalekonomi och företagsekonomi. 
Företagsekonomi är en vetenskap där man på ett övergripande plan studerar resurs-
utnyttjande i och mellan företag, offentliga myndigheter, kommuner och andra organisa-
tioner. (Lundén et al, 2004) 

Företagsekonomin brukar traditionellt delas in i följande kategorier (Lundén et al, 2004): 

• Management/organisation 

• Redovisning 

• Finansiering 

• Marknadsföring  

Människan har alltid haft behov av att kunna dokumentera ekonomiska transaktioner. 
Under 3000-talet f. Kr. redovisades ekonomiska transaktioner med hjälp av kilskrift3. Lite 
senare, under medeltiden, var köpmännens behov av redovisning främst inriktade mot 
lönsamhetsberäkningar. Detta berodde till stor del på att deras affärsverksamhet 
bedrevs inom familjer eller tillfälliga kompanjonskap. När samarbetsformerna senare 
blev mer varaktiga ökade behovet av att redovisa rörelsens verksamhet genom exem-
pelvis en balansräkning. Så småningom ledde detta till att olika lagar skapades och 
1929 års bokföringslag i Sverige uttryckte statsmaktens krav på att företagen skulle 
redovisa sin verksamhet. Lagen syftade till att skydda borgenärernas intressen genom 
en försäkring om att alla betalningar registrerades och att verksamheter som gick med 
förlust inte kunde fortsätta någon längre tid. (Mårtensson, 1983) 

                                                      
3 Kilskrift är ett skriftsystem som uppfanns av sumererna i Främre Orientens forntidskultur. Ursprungligen 

ristades tecknen i sten eller lera. 
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2.2.2 Redovisning 

Bakgrund till begreppet redovisning 
Begreppet redovisning har haft olika innebörd under olika tidsepoker och begreppet 
förändras ständigt om än långsamt. Den största anledningen till att det ständigt sker 
utveckling inom redovisningsområdet beror, enligt Mårtensson (1983), på att kraven på 
ekonomisk rapportering av företags verksamhet förändras. Detta medför att det saknas 
en allmänt accepterad definition av begreppet redovisning (Mårtensson, 1983). Det är 
framför allt gränsdragningen mellan redovisning och andra närliggande områden4 som 
är oklar. Enligt Mårtensson (1983) kan man dock göra denna gränsdragning genom att 
definiera begreppet redovisning som dels fortlöpande registrering av ekonomiska hän-
delser och dels som framställning av periodiska ekonomiska rapporter (ekonomiska 
sammanställningar) och beräkningar för olika perioder över tidigare inträffade ekono-
miska händelser.  

Nutidens förståelse av begreppet redovisning  
Redovisningen ses idag som ett hjälpmedel för företagsledningen i styrningen av 
företaget. Redovisning är, enligt Gröjer (2002), ett skriftspråk som används för att 
beskriva de ekonomiska konsekvenserna av företagets verksamhet. Redovisning är 
således ingen isolerad del i ett företags verksamhet utan utgör tillsammans med 
budgetsystemet en del av företagets informationssystem och är ett underlag för 
planering och kontroll (Thomasson, 2000).  

Redovisningen har även som syfte att förse externa mottagare som långivare, externa 
ägare och skattemyndigheter med information om företagets lönsamhet för en viss 
period samt den ekonomiska ställningen vid periodens slut. Denna period är vanligtvis 
ett år. Med andra ord kan man säga att redovisningen har två uppgifter. Det ena är att 
förse företaget med information som ligger till grund för verksamhetens styrning och det 
andra är att ge ekonomisk information till olika externa intressenter, dvs. andra intres-
senter än beslutsfattarna i företaget. (Thomasson, 2000) 

Redovisning kan, enligt Thomasson (2000), delas upp i fyra grundområden: 

• planering och budgetering 

• löpande bokföring  

• bokslut 

• budgetuppföljning 
Redovisningen mäter och förmedlar de ekonomiska konsekvenserna av verksamheten 
under en gången period. Det innebär att registrera, bearbeta och rapportera information 
som kan underlätta beslutsfattandet i ekonomiska frågor. (Thomasson, 2000) 

Redovisningsrapporterna används som grund för kontroll av verksamheten medan 
budgeteringen är framåtriktad och utgör en del av planeringen. Med andra ord avser 
redovisningen endast det som faktiskt har skett medan budgeteringen avser framtida, 
planerade händelser. Arbetet med att planera och kontrollera ekonomin i ett företag 
kallas för ekonomistyrning. (Thomasson, 2000) 

                                                      
4 I förundersökningen till BAS-planen begränsades definitionen av begreppet redovisning. Bland annat 

konstaterades att följande områden inte skulle tillhöra redovisningen; materiella och kvantitativa 
registreringar som inte är ekonomiska (produktivitetsmätningar, kvalitetskontroller) samt icke-periodiska 
beräkningar (produktkalkyler, investeringskalkyler, lageranalyser). (Mårtensson, 1983, sid. 10) 
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Det är inte enbart företagets ägare, företagsledning och de anställda som försöker 
kontrollera och styra företagets verksamhet, utan även olika statliga myndigheter. De 
statliga myndigheterna styr företaget både direkt och indirekt. När en myndighet kräver 
att ett företag ska uppfylla vissa villkor som ur företagets synvinkel uppfattas som 
restriktioner brukar man tala om direkt styrning. För att kontrollera att företagen uppfyller 
de givna villkoren kräver myndigheten att förtaget lämnar kontrolldata. (Gröjer, 2002) 

Indirekt styrning sker däremot genom olika styrmedel eller ekonomiska incitament som i 
sin tur kan påverka produktionen. Genom att exempelvis införa lokaliseringsbidrag, 
produktutvecklingsstöd, etableringsbidrag kan myndigheterna påverka hur företag 
producerar varor och tjänster samt var de förlägger sin produktion. (Gröjer, 2002) 

Externredovisning – behovet av redovisningsdata utanför företaget 
Gröjer (2002) tar upp och behandlar behovet av redovisningsdata utanför företaget, 
vilket benämns externredovisning. Syftet med den externa redovisningen är att beskriva 
det utbyte, positivt eller negativt, som människor har av företagets verksamhet. Då det 
finns ett behov av redovisningsdata externt måste företag enligt ABL och ÅRL redovisa 
sin ekonomiska verksamhet offentligt. 

Externredovisning används idag huvudsakligen vid företagsaffärer för att öka tilliten 
mellan parterna. Idealet är att informationen är så pass bra att en part som gör affärer 
med företaget inte omedvetet behöver lida någon ekonomisk skada. 

Det har visat sig att i den här typen av beslut spelar årsredovisningen allt mindre roll 
som informationsunderlag. Istället används olika kreditupplysningsinstitut och kredit-
ratingföretag. Dock spelar årsredovisningen fortfarande en viktig roll för små företag 
som söker bankkrediter. 

I Sverige är sambandet mellan redovisning och beskattning starkt. Företagets resultat 
beskattas vilket leder till att årsredovisningen är ett väsentligt underlag för Skatteverket. 

2.2.3 Företags externa och interna intressenter 
Nedanstående redogörelse är hämtad från Thomasson (2000).  

Företag är precis som många individer beroende av sin omvärld för att kunna existera. 
Det är inte bara de anställda som är beroende av företaget, också andra individer och 
grupper har ett ömsesidigt beroendeförhållande till företaget. De individer eller grupper 
där detta ömsesidiga beroendeförhållande är speciellt starkt kallas med ett gemensamt 
namn för företagets intressenter.  
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Figur 1. Intressentmodellen (fritt efter Thomasson, 2000, sid. 21) ger en 

översiktlig bild av vilka dem interna och externa intressenterna är. 

Ett företag kommer genom sin verksamhet i kontakt med diverse interna och externa 
intressenter. De interna intressenterna består av företagsledningen och de anställda, 
med ett gemensamt namn benämns dessa för ”företaget”. 

Det är oftast de anställda i företaget som har kontakt med de externa intressent-
grupperna, stat och kommun, kunder, långivare och leverantörer. Ägarna som också 
tillhör de externa intressenterna har dock oftast kontakt med företagsledningen. Detta 
på grund av att ägarna har en fast anknytning till företaget och således har en mer 
central roll än övriga externa intressenter. 

Ett företag behöver både leverantörer och kunder för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Leverantörerna bistår företaget med varor och tjänster medan kunderna köper före-
tagets varor eller tjänster. Gentemot dessa intressenter förekommer sedan diverse 
betalningsströmmar. 

Långivarna och andra finansiärer stöder företaget finansiellt. Företaget är i sin tur skyl-
digt att betala räntor och avbetalningar. 

Stat och kommun bistår med allmänna tjänster men kräver i utbyte skatt från företaget. 

2.3 Lagar och regler som styr ekonomiarbetet 
Ett företags redovisning styrs genom olika lagar och regler där vissa är tvingande och 
andra är rådgivande. Detta leder till att olika företags externredovisning kan skilja sig åt 
en aning. Huvudsakligen styrs externredovisningen genom Bokföringslagen (BFL), 
Årsredovisningslagen (ÅRL), Aktiebolagslagen (ABL) samt Redovisningsrådets 
rekommendationer (RR). (Thomasson, 2000) 

Internredovisningen har till skillnad från externredovisningen endast normer och prin-
ciper av icke tvingande karaktär. (Mårtensson, 1983) 

Det finns starka samhällsekonomiska skäl för att den externa redovisningsinformationen 
ska avlämnas på ett likartat eller standardiserat sätt. Standardiseringen bidrar till att den 
företagsinformation som kapitalplacerare, kreditgivare och andra externa intressenter 
erhåller via redovisningen lättare kan användas som underlag för olika typer av ekono-
miska beslut. Lagar och regler är ett sätt att försäkra sig om likartade ekonomiska 
rapporter. (Thomasson, 2000) 
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Figur 2. Praktisk redovisning styrs av fyra viktiga delar (fritt efter Gröjer, 2002 

sid. 155) 

Den pratiska redovisningen i företaget styrs huvudsakligen av fyra viktiga delar: 
lagstiftning, rekommendationer, praxis samt företagets ekonomiska situation. I följande 
avsnitt beskriver vi dessa delar mer ingående.  

2.3.1 Lagar som styr redovisningen  
Stora delar av lagstiftningen inom redovisningen har uppkommit som en följd av olika 
marknadsmisslyckanden. Lagarna inom externredovisning är ett tecken på att företagen 
själva har misslyckats med att utveckla en tillfredsställande externredovisning. Vid Ivar 
Kreugers ekonomiska krasch i början av 1930-talet förlorade små- och storsparare, 
banker och företag stora pengar på affärer som de inte hade tillräcklig kännedom om. 
En följd av Kreugerkraschen i Sverige var ökade redovisningskrav för företagen. (Gröjer, 
2002) Lagstiftningen har således främst tillkommit för att värna om långivares, kredit-
givares och aktieägares intressen då dessa är i behov av ekonomisk information från 
företagen. (Lundén, 2004) 

De viktigaste lagarna inom redovisningsområdet är BFL och ÅRL. Dessa ramlagar 
innehåller generella bestämmelser om hur företags bokföring och redovisning ska se ut. 
De kallas ramlagar då det är omöjligt att reglera alla olikartade frågeställningar som 
uppkommer på redovisningsområdet. Företagen har behov av att kunna anpassa redo-
visningen efter hand som omvärlden förändras och det blir därför i stort sett omöjligt att 
forma lagar som fungerar med den föränderliga verkligheten. (Thomasson, 2000)  

BFL innehåller bestämmelser om vem som är bokföringsskyldig, räkenskapsår, löpande 
redovisning och arkivering. Dock innehåller BFL endast ett fåtal bestämmelser om års-
bokslut och årsredovisning och hänvisar istället till ÅRL som bland annat har till syfte att 
se till att företagens rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig. 
(Lundén, 2004) Även ABL anses vara en ramlag men till skillnad från BFL och ÅRL 
innehåller den bara några få detaljreglerade redovisningsfrågor (Gröjer, 2002).  

 



 10

2.3.2 Rekommendationer och praxis inom redovisningen 
Det finns även inom redovisningsområdet en hel del normer som huvudsakligen bildas 
av de normgivande organen Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR). 
Finansiella företag behöver förutom dessa organ även ta hänsyn till Finansinspek-
tionens (FI) bestämmelser. (FAR – del 1, 2004) Dessa normer benämns rekommen-
dationer eftersom organen som utför rekommendationerna inte har rätt att utfärda bind-
ande föreskrifter (Thomasson, 2000). 

Tanken är att RR både ska publicera nya rekommendationer för nya redovisnings-
problem samt omarbeta FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorer) tidigare rekom-
mendationer. Rekommendationerna har varit, och är, en viktig källa vid eventuella tvister 
rörande företags bokföring och redovisning. Många företag tillämpar rekommenda-
tionerna, då dessa kommer med lösningar på nya komplicerade redovisningsproblem i 
näringslivet. (Thomasson, 2000) 

När RR bildar sina redovisningsrekommendationer har de International Accounting 
Standard Board (IASB) som förebild. IASB är ett expertorgan som publicerar redovis-
ningsrekommendationer och har som syfte att harmonisera redovisningen i europeiska 
länder. (Thomasson, 2000) 

Det har under många år funnits en efterfrågan på en standardisering i världen och det är 
en av anledningarna till att IASB samarbetar med Financial Accounting Standards Board 
(FASB), som ansvarar för den amerikanska marknadens rekommendationer. 
(Thomasson, 2000) 

Det finns även en del praxis inom redovisningsområdet. Samlingen av redovisningssätt 
och redovisningsformer blir dock allt större och är inte mycket till hjälp då de är starkt 
varierande. (Gröjer, 2002) 

2.3.3 Bokföringsskyldig – vem är det och vad innebär det? 
I princip alla juridiska personer är bokföringsskyldiga oavsett om de bedriver närings-
verksamhet eller inte. Ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföre-
ningar och stiftelser är undantagna från bokföringsskyldigheten. Fysiska personer är 
endast bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet. (Thomasson, 2000)  

Enligt BFL måste alla näringsidkare ha en ordnad bokföring. Med näringsidkare menas 
alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet, 
även om den har mycket liten omfattning. (Lundén, 2004) 

Bokföringsskyldighet innebär enligt BFL 4 kap 1§ att ett företag ska: 

• bokföra alla affärshändelser löpande 

• se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter dvs. alla enskilda 
noteringar i bokföringen ska ha ett underlag 

• se till att det finns systemdokumentation (en beskrivning över bokföringssystemets 
uppbyggnad) och behandlingshistorik (en beskrivning över genomförda 
bearbetningar i systemet så att man kan följa och förstå behandlingen av de 
enskilda bokföringsposterna) 

• bevara all räkenskapsinformation (verifikationer, bokslut, noter till balansräkningen 
och resultaträkningen, lönereskontra m.m.) och sådan utrustning som kan 
behövas för att kunna presentera räkenskapsinformationen, i tio år 

• avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning 
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Allmänt gäller också att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överens-
stämmer med god redovisningssed5 (FAR – del 1, 2004). 

De företag som omfattas av BFL ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en 
årsredovisning som ska upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i ÅRL. 
Mindre bokslutsföretag, där antalet anställda i verksamheten under de senaste två 
räkenskapsåren i medeltal har uppgått till högst tio personer och nettovärdet av till-
gångarna i verksamheten enligt balansräkningen uppgår till högst 24 miljoner, får upp-
rätta ett årsbokslut istället för en årsredovisning. Detta innebär en möjlighet att avsluta 
den löpande bokföringen med en balansräkning och en resultaträkning samt tilläggs-
upplysningar som i huvudsak är upprättade enligt reglerna i ÅRL. Kraven på de mindre 
bokslutsföretagen är något lägre, exempelvis vad det gäller omfattningen på tilläggsupp-
lysningar. Årsbokslut till skillnad från årsredovisningar är inte offentliga handlingar. 
(Thomasson, 2000) 

2.4 Ekonomiarbete i små företag 
Mårtensson (1983) har undersökt hur ekonomiarbetet ser ut i små företag samt hur 
dessa upplever lagens krav. Nedanstående resonemang utgår från hans resultat.  

Syftet med lagstiftningen har varit att åstadkomma borgenärsskydd, aktieägarskydd, 
taxeringsunderlag samt skydd av företaget som sådant. För att kunna möta kraven på 
ekonomisk externrapportering, i form av årsredovisningshandlingar, tvingas företagen 
att utföra visst redovisningsarbete. Dessa rapporter anses viktiga externt men för många 
små företag har de endast ett begränsat värde. Många företagare anser att deras tillväxt 
försvåras när en växande andel av företagets resurser går åt till hanteringen av regel-
verken. De mindre företagen upplever alltså regelverket som alltför omfattande och 
komplext. 

Lagens krav på redovisningsinformation som inte är till nytta för små företagen kan vara 
en förklaring till att redovisningsfunktionen utvecklas långsamt i dessa företag. Kopp-
lingen mellan den ekonomiska informationen och de beslut som en småföretagare fattar 
upplevs som svag och anses inte vara avgörande för beslutsfattandet. Behovet av 
information är begränsat, då småföretagarens beslutsfattande karaktäriseras av 
utnyttjande av samlad erfarenhet, intuition eller gissningar snarare än av rationella 
beslut.  

Årsredovisningshandlingarna kan vara användbara när företaget ska bedöma och fatta 
beslut om företagets verksamhet. Dock minskas årsredovisningens värde som besluts-
underlag genom praktiska hinder som bristande kunskap, avsaknad av delårsbokslut 
och utdraget bokslutsarbete. De små företagens redovisningsarbete är således inriktat 
mot att tillgodose de externa intressenternas informationsbehov.  

I små företag är det mindre sannolikt att det förekommer kompletta system för ekono-
misk planering och kontroll. Detta beror till stor del på att en stor andel av de små 
företagen använder sig av redovisningsbyråer eller konsulter.  

2.5 Kunskap och kompetens 
Frågan om vad kunskap är har sysselsatt filosofer sedan tidernas begynnelse. Ord som 
används mer eller mindre synonymt med kunskap är information, vetskap, kännedom, 
erfarenhet, färdighet, kompetens, kunnande, lärdom, vishet, skicklighet m.m. (Sveiby, 
1995) 
                                                      
5 Affärshändelser och företeelser som varken finns reglerade i BFL eller ÅRL ska följa god 

redovisningssed. När en traditionell lagtolkning inte räcker för att besvara en viss fråga, måste en 
utfyllande tolkning göras. En sådan tolkning förankras i förekommande bokföring och redovisning. Det 
räcker inte med praxis utan det krävs normer som fyller ut lagens regler. Huvudsakligen är det BFN som 
ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.  
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Härleder man ursprunget till ordet kunskap får man två olika huvudbetydelser. Den ena 
är ”kunna” med innebörden att ha förmågan och den andra är ”känna” med innebörden 
att känna till, veta. (Sveiby, 1995) 

Även begreppet kompetens kan definieras på en rad olika sätt; allt från att vara en 
egenskap hos individen och organisationen, till kulturellt arv eller till en kollektiv kunskap 
och egenskap. (Liukkonen, 2000) Ordet kompetens kommer från latinska ordet 
”competo” som betyder att skapa någon form av resultat (Sveiby, 1995). I Nordstedts 
Svenska Ordbok (2003) beskrivs kompetens som ”(tillräckligt) god förmåga (för viss 
verksamhet)”, eller ”duglighet, skicklighet”, eller ”egenskapen att uppfylla de formella 
kraven för att t.ex. inneha en viss tjänst”. 

2.5.1 Balansdefinition och egenskapsdefinition 
Definitionerna av begreppet kompetens kan grovt delas in i två grupper; balansdefinition 
och egenskapsdefinition. (Liukonnen, 2000) 

Balansdefinitionen beskriver kompetens med hjälp av det samlade behovet av 
kompetens och den tillgängliga kompetensen. När behovet och tillgången är i balans är 
förutsättningarna för effektiv kompetensanvändning tillgodosedda. (Liukonnen, 2000)  

Liukonnen (2000) har arbetat fram en beskrivande modell av kompetensens balans. 

 
Figur 3. Kompetens och dess beståndsdelar. Balansen mellan kompetensbehov 

och kompetensens nuvarande nivå eftersträvas i arbetet 
(Liukonnen, 2000). 

Egenskapsdefinitionen beskriver kompetensens olika uttrycksformer med hjälp av egen-
skaper. Individen har fysiska, psykiska och sociala förmågor, skicklighet, kunskap och 
erfarenhet. Det är individens personlighet och värderingar som styr hennes handlingar. 
Kompetens belyser enligt denna definition hela människan och hennes förmåga att ut-
veckla sig i arbetet. Självkännedom och insikt om eventuella utvecklingsbehov är därför 
av stor vikt. (Liukonnen, 2000) 
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Ett exempel på den egenskapinriktade definitionen är Sveibys (1995) beskrivning av 
människans totala kompetens som består av fem delar: 

• Vetande – kunskaper erhållna via information, ofta formell utbildning 

• Kunnande – fysiska förutsättningar och intellektuella färdigheter som behövs för 
att åstadkomma resultat 

• Erfarenhet – det man får genom att lära sig av egna misstag och framgångar i 
livet 

• Värderingar – vad man tror på, uppfattningar om ”vad som känns rätt för mig” 

• Socialt nätverk – kontaktförmågan – dvs. förmågan och intresset att bygga upp 
och behålla relationer 

Individens kompetens består alltså av fysiska förutsättningar och intellektuella färdig-
heter som behövs för att åstadkomma resultat samt av erfarenhet som man får genom 
att lära av egna misstag och framgångar i livet. Med erfarenhet menas den ram som ger 
oss förutsättningar att använda vårt kunnande. Ju längre en person arbetat i ett yrke, 
desto större och starkare är denna ram. Utöver kunnande, färdigheter och erfarenhet 
finns även individens personlighet och attityder som ger innehåll åt begreppet kompe-
tens. (Liukkonen, 2000) 

 
Figur 4. Kunskapspyramiden där kunskap delas in i tre nivåer: förmåga, 

kompetens och expertis (Sveiby, 1995) 

Sveiby (1995) har utarbetat en kunskapspyramid som illustrerar kunskapshierarkin. 
Längs ned i pyramiden återfinns förmågan, dvs. den individuella förmågan att agera 
inom givna handlingsregler. Kompetensen uppnår individen först när denne kan hela 
regelverket, kan reflektera över sina handlingsregler i ljuset av vad andra har uppnått 
och modifiera dem. Den översta nivån, expertis, innebär att personen är så skicklig att 
denna kan reflektera över och förnya reglerna för sig själv och andra. 

2.5.2 Formell eller funktionell kompetens 
Som vi nämnde tidigare beskrivs kompetens i Nordstedts Svenska Ordbok (2003) som 
”(tillräckligt) god förmåga (för viss verksamhet)”, eller ”duglighet, skicklighet”, eller 
”egenskapen att uppfylla de formella kraven för att t.ex. inneha en viss tjänst”. 

Ovanstående beskrivning speglar två skilda sätt att tillämpa kompetensbegreppet; den 
informella skickligheten samt den behörighet som ligger till grund för ett yrke och dess 
olika behörighetsnivåer. Antilla (1999) kallar den informella skickligheten för funktionell 
kompetens och behörigheten för formell kompetens och för ett resonemang gällande de 
två typerna av kompetens.  
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Den formella kompetensen kan ses som absolut, antingen har man behörighet eller inte, 
och den utvecklas i avgränsade steg. Det finns fastställda normer för hur en formell 
kompetens ska utvecklas i olika sammanhang. Vanligtvis sker det genom dokumenterad 
utbildning och examen i någon form. Personen behåller sin formella kompetensnivå till 
det att den via t.ex. utbildning utökar sin behörighet, höjer sin formella kompetens. Den 
formella kompetensen kan i princip inte sänkas eller försämras. För att någon ska mista 
sin formella kompetens krävs i allmänhet att den har begått ett allvarligt misstag och 
brutit mot fastställda regler t.ex. kan en läkare mista sin legitimation.  

Den funktionella kompetensen utvecklas däremot successivt. Den utgörs av en gradvis 
ökande eller minskande förmåga att lösa ett problem eller en uppgift. Allt eftersom lär 
man sig att känna igen och hantera olika varianter av liknande problemställningar och 
situationer. Erfarenheter av lösningar man prövat, kunskap om vilka lösningar som 
fungerat i olika sammanhang och vilka som inte gjort det byggs upp över tiden. Den 
funktionella kompetensen kan sänkas eller försämras i samband med att förutsätt-
ningarna för att lösa en viss uppgift förändras t.ex. ett nytt datasystem gör att arbets-
uppgifterna inte kan göras på samma sätt och man måste lära sig det nya systemet. 

Det är möjligt att ha formell kompetens utan att ha den funktionella, och omvänt, att ha 
den funktionella utan att ha den formella. Det förefaller viktigt att ha den formella kompe-
tensen men den funktionella är den som avgör om man klarar av ett visst jobb och gör 
det på ett bra sätt. 

  
Figur 5. Till vänster i figuren visas utveckling av formell kompetens och till höger 

utveckling av funktionell kompetens (fritt efter Antilla, 1999).

2.5.3 Kollektiv kontra individuell kompetens 
Vid en närmare titt på kompetensen i en organisation ser man att enskilda individers 
kompetens är nödvändig i arbetsutförandet. Men det är framför allt i samverkan med 
andra individer som arbetsuppgifterna inom ett företag kan lösas på ett bra sätt. Det är 
alltså den kollektiva kompetensen i arbetsutförandet som avgör i vilken utsträckning 
organisationen kan uppnå effektivitet och framgång. (Sandberg et al, 1998) 
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Kollektiv kompetens innebär att flera personer samverkar i utförandet av organisa-
tionens arbete eftersom det i princip är omöjligt för en person att utföra arbetet ensam. 
Detta beror dels på tidsaspekten, det tar alltså för lång tid att utföra arbetet ensam, och 
dels på grund av att en person inte har kapacitet att sätta sig in i alla enskilda kompe-
tensområden som arbetet är förenat med. Flera arbetsmoment måste ofta utföras 
samtidigt på olika rumsliga platser, vilket gör en enskild person helt otillräcklig. När 
personer går samman för att utföra en viss arbetsuppgift bidrar dels var och en med en 
viss individuell kompetens, men framför allt utvecklas en kollektiv kompetens som ingen 
av de enskilda individerna ensamma har tillgång till. Det är när personer samverkar i 
arbetsutförandet som den kollektiva kompetensen uppenbarar sig. Den kollektiva 
kompetensen tillhör alltså en viss grupp människor som samverkar i utförandet av ett 
visst arbete och inte de enskilda personerna i gruppen. (Sandberg et al, 1998) 

För att kunna samverka måste kollektivets medlemmar ha någon förståelse av sitt 
arbete. Man skulle kunna säga att om grunden för enskilda personers kompetens och 
lärande är deras förståelse av sitt arbete skulle grunden för kollektiv kompetens och 
dess utveckling vara personers gemensamma förståelse av sitt arbete. (Sandberg et al, 
1998) 

2.5.4 Tyst kunskap 
Det är omöjligt att i ord beskriva hela sin kompetens eller sitt kunnande, det mesta är 
därför ”tyst kunskap”. När vi artikulerar (beskriver i ord) delar av den ”tysta kunskapen” 
för att överföra den till andra genom olika media (antingen muntligt eller skriftligt) blir då 
delar av kompetensen formaliserad som vetande. Artikulerad kompetens är oberoende 
av individen, eftersom individen inte längre har makten över hur dennes ord tolkas utan 
dessa blir tillgängliga för andra människors tolkning. Mänsklig kompetens är därför 
omöjlig att överföra i exakt form. Varje människa måste själv bygga upp sin egen 
kompetens genom att finna sin egen väg, att ägna tid åt att läsa, tolka, imitera, göra fel, 
reflektera och öva. (Sveiby, 1995) 

2.5.5 De rationalistiska kompetensansatserna 
Dagens dominerande kompetensansatser bygger i allt väsentligt på de vetenskapliga 
principerna från den rationalistiska vetenskapstraditionen. Tre huvudinriktningar kan 
urskiljas enligt Sandberg et al (1998): de personlighetsorienterade, de arbetsorienterade 
och de multimetodorienterade. 

Trots variationen skiljer sig ansatserna inte principiellt åt i deras syn på kompetens. Alla 
använder sig av egenskapsdefinition av begreppet kompetens. Kompetens består enligt 
det rationalistiska perspektivet av ett antal egenskaper, dvs. kunskaper och färdigheter 
som används i utförandet av arbetet. En av de mest utbredda definitionerna av kompe-
tens inom de rationalistiska ansatserna är ”KSA”. K:et står för kunskaper (knowledge), 
S:et för färdigheter (skills) och A:et står för förmågor (abilities). Till KSA läggs ofta till 
diverse personlighetsegenskaper. (Sandberg et al, 1998) 

Nedan följer ett vidare resonemang om de tre rationalistiska kompetensansatserna uti-
från Sandberg et al (1998). 
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Personlighetsorienterade ansatser 
De klart dominerande rationalistiska ansatserna är de personlighetsorienterade. Före-
språkarna för dessa utgår i sina analyser från de egenskaper som personen besitter i 
relation till det arbete som personen utför. En typisk sådan ansats är den så kallade 
”Job Element Metoden”. Den består av sex kategorier för att identifiera och beskriva 
kompetens: kunskaper, färdigheter, förmågor, vilja, intresse och personlighetsdrag. För 
att göra kompetensen synlig i ett arbete används en expertgrupp, som ofta består av 
erfarna yrkesutövare och deras överordnade. Experterna börjar med att lista de egen-
skaper som de mest effektiva arbetarna besitter och sedan organiseras dessa utifrån de 
ovanstående sex kategorierna. Därefter graderar experterna alla andra arbetarnas 
egenskaper för att kunna mäta sambandet mellan framgång i utförandet av arbetet och 
besittandet av de identifierade egenskaperna. De personorienterade ansatserna har 
kritiserats för att producera alltför allmänna beskrivningar av kompetens. 

Arbetsorienterade ansatser 
Förespråkarna för de arbetsorienterade ansatserna övervinner till stor del problemet 
med att generera alltför allmänna beskrivningar av kompetens. Istället för att utgå från 
de egenskaper som personen besitter utgår de i sina analyser från det arbete som 
utförs. Utifrån den identifierade arbetsaktiviteterna försöker de sedan härleda egen-
skaper som är centrala i utförandet av arbetet. Flertalet av de arbetsorienterade ansat-
serna bygger på den så kallade ”Critical Incidents”-tekniken. Metoden går ut på att iden-
tifiera incidenter som är kritiska för utförandet av ett visst arbete. En kritisk incident är en 
specifik handling som indikerar antingen ett bra eller ett dåligt utförande av någon 
aspekt av ett visst arbete. Antalet incidenter beror på arbetets art. För att beskriva 
kompetens i enklare arbeten räcker det med att identifiera omkring 100 kritiska inci-
denter, i mer avancerade arbeten krävs upp till 4 000 incidenter. 

En kritik mot de arbetsorienterade ansatserna är att beskrivningar av arbetsaktiviteter är 
svåra att översätta till nödvändiga egenskaper för att utföra arbetet. 

Multimetodorienterade ansatserna 
De som förespråkar de multimetodorienterade ansatserna försöker undvika den kritik 
som riktats mot såväl de personlighets- och arbetsorienterade ansatserna genom att 
kombinera dessa. Man tar fram en lista med specifika personegenskaper såsom olika 
kunskaper och färdigheter som relateras till arbete i termer av specifika aktiviteter. 

2.5.6 En tolkande kompetensansats 
Den tolkande vetenskapstraditionen utgör en grund för en alternativ kompetensansats 
som lyckas övervinna problemen i de rationalistiska ansatserna. Grundantagandena i 
den tolkande vetenskapstraditionen är, enligt Sandberg et al (1998), att:  

• människan och hennes verklighet inte är möjliga att separera, utan utgör en 
oskiljbar relation 

• att grunden för mänsklig kunskap är människans erfarenhet av sin verklighet 

Detta innebär att den mänskliga verkligheten aldrig är en verklighet skild från människan 
utan alltid relaterad till människan genom hennes erfarenhet av den. I bland annat en 
studie av Dreyfus och Dreyfus (Sandberg et al, 1998), har man kommit fram till att det 
finns fem stadier i utvecklandet av kompetens: nybörjare, avancerad nybörjare, 
kompetent, skicklig och expert. Det som framför allt framkom i studierna var att de 
kunskaper och färdigheter som personer utvecklar inte är isolerade från personernas 
förståelse av sina specifika arbetsuppgifter, vilket antas inom de rationalistiska 
ansatserna. Resultaten visar istället på att oberoende av vilken nivå på kompetens-
trappan som personer befinner sig på, utvecklar de kunskaper och färdigheter som är 
bundna till deras förståelse av specifika situationer. (Sandberg et al, 1998) 
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Även om de tolkande kompetensansatserna ser ut att övervinna problemet med in-
direkta beskrivningar av kompetens innehåller de ett antal problem vilka gör det svårt att 
synliggöra kompetens på ett tillfredställande sätt. Ett sådant problem är att de inte för-
mår att ge en mer integrerad beskrivning av vad som utgör kompetens inom ett arbete. 
Ett annat problem är att beskrivningarna inte tycks fånga den variation av kompetens 
som kan finnas hos en grupp människor som utför ett och samma arbete. (Sandberg et 
al, 1998) 

2.6 Den teoretiskt perfekta ledaren 
Om inget annat anges är informationen i detta avsnitt hämtad från Ichak Adizes böcker 
Ledarskapets fallgropar (kapitel 8) och Organisationers livscykler (kapitel 1-3). Detta 
avsnitt anser vi är nödvändigt för att läsaren ska kunna förstå Adizes teori om organi-
sationens livscykel som beskrivs i 2.7 Organisationens livscykel.  

Adizes diskuterar den ”teoretiska företagsledaren” och särskiljer på följande egenskaper 
hos en ledare: 

• produceraren 

• administratören 

• entreprenören 

• integreraren 

Såväl som man kan diskutera ledarens eller ledningens egenskaper i ovanstående fyra 
termer, går det även att definiera en organisation utifrån hur väl dessa roller uppfylls 
inom organisationen. 

Innan vi kan gå in på organisationens livscykel beskriver vi Adizes syn på de 
ovanstående rollerna. Versaler (P, A, E och I) används för att beteckna starka roller och 
gemener (p, a, e och i) används då egenskapen förekommer fast i mindre förekomst. Ett 
bindestreck (”-”) används för att beteckna att egenskapen inte förekommer alls. 

2.6.1 Produceraren (P, p eller -) 
Producerarens roll är att ansvara för att organisationen har nödvändig kunskap för att 
kunna konkurrera på sin marknad. Företagets produkter och tjänster måste uppfattas 
vara minst lika bra eller bättre än konkurrenternas till ett givet pris. Denna kunskap 
innefattar all nödvändig kunskap för att kunna tillgodose marknaden med företagets 
produkter. Till producerarens ansvar hör även förmågan att se till att företagets produk-
ter når marknaden i önskat skick och på önskat sätt. 

Exempelvis måste ett företag som tillverkar hudvårdsprodukter ha kunskap om hur 
företagets produkter ska formuleras (vad ska produkten innehålla) för att uppnå önskat 
resultat. Företaget behöver även kunskap om konsumenter, reklam, förpackningar m.m.  

Producerarens viktigaste egenskap är att agera så att saker blir gjorda, vilket består av 
två delar: tillräcklig kunskap inom ett område (för att kunna fatta de rätta besluten) samt 
en stark drivkraft för att få besluten genomförda. 
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2.6.2 Administratören (A, a eller -) 
För att kunna driva ett företag framgångsrikt behöver produceraren kompletteras med 
administratörens förmåga att få fram nödvändiga och bra prestationer från den grupp av 
människor som utför producerarens uppgifter. Administratören ansvarar för att struk-
turera, koordinera samt följa upp utförandet av produktionen för att se till att önskat 
arbete utförs enligt specifikationer och mallar. Administratören arbetar alltså med att 
uppfylla mål och se till att fattade beslut genomförs.  En administratör vill ha ordning och 
är gärna konservativ, saker ska fungera som de alltid gjort. Önskvärda egenskaper är 
noggrannhet och kompetens. 

Som beskrivningen antyder skiljer Adizes på företagsledning och administration. Admini-
stratören följer alltid fastslagna regler och policys, dvs. allt som inte är tillåtet anses vara 
förbjudet. För företagsledare gäller snarare tvärtom, allt är tillåtet förutom det som är 
förbjudet.  

2.6.3 Entreprenören (E, e eller -) 
Entreprenörens ansvar går, till skillnad från administratörens, utanför givna ramar. 
Utifrån den gällande situationen (bestäms exempelvis genom olika analyser), skapar 
entreprenören planerna för framtiden och därmed även för sig själv. Entreprenören 
arbetar alltså inte enligt något fast mönster, utan styrs oftast av uppsatta mål. 

Exempelvis kan en entreprenör ha som mål att inom fem år etablera sig på en marknad 
och ta en marknadsandel på 20 %. Entreprenören själv bestämmer hur denne vill agera 
för att uppnå målet. Det är förstås viktigt att påpeka att entreprenören styrs av vissa rikt-
linjer, men att dessa normalt sett inte är lika konkreta som producerarens eller admini-
stratörens. 

Entreprenören har förmågan att analysera företagets styrkor och svagheter för att där-
efter ha en möjlighet att anpassa företaget så att det bäst kan möta förändringarna på 
marknaden.  

2.6.4 Integreraren (I, i eller -) 
Adizes framhåller att det inte går att leda ett företag enbart genom att behärska de tre 
ovanstående rollerna (producerarens, administratörens och entreprenörens). Företag 
som endast uppfyller dessa roller tenderar att vara känsliga för omorganisationer och 
personalförändringar. Exempelvis uppstår stora problem om en nyckelperson avslutar 
sin tjänst och därmed orsakar en kompetensförlust för företaget. 

Integreraren ser till att företagets livstid är längre än varje individs tid inom företaget och 
ser även till att organisationen fungerar självständigt utan varje enskild person. 
Integrerarens främsta egenskap är förmågan att värdera människor framför system. 
Därför vill integreraren hellre anpassa systemen efter människan än tvärtom. 

I boken Good-to-Great (2001) berättar Collins historien om Jack Eckerd (Eckerd 
Corporations mest kände verkställande direktör). Eckerd var känd för sin förmåga att 
förstå vad som behövde göras för att göra ”business”. Under sin framgångsrika tid på 
Eckerd Corporation blev han navet i hela organisationen (integreraren). Han missade 
dock en mycket viktig sak, nämligen att bereda plats för sin efterträdare, kanske 
integrerarens viktigaste uppgift. När Eckerd slutade förlorade företaget mycket av sin 
drivkraft och blev slutligen uppköpt av en konkurrent. 
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2.6.5 Den perfekta ledaren i organisationen 
Utifrån ovanstående resonemang definierar Adizes den idealiska ledaren; en 
PAEI-ledare. Denna ledare har såväl producerarens, administratörens, entreprenörens 
och integrerarens egenskaper. I verkligheten är den idealiska ledaren omöjlig att 
förverkliga, då de fyra egenskaperna är oförenliga i sig. Exempelvis står administratören 
i konflikt med entreprenören, då administratören vill utöva kontroll, medan entreprenören 
vill ha frihet. Eftersom den idealiske företagsledaren inte finns blir organisationens 
utmaning att förstå hur olika personer kompletterar varandra. 

Adizes hävdar att varje person i en organisation uppfyller varje roll i olika grad, men 
betonar att ingen person kan uppfylla alla rollerna samtidigt. Det blir därför viktigt att 
organisationen i sin helhet strävar efter att i största möjliga mån uppnå de fyra rollerna i 
sin helhet. Genom att känna till hur denna kombination av människor kan sättas ihop 
kan företagsledningen eller organisationen i sin helhet uppnå PAEI. Kombinationen 
består av personer som varken är idealiska ledare eller destruktiva företagare. 

2.6.6 Liket i lasten (-) 
Om en företagsledare inte fyller någon av de fyra ovanstående roller (stereotypa och 
endimensionella), benämner Adizes denne som ”liket i lasten”. En person kan bli ”liket i 
lasten” på många olika sätt. Exempelvis kan produceraren bli ett lik om musten går ur 
denne, medan administratören hamnar i denna roll om det sker för många förändringar i 
”regelboken”. 

Liket i lasten vill bara en sak, stanna kvar på sin post så länge som möjligt, vilket 
uppnås genom att hålla en låg profil, omge sig med liknande personer samt att vara 
vänlig. 

2.7 Organisationens livscykel 
Informationen i detta avsnitt kommer från Ichak Adizes böcker Ledarskapets fallgropar 
(kapitel 8) och Organisationers livscykler (kapitel 1-3) om inget annat anges. 

Det finns många kretslopp eller livscykler omkring oss, vattnets, människans, en 
produkts etc. De skapas, utvecklas, mognar, åldras för att slutligen dö. Detta flöde är 
oundvikligt och varje stadium på livscykeln tar olika lång tid beroende på livscykelns 
karaktär. Varje stadium och varje förändring mellan två stadier har sina unika egen-
skaper och därmed går det att identifiera generella mönster. 

Adizes definierar organisationens livscykel utifrån PAEI-modellen som beskrivits ovan. 
En enkel figur som beskriver livscykeln och dess olika stadier presenteras nedan.  

 
Figur 6. Organisationens livscykel (fritt efter Adizes, 1979). 
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Livscykeln definierar Adizes som en funktion av tiden, marknadsandelar och organi-
sationsuppbyggnadens sätt att fungera. I följande avsnitt beskrivs de tio stadierna i 
organisationens livscykel. Det är viktigt att påpeka att Adizes metod är baserad på 
studier av företag med mellan 80 och 15 000 anställda och en omsättning på mellan en 
miljon och en miljard dollar. 

Vi har beskrivit de fyra ledarrollerna innan vi går in på organisationens livscykel efter-
som rollerna är olika framträdande i olika stadier på livscykeln. Rollens betydelse illu-
streras nedan på samma sätt som tidigare. Exempelvis är produceraren och entre-
prenören mycket viktiga i barndomsstadiet, medan administratörens och integrerarens 
roller är av mindre betydelse (PaEi). 

2.7.1 Idéstadiet (paEi) 
Det som skiljer idéstadiet från de andra stadierna är att företaget normalt ännu inte 
existerar. På idéstadiet är det viktigt att formulera företagets mål och strategier, samla 
ihop en grundarskara och undersöka företagets möjligheter på marknaden. Rollen som 
entreprenör är den viktigaste i detta stadium. Många företag passerar inte detta 
stadium, ofta beroende på att viljan och orken inte räcker till för att förverkliga idéerna. 

Det är ett stort steg att gå från idéstadiet till nästa stadium, babystadiet. Adizes menar 
att grundidén kombinerat med grundarnas engagemang är helt avgörande för att lämna 
idéstadiet och gå vidare. För att kunna göra detta måste grundarna förstå vad det 
verkligen innebär att starta ett företag. Bolagsverkets webbplats ger några förslag på 
frågeställningar som är viktiga att fundera kring: 

• Hur mycket kapital är du beredd att satsa?  

• Hur många delägare skall vara med i bolaget?  

• Vilka förpliktelser och vilket ansvar vill du ta på dig?  

• Vilka risker är du villig att ta?  

• Vilka löne- och skattemässiga fördelar finns i olika företagsformer?  

• Behöver jag skydda mitt företagsnamn mer än lokalt?  

Under detta stadium är administrationen mindre viktig då fokus ligger på engagemanget. 

2.7.2 Babystadiet (Paei) 
I babystadiet har företaget skapats och därmed krävs verkliga insatser. När företaget väl 
har startats skiftas fokus från entreprenören till produceraren. Det gäller att snabbt få 
resultat, för utan resultat kommer företaget inte kunna gå från idé till handling. Mycket 
av företagets energi kommer från grundarna, men denna energi räcker inte om inte 
resultat uppnås eller kan anas inom en snar framtid. 

Under babystadiet finns fortfarande få riktlinjer, man kan knappast säga att ens 
grunderna för en administration finns. Företaget utför endast de grundläggande 
administrativa funktionerna, såsom att hantera inkommande och utgående fakturor, 
betala löner till de anställda och redovisa resultat till externa intressenter. 

För att kunna lämna babystadiet behöver man gå från person till företag, från en person-
kultur till en företagskultur. Företaget måste skifta fokus till att återigen prioritera 
entreprenörens roll för att ta fram vision, ta risker samt bygga företagskultur. Om 
företaget inte planerar för framtiden riskerar man att producera ”fel” produkter och 
tjänster och därmed misslyckas att uppfylla sina idéer och drömmar. 
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2.7.3 Barndomsstadiet (PaEi) 
Den stora skillnaden mellan babystadiet och barndomsstadiet är att entreprenören ges 
mer svängrum. Adizes nämner som exempel att cheferna i ett företag på detta stadium 
identifierade så många som 173 olika huvudinriktningar. Med så många förslag krävs 
även en tydlig producerare som får företaget att fokusera på kortsiktiga resultat inte bara 
på de mer långsiktiga. 

Företaget har fortfarande inte många rutiner eller riktlinjer för hur olika aktiviteter ska 
hanteras. Rent organisatoriskt innebär detta att de anställda delar på de administrativa 
uppgifterna. Varje anställd har alltså i regel mer än en roll. Exempelvis kan en och 
samma person ansvara för ledning, försäljning och ekonomi. 

För att kunna gå vidare till ungdomsstadiet måste grundarna släppa på sin kontroll och 
istället bygga upp olika system, tillvägagångssätt och riktlinjer inom företaget. Om 
administratörens betydelse tillåts växa kommer företaget gå in i nästa stadium, ung-
domsstadiet. 

2.7.4 Ungdomsstadiet (pAEi) 
Under ungdomsstadiet bygger företaget upp stora delar av sin administration. Många 
delar av företagets informella verksamhet formaliseras och dokumenteras. Många 
företag anställer även en extern administratör och skapar normalt rutiner för företagets 
aktiviteter. Den ökade administrationen tar resurser från företagets övriga aktiviteter på 
bekostnad av minskad produktion. Man kan tycka att administratörens ökade betydelse 
bör få konsekvenser på entreprenören, men om detta inträffar talar Adizes om ”omoget 
handlande”. Företaget befinner sig fortfarande på ett stadium där kreativ tillväxt behövs 
för att kunna utvecklas. I ungdomsstadiet är konflikter vanliga då de tidigast anställda 
kan känna att företaget blivit alltför opersonligt och byråkratiskt. 

Administratörens roll i ungdomsstadiet är av kreativ art, eftersom en stor del av arbetet 
går åt till att skapa en administration. De rutiner som normalt formaliseras är allmänna 
regler (policys), lönepolitik, anställningsförfarande och företagsstruktur. 

2.7.5 Blomstringsstadiet (PAEi) 
Under ett företags blomstringstid har administrationen byggts upp och accepterats av de 
anställda. Företagets anställda vet vad som ska göras och hur det ska göras och kan 
därför vara inställda på att producera. Detta innebär att producerarens betydelse åter 
kan få öka. Under blomstringsstadiet är företaget fortfarande under tillväxt, dock är inte 
detta något man kan ta för givet. 

Adizes hävdar att aspirationsnivån är avgörande för huruvida ett företag kan uppbringa 
fortsatt tillväxt. Om aspirationsnivån är tillräckligt hög kommer företaget att växa. 

Adizes definierar aspirationsnivån som: 

 
villkorförväntade
villkoradeeftersträvsnivånAspiration =  

Adizes hävdar att aspirationsnivån påverkas främst av följande tre faktorer: 

• den mentala åldern hos ledningen 

• marknadsandelarna 

• företagets struktur 
Så länge ledningen vill uppnå mer än vad som redan har uppnåtts (<1) har företaget 
möjlighet att växa, men så fort som ledningen är tillfredsställd förloras den viktigaste 
källan för tillväxt. Administrationen är i balans och fungerar väl i detta stadium. 
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2.7.6 Mognadsstadiet (PAeI) 
Entreprenörens roll är avgörande för tillväxt och när dennes betydelse avtar säger 
Adizes att företaget mognar. I och med att entreprenörens roll avtar ökar behovet av 
integreraren. I mognadsstadiet förekommer få konflikter då företaget vanligen har sin 
marknadsandel och en välutvecklad företagskultur. Det finns dock en risk att invaggas i 
en falsk säkerhet då företaget kan ha ett slags övertro på sig självt. I och med att entre-
prenörens betydelse minskar påverkas också företagets långsiktighet. Resultat mäts på 
allt kortare sikt, då företagets horisont kommer allt närmre. 

Administrationen fortgår som vanligt och utförs i likhet med resten av företagets 
aktiviteter enligt gammalt sätt. 

2.7.7 Det aristokratiska stadiet (pAeI) 
Den minskade betydelsen av entreprenören påverkar på längre sikt förmågan att 
genomföra och uppnå resultat, vilket försvagar producerarens roll. Företaget uppnår 
fortfarande resultat, men viljan finns inte där på samma sätt längre. Vad och varför man 
gör något blir inte lika viktigt längre, det viktiga är hur saker görs. Vidare tar ett företag i 
detta stadium mycket färre risker än under tidigare stadier. 

Så länge en person verkar göra en sak på rätt sätt, accepteras denne av organi-
sationen. De personer som vill förändra och påverka utan att ha en maktposition 
accepteras inte av företaget. Därför blir det mycket svårt att förändra företaget i detta 
stadium. De personer som vill förändra kommer troligen att misslyckas och lämna före-
taget även om deras idéer skulle ha gynnat företaget. 

Administrationen fungerar som förut då man inte ändrar på saker under detta stadium. 

2.7.8 Det tidiga byråkratiseringsstadiet (-A-i) 
Om såväl entreprenörskap och produktion förblir på en låg nivå under en längre period 
påverkas lönsamheten genom att marknadsandelar och intäkter minskar. Eller mer 
konkret när entreprenörrollen saknas i ett företag, är detta ett tydligt tecken på att 
organisationens slut är nära. Även om företaget gått dåligt ett tag, upptäcker de 
anställda, enligt Adizes teorier, krisen i företaget först på detta stadium. 

Den förut så eniga gruppen som försvarade varandra mot yttre hot, börjar nu istället leta 
efter syndabockar internt i organisationen. Detta skapar ett slags angivarsamhälle där 
ingen vet vem som blir syndabock näst. Självklart påverkar detta prestationerna negativt 
och påskyndar förfallet. De dugligaste anställda är mest fruktade på detta stadium och 
kommer därför först få sparken eller lämna organisationen självmant. 

2.7.9 Byråkratins stadium (-A--) 
Under de föregående stadierna har anställda eller åtminstone vissa anställda kunnat 
påverka företagets verksamhet. Men i den kompletta byråkratins stadium kan man i stort 
inte uträtta någonting av värde. 

Adizes framhäver att företag på detta stadium betonar vikten av det skrivna ordet, vilket 
försvårar kommunikationen avsevärt. Detta kompliceras vidare av att byråkratin är upp-
delad i självständiga delar, där var och en har mycket liten kunskap om de andra 
delarna. Det blir alltså svårt för kunden att få en helhetsbild av företaget. 

Statliga byråkratier hålls ofta i liv av monopol, man tvingar helt enkelt kunderna att köpa 
utav företaget för att kunderna inte ges något annat val. 

Byråkratier är känsliga för förändringar, inträffar en händelse som tvingar byråkratin att 
förändra sig, innebär detta ofta slutet på företaget. Byråkratin orkar helt enkelt inte med 
omställningen. 
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2.7.10 Döden (----) 
Adizes betonar att det som utmärker döden är den utdragna dödskampen och att de 
verkligt starka lämnade företaget i tid. De som blir kvar är de dåligt informerade och de 
som inte insåg vad som höll på att hända. Vissa försöker hänga kvar vid det som varit 
medan andra skyller på externa krafter såsom konkurrenter och makthavare. 

Döden innebär att företaget upphör att existera antingen frivilligt eller genom tvång. 

2.8 Att fatta beslut 
Både individer och organisationer fattar dagligen beslut. Ibland är det lättare och ibland 
är det svårare. Det finns åtskilliga metoder och modeller som kan vara till hjälp vid 
beslutsfattandet eller i alla fall ge ett underlag för att fatta beslut. För att modellerna ska 
kunna användas krävs att beslutet som ska fattas är på ett medvetet plan och att det 
finns uttalade uppfattningar om önskvärda konsekvenser. (Edlund et al, 1999) 

Beslutssituationen har enligt Edlund et al (1999) följande schematiska form: 

• det finns ett problem 

• det går att formulera minst två genomförbara handlingsalternativ för att komma till 
rätta med problemet 

• det går någorlunda att precisera och kvantifiera handlingsalternativens 
konsekvenser 

• vi vet åt vilket håll vi vill gå och kan värdera hur långt åt det hållet vi har kommit 

Alla människor har förmågan att kunna ta in information och ta ställning till information. 
Dock formulerar och läser olika personlighetstyper ett och samma problem på helt olika 
sätt. (Edlund et al, 1999) 

Människan kan ta in information genom någon av ytterligheterna, förnimmelse eller 
intuition. Informationsinhämtning genom förnimmelse innebär att människan tar in in-
formationen genom sinnesintrycken, vilket innebär att hon bildar sig en uppfattning om 
situationen genom det hon ser, hör och känner. Motsatsen, intuition, innebär att man 
istället hämtar information från helheten och notera stämningen, atmosfären, utveck-
lingsmöjligheterna etc. utan att bry sig om detaljerna. Båda alternativen är möjliga, det 
ena sättet är inte bättre än det andra, men de är svåra att göra samtidigt. (Edlund et al, 
1999) 

Det är svårt att fatta beslut speciellt med tanke på att man inte vet vad som kommer att 
hända i framtiden. Världen är osäker och när det gäller beslutsfattande brukar man tala 
om tre olika typer av osäkerhet: 

1. osäkerhet om utfall  

2. osäkerhet om värderingar  

3. osäkerhet om samband 

Det är i stort sett omöjligt att säga hur framtiden kommer att se ut och vilka 
konsekvenser ett visst beslut kommer att få. Med tiden förändras också 
föreställningarna om vad som är önskvärt. I en organisation är det även så att ett beslut 
inom ett område kan påverka andra beslutsområden och det är inte säkert att man är 
medveten om sambanden mellan de olika områdena. Vilken typ av osäkerhet som 
anses vara mest utmärkande för en beslutssituation kommer att påverka 
arbetsmetoden.  (Edlund et al, 1999) 

Beslutssituationen beror således dels på personen som ska fatta beslutet och dels på 
hur osäkerheten uppfattas. Valet av angreppssätt beror även på typen av besluts-
problem. Ett enklare problem har oftast en mer rutinmässig lösning än ett svårt problem.  
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Problemlösning beskrivs enligt Edlund et al (1999) i följande steg: 

1. Problemet identifieras i verkligheten 

2. Problemet definieras eller ringas in  

3. En mer preciserad modell över problemet byggs upp 

4. Data samlas in och en lösning tas fram 

5. Lösningen tillämpas i den verkliga situationen 

Dock är det sällan man kan följa alla dessa steg i kronologisk ordning i samhälls-
vetenskapliga sammanhang, då man kan vara tvungen att påbörja ett senare steg utan 
att man är färdig med det tidigare. (Edlund et al, 1999) 

2.8.1 Beslutsmodeller 
Det är många faktorer som påverkar hur beslut fattas. Tidigare har nämnts följande: 
beslutsfattarens personlighet, olika typer av osäkerhet vid beslutstillfället och problemets 
karaktär. Utöver detta finns även möjligheten att använda beslutsmodeller. För att vara 
framgångsrik ska en modell vid användning leda till att ett bättre beslut fattas än om 
modellen inte använts. (Edlund et al, 1999) 

Olika beslutsmodeller är idag ett vanligt förekommande hjälpmedel för beslutsfattande i 
organisationer. Speciellt inom området ekonomistyrning där det finns diverse olika 
modeller som produktkalkyler, investeringskalkyler, budgetmodeller, finansierings- och 
räkenskapsanalyser etc. Dessa modeller används ofta på ett rutinmässigt sätt för att 
fatta beslut om exempelvis priser, produkter, investeringar, finansieringsalternativ, etc. 
(Edlund et al, 1999) 

Det finns två huvudtyper av beslutsmodeller, normativa och deskriptiva, vilka presen-
teras mer ingående i följande två avsnitt.  

Normativa modeller 
En normativ modell bygger på föreställningar om hur ett beslut bör fattas. Dessa ideala 
föreställningar åstadkommer bästa möjliga resultat. Modellerna är mycket teoretiska då 
de bygger på orealistiska antaganden. Man menar att ett beslutsfattande är en rationell 
tankeprocess där den information som finns behandlas logiskt med hjälp av givna 
beslutsregler. För att kunna göra detta krävs att mål, medel, värderingar och fakta hålls 
isär. Beslutsmodellen ger inte en bra bild över hur beslutsfattande faktiskt går till vilket 
inte heller är syftet med en normativ modell. (Edlund et al, 1999) 

Deskriptiva modeller 
Modeller som syftar till att beskriva hur beslutsfattande faktiskt går till kallas deskriptiva 
modeller. Här tar man hänsyn till hur de komplikationer som uppstår i en faktisk 
beslutssituation hanteras. Denna typ av modeller beskriver ett mer realistiskt sätt för hur 
man bär sig åt för att fatta beslut. Människor har en begränsad förmåga att hantera 
information och definiera mål. Därför nöjer man sig i praktiken med en acceptabel nivå 
på resultatet av besluten istället för att försöka uppnå högsta möjliga måluppfyllelse. 
(Edlund et al, 1999) 
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2.9 Sammanfattning av vår teori 
Människan har i alla tider haft behov av att dokumentera ekonomiska transaktioner. 
Syftet bakom dokumentationen har dock varierat mellan olika tidsepoker. När former för 
samarbete blev mer varaktiga och komplicerade blev det allt viktigare att redovisa 
företagets verksamhet utifrån de olika intressenternas informationsbehov.  

Den vanligaste definitionen av begreppet ekonomi är ”hushållning med knappa 
resurser”. Redovisning används idag dels som ett hjälpmedel för företagsledningen i 
styrningen av företaget och dels som information till externa intressenter (ägarna, 
Skatteverket och långivare).  

Flertalet marknadsmisslyckanden inom området ledde till att statsmakten beslutade sig 
för att skapa lagar som tvingade företagen till att rapportera verksamhetens situation. 
Lagarna skapar en försäkring om att alla transaktioner i ett företag registreras och att 
företag som går med förlust upphör efter en inte alltför lång tid.  

Idag finns lagar som reglerar alla faser i ett aktiebolags livscykel: bildandet, verk-
samheten och upphörandet. Ett aktiebolags bildande regleras noggrant i ABL medan 
företagets verksamhet, i huvudsak redovisningen, regleras i BFL och ÅRL. Då redovis-
ningsområdet ständigt utvecklas består de lagar som reglerar ekonomiarbetet till en stor 
del av ramlagar som inte i detalj beskriver hur externredovisningen ska rapporteras. 
Detta innebär att externredovisningen kan skilja sig åt mellan olika företag. Den interna 
redovisningen har inga tvingande regler och därmed skiljer den sig åt mellan olika före-
tag mer än externredovisningen.  

Då omvärlden ständigt förändras måste företagen ha möjlighet att anpassa sin 
redovisning till den gällande verkligheten. Här blir redovisningsrekommendationerna, 
som inte är tvingande, till stor hjälp för företagen när de ska lösa nya ännu ej 
lagstadgade redovisningsproblem. Rekommendationerna bildas och omarbetas 
huvudsakligen av de normgivande organen BFN och RR.  

För att möta lagens krav på ekonomisk rapportering tvingas företag att utföra visst 
ekonomiarbete, exempelvis årsredovisningen. Lagarna ger också en viss standardi-
sering på de ekonomiska rapporter som lämnas av företagen. Det finns starka samhälls-
ekonomiska skäl till att externredovisningen borde vara så pass likartad och standardi-
serad som möjligt. Standardiseringen bidrar till att den information som kapitalplacerare, 
kreditgivare och andra externa intressenter erhåller från företags redovisningar lättare 
kan användas som underlag för olika typer av ekonomiska beslut. 

Många mindre företag upplever regelverket som alltför omfattande och komplext. Det 
komplexa regelverket innebär att en viss grundläggande kompetens inom ekonomi är 
nödvändig i varje företag. Kompetens definieras på många sätt och bland forskare finns 
det olika angreppssätt på detta begrepp. Vissa forskare talar om balans- och egen-
skapsdefinition och andra om formell och funktionell kompetens. 

Balansdefinitionen beskriver kompetens med hjälp av behovet av kompetens och den 
tillgängliga kompetensen. När behovet och tillgången är i balans är förutsättningarna för 
effektiv kompetensanvändning tillgodosedda. Egenskapsdefinitionen, å andra sidan, 
beskriver kompetensens olika uttrycksformer med hjälp av egenskaper. Individen har 
fysiska, psykiska och sociala förmågor, skicklighet, kunskap och erfarenhet. Det är indi-
videns personlighet och värderingar som styr hennes handlingar. Kompetens belyser 
således hela människan och hennes förmåga att utveckla sig i arbetet. 
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Ett annat sätt att angripa begreppet kompetens är att dela in den i formell och funktionell 
kompetens. Den formella kompetensen ses som den behörighet som ligger till grund för 
ett yrke och dess olika behörighetsnivåer. Den funktionella kompetensen ses som den 
informella skickligheten att utföra en arbetsuppgift. Det är möjligt att ha formell 
kompetens utan att ha den funktionella, och omvänt. Den formella kompetensen är 
viktig men det är den funktionella kompetensen som avgör om man klarar av ett visst 
jobb och gör det på ett bra sätt. 

Alla företag går igenom olika stadier från det att de skapas, utvecklas, mognar, åldras till 
att slutligen dö. Detta flöde är oundvikligt och varje stadium på livscykeln tar olika lång 
tid beroende på företagets karaktär. Varje stadium och varje förändring mellan två 
stadier har sina unika egenskaper och därmed går det att identifiera generella mönster. 
Adizes har kommit fram till att en organisations livscykel består av tio stadier. Han 
definierar livscykeln som en funktion av tiden, företagets marknadsandel samt organisa-
tionens uppbyggnad och sätt att fungera.  

Både individer och organisationer fattar dagligen beslut, ibland är det lätt och ibland är 
det svårt. Det är många faktorer som påverkar hur beslut fattas. Olika personlighets-
typer formulerar och löser ett och samma problem på olika sätt. Samtidigt försvåras 
beslutsfattandet av att framtiden är oviss och det är därför nästan omöjligt att säga vilka 
konsekvenser ett beslut får. Ett enklare problem har oftast en mer rutinmässig lösning 
än ett svårt problem. 

Beslutsfattandet påverkas alltså av en rad faktorer såsom beslutsfattarens personlighet, 
olika typer av osäkerhet vid beslutstillfället samt problemets karaktär. Modeller kan 
underlätta ett beslut men kan inte helt avgöra en beslutsprocess. En beslutsmodell ska 
anses som framgångsrik om den vid användning visar sig leda till bättre beslut. 



 27

3 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi såväl teoretisk bakgrund som praktiskt genomförande av vår 
undersökning. Vi börjar med att presentera grundläggande teorier kring tillvägagångs-
sätt, vetenskapssyn, vetenskaplig ansats, undersökningsdesign, undersökningsmetod 
samt bedömningskriterier för empiriska studier. Varje delkapitel avslutas med en 
skildring och en förklaring av den teori som vi valt utifrån vår problemformulering. Vi 
avslutar med att ge en detaljerad beskrivning av vår undersökning och motiverar valet 
av undersökningsmetod samt kommer med kritik mot densamma. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Innan forskaren kan påbörja en undersökning är det att viktigt att ta ställning till vilket 
tillvägagångssätt6 som lämpar sig bäst för att dels ta in ny kunskap och dels beskriva 
empirin. Forskaren måste också ta ställning till hur insamlad information ska behandlas. 
(Jacobsen, 2002) Insamlad information kan antingen pröva existerande teorier7 eller 
användas som grund för utveckling av nya teorier8. (Bryman, 2001)  

Teoriprövning innebär alltså att gå från teori till empiri. Detta arbetssätt innebär att 
forskaren ”först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter går ut 
och samlar in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 
Förväntningarna bygger på tidigare empiriska rön och tidigare teorier”. (Jacobsen, 2002 
sid. 34) Inom samhällsvetenskapen är teoriprövning den vanligaste uppfattningen om 
förhållandet mellan teori och empiri. (Jacobsen, 2002) Kritiker till denna ansats hävdar 
att forskaren endast letar efter information som är relevant och ger stöd till de förvänt-
ningar som forskaren hade då undersökningen inleddes. (Jacobsen, 2002) 

Teoriutveckling är motsatsen till teoriprövning, alltså att gå från empiri till teori. 
Forskaren går då ut i verkligheten nästan helt utan några förväntningar, samlar in all 
relevant information och systematiserar sedan insamlad data. Utifrån detta formuleras 
sedan teorin, som således är ett direkt resultat av forskningen. Målet är att verkligheten 
och inte forskaren ska bilda utgångspunkt för teorin. (Jacobsen, 2002) 

3.1.1 Tillvägagångssätt i vår uppsats 
Inledningsvis valde vi att studera teorier som är relaterade till vår problemformulering, 
vilket resulterade i ökade kunskaper och förväntningar inom området. Då dessa teorier 
ligger till grund för vår undersökning har vi en teoriprövande ansats. 

3.2 Vetenskapssyn 
Vetenskapssyn behandlar hur forskare ska förhålla sig till verkligheten. Två begrepp är 
särskilt viktiga här: ontologi och kunskapsteori. Ontologi behandlar hur världen ser ut 
medan kunskapsteori behandlar hur forskaren ska kunna studera den. Begreppen är 
centrala och en forskare måste ta ställning till dessa innan undersökningen kan 
påbörjas. Vilken ståndpunkt man väljer inom vetenskapssynen kommer att påverka 
planeringen, genomförandet och resultatredovisningen av undersökningen. (Bryman, 
2001)  

                                                      
6 Tillvägagångssätt benämns ofta metodik i akademiska skrifter 
7 Här avses teoriprövning eller deduktion 
8 Här avses teoriutveckling eller induktion 
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3.2.1 Ontologi - hur ser världen egentligen ut 
Ontologi är läran om hur världen faktiskt ser ut. Filosofer har diskuterat denna fråga i 
flera hundra år och har fortfarande inte kommit fram till vilken uppfattning som är ”den 
riktiga”. Stötestenen är huruvida sociala system – människor som samagerar - är upp-
byggda av generella lagar9 eller om allt vi studerar är unikt10. Med andra ord påverkar 
den ontologiska ståndpunkten syftet med undersökningen, antingen vill forskaren få 
fram forskningsobjektets generella egenskaper eller dess unika egenskaper. (Jacobsen, 
2002) Man bestämmer huruvida man ska uppfatta den sociala verkligheten som något 
yttre i förhållande till de sociala aktörerna eller som något som dessa formar. 
(Bryman, 2001) 

Det första synsättet kallas för objektivism. Denna ståndpunkt innebär att man ser sociala 
företeelser i form av yttre fakta som vi inte kan påverka. Ett samhälle kan uppfattas som 
ett förråd av gemensamma värderingar och vanor som människor socialiseras till så att 
de kan fungera och vara delaktiga i just det samhället. (Bryman, 2001)  

Det andra synsättet kallas för konstruktionism. Denna ståndpunkt går ut på att sociala 
företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Sociala 
företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan omformas och 
omvandlas också kontinuerligt. (Bryman, 2001) 

3.2.2 Kunskapsteori – positivism kontra hermeneutik 
Det råder inom samhällsforskningen oenigheter om vad sanning eller verklighet egent-
ligen är. Kunskapsteori är ett begrepp som beskriver hur man kan veta något om 
verkligheten samt hur man samlar in information för att få bästa möjliga skildring av den. 
(Jacobsen, 2002)  

Positivism och hermeneutik är två motstridiga forskningstraditioner och de har olika upp-
fattning om vilken metod vid studier av verkligheten som är ”den rätta”. Den 
grundläggande skillnaden mellan dessa två är att positivismen anser att vetenskaperna 
om människan och samhället ska grundas på det naturvetenskapliga forskningsidealet 
medan hermeneutiken menar att det är nödvändigt med åtskillnad mellan social- och 
naturvetenskap. (Andersson, 1979) Detta resulterar också i motsatta synsätt när det 
gäller dels hur man förstår verkligheten och dels hur och i vilken grad det är möjligt att 
tillägna sig kunskap om verkligheten. Valet av forskningstradition påverkar 
undersökningens tillvägagångssätt och hur forskaren ser på den insamlade 
informationen. (Jacobsen, 2002) Positivism och hermeneutik presenteras mer ingående 
i följande två avsnitt.  

Positivism 
Positivismen utgår från det naturvetenskapliga forskningsidealet, där målet är att finna 
lagbundenhet. I de sociala fenomen som studeras strävar man efter att nå fram till 
orsak-verkan samband (kausala samband). Orsaken ses då som en förklaring till 
fenomenet. Målet med en positivistisk studie är alltså att hitta det generella i det 
speciella, man vill nå fram till slutsatser som kan generaliseras till andra liknande sociala 
företeelse utanför studien. (Andersson, 1979) 

Positivismen anser att det finns en objektiv värld som kan studeras men ser verkligheten 
som någonting komplext och kaotiskt. För att underlätta datainsamlingen är det vanligt 
att forskaren väljer att bygga upp en förenklad modell av verkligheten. (Andersson, 
1979) 

                                                      
9 Objektivism 
10 Konstruktionism 
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En av de viktigaste ståndpunkterna inom positivismen är den strikta åtskillnaden mellan 
fakta och värderingar. Positivismen anser att det i verkligheten finns neutrala, rena och 
värderingsfria fakta. Forskaren kan och ska skala bort alla värderingar för att vara 
objektiv och kunna fastställa dessa fakta. (Andersson, 1979) Utgångspunkten är att allt, 
även sociala system och människor, kan studeras genom sinnesdata (hörsel, syn och 
känsel). (Jacobsen, 2002) 

Ett annat viktigt krav är opartiskhet. Positivismen gör en strikt åtskillnad mellan subjekt 
och objekt. Det ska finnas distans mellan forskaren (subjekt) och forskningsobjektet 
(objekt). Forskaren ska alltså hålla sig utanför och får inte påverka undersökningen. 
Detta medför att resultatet ska bli detsamma oavsett vem som genomför undersök-
ningen. (Andersson, 1979) 

Hermeneutik 
Hermeneutiken avvisar det naturvetenskapliga forskningsidealet. Man anser istället att 
det måste göras en strikt åtskillnad mellan naturvetenskapen och socialvetenskapen då 
deras mål och metoder är artskilda. Positivismens samband mellan orsak och verkan 
(kausalitetstänkande) är främmande för hermeneutikerna. De arbetar inte med för-
klaringar utan med förståelse, att förstå är att finna betydelse eller mening. Det är 
oerhört viktigt att sätta sig in i just de specifika förhållandena som företeelsen 
förekommer i. (Andersson, 1979) 

Hermeneutikerna menar att det finns både fysiska och sociala fenomen som går att 
studera. Ett fysiskt fenomen är ett reellt föremål medan tolkningen av det reella 
föremålet är ett socialt fenomen. (Andersson, 1979) Hermeneutiken menar att det inte 
finns någon objektiv social verklighet utan det finns bara olika tolkningar (Jacobsen, 
2002). Ett och samma fysiska fenomen får olika betydelser i olika kontexter, de sociala 
fenomenen är alltså bundna till en helhet (Andersson, 1979). Att säga att det finns en 
verklighet som är lika för alla skulle betyda att alla människor uppfattar ett fenomen på 
samma sätt. Detta är omöjligt enligt hermeneutiken då varje människa är en enskild 
individ som tänker och handlar utifrån hennes tolkningar. (Jacobsen, 2002) Herme-
neutiken hävdar således att för att se det specifika i ett socialt fenomen måste man 
förstå helheten. Detta leder till att generaliseringar av forskningsresultat blir omöjliga. 
(Andersson, 1979) 

Hermeneutiken hävdar att det råder enhet mellan fakta och värderingar, att man varken 
kan eller bör skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. För att man över-
huvudtaget ska kunna förstå ett socialt fenomen måste man som forskare vara 
engagerad samt vara deltagande i studien. Därmed tar forskaren med sig sin person-
lighet och sina erfarenheter in i undersökningen. Det är den personliga förförståelsen 
som är förutsättningen för att man ska förstå någonting enligt hermeneutiken. 
Hermeneutikerna förnekar också att det skulle kunna finnas något sådant som neutrala 
fakta. Det finns ingen neutral verklighet att avbilda då den sociala verkligheten redan är 
formad av andra människor, dvs. verkligheten i sig är redan tolkad. (Andersson, 1979) 

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, även kallad den 
hermeneutiska spiralen. Begreppet förklarar samspelet mellan förförståelse och erfaren-
heter samt mellan del och helhet. En individs förförståelse är föränderlig och påverkas 
hela tiden av dennes erfarenheter och upplevelser. I och med att en person får mer 
erfarenheter och utökade kunskaper kommer dennes förförståelse att fördjupas och bli 
mer komplett. Detta i sin tur leder till en utökad förmåga att uppfatta finare nyanser och 
en bättre förståelse av helheten. Det sker ett ständigt växelspel mellan en individs 
förförståelse och dennes erfarenheter. Tidigare kunskap ligger som grund för nästa 
erfarenhet som i sin tur leder till utökad förståelse och djupare kunskap. Människan 
tvingas ständigt till att förstärka sin förförståelse och revidera sina kunskaper. Ibland kan 
en förförståelse förkastas helt om den nya erfarenheten strider mot den tidigare 
uppfattningen (Thurén, 1991). 
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3.2.3  Vetenskapssyn i vår uppsats 

Ontologi 
Den ontologiska utgångspunkten bestämmer om man ska leta efter generella lagbun-
denheter eller det speciella och unika i en undersökning. Då vi i vår undersökning 
studerar olika företag utgår vi ifrån att varje företag har valt sitt sätt att organisera 
ekonomiarbetet på utifrån den verklighet företaget existerar i. Vi tror alltså att det finns få 
gemensamma egenskaper mellan företagen och att varje företags upplägg på ekonomi-
arbetet är unikt. Det kan dock finnas vissa gemensamma drag mellan företagen i vår 
undersökning och dessa ”likheter” måste vi ta hänsyn till för att kunna genomföra en 
heltäckande analys. 

Vi utgår således från att verkligheten påverkas av människorna som lever i den och 
därmed lutar vi mer åt konstruktionismen än objektivismen. 

Kunskapsteori 
Positivism och hermeneutik är som sagt två motstridiga forskningstraditioner inom 
samhällsvetenskapen. Båda traditionerna är viktiga och beroende på vilken vetenskaps-
teori man väljer kan man fokusera på olika saker. Egentligen handlar det dock inte om 
svart eller vitt utan om gradskillnader eller en blandning av de båda. Vår uppsats är 
huvudsakligen hermeneutisk då vi är intresserade av att få en förståelse för hur 
ekonomiarbetet fungerar i varje enskilt företag samt varför de valt det aktuella upp-
lägget.  

Vi har tidigare talat om att vi använder en teoriprövande ansats i vår undersökning. Att 
använda sig av tidigare teorier är vanligt inom positivismen, men eftersom vi 
huvudsakligen är hermeneutiker och alltså inte teoristyrda kommer vi istället att använda 
teorierna för att utöka vår kunskap inom området. Gruppen hade dessutom vid början av 
denna uppsats en viss förförståelse och förutfattade meningar om hur organiseringen 
och bemanningen av ekonomiarbetet skulle se ut på företagen. I analysen kommer vi att 
försöka relatera undersökningens information till de allmänna teorier som vi presenterat 
i teoriavsnittet. Avsikten är att göra analysen mer djupgående och komplett.  

Enligt hermeneutiken påverkas och förändras en individs förförståelse ständigt när 
denne genom upplevelser får nya erfarenheter. Vår förförståelse och våra förutfattade 
meningar kommer därför att utvecklas och förändras under uppsatsens gång. 
Förförståelsen kommer att stegvis att fördjupas och kompletteras eller till och med 
förändras helt. Vi kommer att tvingas till att revidera vår kunskap och de begrepp vi 
använder.  

Vår förförståelse 
För att tillgodose kraven på kvalitetssäkring utifrån vårt hermeneutiska perspektiv följer 
här en kort redogörelse av vår yrkesmässiga bakgrund och teoretiska kunskaper. Vår 
förförståelse bygger på våra samlade tidigare erfarenheter. Det vi har gemensamt är 
intresset för siffror och ekonomi. Två av oss är gymnasieekonomer och den tredje läste 
naturvetenskaplig linje. Nu studerar vi alla på Företagsekonomiska Institutionen på 
Stockholms universitet, en läser allmän inriktning och de andra två redovisnings-
inriktningen.  

Två av oss har praktisk erfarenhet av ekonomiarbete. En har arbetat heltid i tre år på ett 
större företag och arbetar deltid under utbildningen samt är ekonomiansvarig i en 
styrelse. Den andra har skött ekonomin i två studentföreningar varav en med miljon-
omsättning samt är ekonomichef i ett litet aktiebolag. 
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3.3 Vetenskaplig ansats 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är två olika forskningsansatser som utgår från olika 
sätt att se på teorins roll i relation till empirin (teoriprövning kontra teoriutveckling). 
Ansatserna skiljer sig även åt när det gäller kunskapsteoretiska (positivism kontra 
hermeneutik) och ontologiska (objektivism kontra konstruktionism) frågeställningar. 
(Bryman, 2001) I grunden handlar det om vilken form av information som samlas in i 
undersökningen. Forskaren har att välja mellan att kvantitativt samla in siffror eller 
kvalitativt samla in ord. (Jacobsen, 2002)  

Dessa två ansatser beskriver två metoder att samla in empiri och de lämpar sig för olika 
sammanhang. En kvantitativ ansats lämpar sig bäst för problemställningar som är 
intresserade av en bred undersökning med många enheter. En kvalitativ ansats passar 
bättre för problemställningar som syftar till djupare förståelse, nyanserade data eller en 
undersökning av få enheter. (Jacobsen, 2002) 

3.3.1 Kvantitativ ansats 
Kvantitativ forskning betraktas som en forskningsstrategi som är inriktad på kvantifiering 
när det gäller insamling och analys av data. Den kvantitativa forskningen utgår från den 
naturvetenskapliga forskningens normer och tillvägagångssätt, vilket innebär att man 
ser den sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet. Tyngden i forskningen 
ligger på att pröva teorier. (Bryman, 2001) 

Den kvantitativa metodens utgångspunkt är att den sociala verkligheten kan mätas med 
hjälp av metoder och instrument som ger oss information i form av siffror. Data från 
undersökningen behandlas med hjälp av statistiska metoder. Det vanligaste mätinstru-
mentet i en kvantitativ undersökning är en enkät med fasta svarsalternativ. Detta förut-
sätter att respondenterna har samma uppfattning om verkligheten som undersökaren 
som definierat svarsalternativen. I sin tur förutsätter detta att forskaren har kunskap om 
det som undersöks och att själva fenomenet går att strukturera och behandla 
siffermässigt. (Jacobsen, 2002) 

3.3.2 Kvalitativ ansats 
Den kvalitativa ansatsen uppstod som en motreaktion på det naturvetenskapliga sättet 
att angripa sociala fenomen. Anhängare till kvalitativ metod menar att det enda som 
egentligen undersöks med en kvantitativ ansats är undersökarens förståelse av en 
företeelse. Detta på grund av att det är undersökaren som definierat frågorna och svars-
alternativen. Kvalitativa forskare inriktar sig ofta på teoriutveckling istället för teori-
prövning. (Jacobsen, 2002)  

Kvalitativ forskning betraktas som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger tonvikten 
vid ord och betydelser vid insamling och analys av data. Målet är att förstå hur individer 
uppfattar och tolkar sin verklighet, då denna verklighet är ständigt föränderlig. Med 
andra ord är det individerna som skapar och konstruerar verkligheten. (Bryman, 2001) 

Enda sättet att förstå verkligheten är att observera olika individer, då det är dessa som 
skapar och tolkar verkligheten. Genom att studera en individ får forskaren en verklig-
hetsbild ur denna individs synvinkel. Det vanligaste tillvägagångssättet att samla in 
empiri är genom fältarbete (observation) eller genom öppna intervjuer (ostrukturerade 
intervjuer). Det handlar om att låta respondenterna med egna ord förklara fenomenet 
som undersökningen avser. (Jacobsen, 2002) 
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3.3.3 Vetenskaplig ansats i vår uppsats 
Valet av forskningstradition inom kunskapsteori påverkar om uppsatsen bör ha en 
kvantitativ eller kvalitativ ansats. Vår uppsats är i huvudsak skriven utifrån den herme-
neutiska forskningstraditionen med vissa inslag av positivism. Alltså behöver vi ta 
hänsyn både till den kvantitativa och kvalitativa ansatsen. De två olika ansatserna är 
inte totalt oförenliga. Sigmund Grønmo (Jacobsen, 2002) menar att kvalitativa och 
kvantitativa ansatser har ett komplementärt förhållande till varandra. Den ena kan inte 
ersätta den andra men däremot kan de ofta stödja varandra ömsesidigt. Dock måste vi 
oftast välja mellan kvalitativa och kvantitativa data. Valet grundar sig i problemställ-
ningen och vad det är som ska belysas. 

Vi är intresserade av att förstå hur varje företag ser på ekonomiarbetet, vilka val de har 
gjort och vad som påverkat dessa. Vi vill alltså skapa en djupare förståelse för ekonomi-
arbetet i små företag. Vår undersökning kommer att genomföras med ett begränsat 
antal enheter där tonvikten ligger på orden och betydelsen av dessa. Vår under-
sökningsmetod samt de data vi får fram är således huvudsakligen kvalitativ. Vi lånar 
dock en del från den kvantitativa ansatsen, bland annat har vi i vår uppsats satt oss in i 
ämnet vi studerar och utgår från existerande teorier (teoriprövning), vilket är ett 
kvantitativt tillvägagångssätt.  

3.4 Undersökningsdesign 
En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Den utgör alltså 
en struktur som styr hur man konkret använder sig av en viss metod och hur man 
analyserar den information som framkommer i studien. Enligt Bryman (2001) finns det 
fem olika grundläggande typer av undersökningsdesigner: komparativ design, tvärsnitts-
design, longitudinell design, experimentell design och fallstudiedesign. 

Komparativ design 
Komparativ design, även kallad jämförande design, innebär att man använder samma 
metoder för att studera två olika och kontrasterande objekt. Designen inrymmer också 
en jämförelselogik genom att den förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av en viss 
social företeelse om vi jämför den med en motsatt eller olikartad social företeelse. 

Tvärsnittsdesign  
En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall vid en 
speciell tidpunkt. Syftet är att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvanti-
fierbara data med kopplig till två eller fler variabler. Variablerna granskas sedan för att 
upptäcka olika sambandsmönster mellan dessa variabler. 

Longitudinell design  
Med en longitudinell design studeras ett urval först en gång och sedan minst en gång till 
vid ett annat tillfälle. Man använder samma variabler och samma individer vid alla 
tillfällen. Longitudinell design skiljer sig inte särskilt mycket från tvärsnittsdesign. Den 
enda skillnaden är att den kan ge kunskaper om tidsmässiga förhållanden mellan olika 
variabler och därmed göra det enklare att dra kausala samband. 

Experimentell design 
Målet med en experimentell designundersökning är att ta reda på i vilken utsträckning 
den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Man använder en eller flera 
experimentgrupper samt en kontrollgrupp. Genom att jämföra resultaten från experi-
mentgrupperna och kontrollgruppen går det att slå fast i vilken utsträckning skillnaderna 
i gruppsammansättning svarar för variationen i den beroende variabeln. 
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Fallstudiedesign  
Det finns inte en gemensam och klar uppfattning om vad som är ett fall. Enligt Jacobsen 
(2002) ligger fokus på definitionen av en undersökningsenhet. I fallstudier studeras en 
speciell enhet. Det finns många olika typer av enheter och de kan avgränsas i både tid 
och rum. Avgränsningen i rummet innebär att man avgränsar till en speciell plats; en 
organisation, ett bostadsområde, en stad. Avgränsningen i tiden innebär att man av-
gränsar undersökningen till en speciell situation, en viss händelse. 

3.4.1 Undersökningsdesign i vår uppsats 
Vi har valt att genomföra en fallstudie då det väl passar vår problemformulering och tar 
rimlig tid i anspråk. Designen av vår undersökning presenteras vidare under 3.7 Vår 
empiriska undersökning. 

3.5 Undersökningsmetod 
En undersökningsmetod utgör en teknik för insamling av data. Bryman (2001) skiljer 
mellan fyra grundläggande typer av metoder: intervjuer, fokusgrupper, enkäter och ob-
servationer. 

Intervjuer 
Intervju är en vanligt förekommande företeelse i den sociala världen och det finns 
många olika typer av intervjuer. I en samhällsvetenskaplig intervju är målet att få fram 
information om det som studeras från respondenten (den intervjuade). 

Den vanligaste formen av intervju inom kvantitativ forskning är en strukturerad intervju. 
Målet för den är att utfrågningen av respondenten ska vara standardiserad så att 
skillnaderna mellan de olika intervjuerna som ingår i undersökningen blir så små som 
möjligt. Viktigt är alltså att frågorna formuleras på samma sätt och i samma ordning. För 
att försäkra sig om detta brukar man använda ett frågeschema vid strukturerade inter-
vjuer. 

De två viktigaste formerna av intervjuer inom kvalitativ forskning är ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. I den ostrukturerade intervjun använder sig forskaren av 
ett PM, som en minneslapp, över ett visst antal teman som ska genomgås under 
intervjun. Respondenten får associera fritt runt dessa teman och forskaren ställer 
uppföljningsfrågor på de punkter som verkar vara av intresse för studien. En ostruk-
turerad intervju liknar mest ett vanligt samtal. Vid en semistrukturerad intervju har 
forskaren en lista över specifika teman som ska behandlas (en intervjuguide). Listan gås 
igenom med respondenten men inte i någon speciell ordning. Respondenten formulerar 
sina svar själv och intervjuaren kan ställa följdfrågor till det som sägs, även om dessa 
inte finns med på intervjuguiden. 

Strukturerade intervjuer baseras oftast på slutna frågor. Vid slutna frågor presenteras ett 
antal svarsalternativ som respondenten ska välja mellan. Varje sluten fråga brukar även 
att ha en ”annat”-kategori där respondenten kan få beskriva sitt svar om inget av de 
andra alternativen känns rätt. Det ger utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. 
Kategorin ”Annat” blir ett slags öppen fråga. Sådana frågekonstruktioner innebär att 
respondenterna ska svara med egna ord. 

Öppna frågor leder inte in respondenten i en viss riktning och det gör att forskaren kan 
få reda på deras kunskapsnivå i frågan. Dessa används om man utforskar nya områden 
eller om det är svårt att på förhand komma fram till ett antal fasta svarsalternativ. 
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Intervjuer kan genomföras antingen som telefonintervjuer eller som besöksintervjuer. 
För ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer brukar besöksmetoden vara 
vanligast. Då man får en möjlighet att skapa sig en uppfattning om bakgrunden och får 
en känsla för den intervjuades situation. 

Fokusgrupper 
Fokusgruppmetoden är en metod där forskaren intervjuar flera personer samtidigt om 
en viss frågeställning eller ett visst tema. Fokusen ligger på samspelet i gruppen, det är 
alltså diskussionen mellan gruppmedlemmarna som är det viktiga. Den som sköter 
intervjun ska inte vara alltför styrande utan observera gruppen och deras reaktioner på 
exempelvis varandras åsikter. 

Enkät 
En enkät liknar på många sätt en strukturerad intervju. Skillnaden är den att vid en enkät 
läser och besvarar respondenten frågorna själv utan att intervjuaren hjälper till.  Den 
vanligaste formen är postenkäter men i och med datoriseringen börjar enkäter via e-post 
också bli vanliga. Enkäter har en större bortfallseffekt jämfört med intervjuer, men å 
andra sidan är de jämförelsevis billigare och kan ge en större känsla av anonymitet än 
en intervju. 

Observationer 
Det finns två olika sätt att genomföra en observation inom samhällsvetenskaplig 
forskning: strukturerad observation och deltagande observation. En strukturerad 
observation innebär att forskaren gör en direkt observation av individers beteende och 
registrerar de utifrån olika kategorier. Kategorierna bestäms innan datainsamlingen 
startas. Den deltagande observationen innebär att forskaren engagerar sig i den 
studerade gruppen under lång tid. Denne iakttar gruppens beteende, lyssnar på vad 
som sägs mellan gruppmedlemmarna samt är med i det sociala samspelet. Det är 
vanligt att deltagande observationer kompletteras med intervjuer. 

3.5.1 Undersökningsmetod i vår uppsats 
Vi har valt att genomföra semistrukturerade telefonintervjuer och en enkätundersökning. 
I likhet med vår undersökningsdesign presenteras vår undersökningsmetod ytterligare i 
3.7 Vår empiriska undersökning. 

3.6  Bedömning av en empirisk studie 
Det finns vissa kriterier enligt Bryman (2001) som är viktiga för bedömningen av en 
samhällsvetenskaplig undersökning. Dessa skiljer sig åt beroende på om undersök-
ningen är skriven ur en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen foku-
serar på en jämförbar verklighet medan den kvalitativa söker förståelse genom ord. 
Dessa skilda sätt att samla in och behandla information medför att det är svårt att 
använda samma bedömningskriterier för de två forskningsansatserna. 

3.6.1 Bedömning ur kvantitativ ansats 
För den kvantitativa forskningen är de viktigaste begreppen, enligt Bryman (2001): 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Alla tre kriterier baseras på att forskaren är 
objektiv, det vill säga värderingsfri. Forskaren ska alltså bortse från sina värderingar och 
erfarenheter samt inte påverka undersökningsobjektet för att studien ska anses vara 
objektiv. 
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Reliabilitet 
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om 
undersökningen genomförs på nytt. Den kvantitativt inriktade forskaren är intresserad av 
frågan om ett mått är stabilt eller inte. Ett instabilt mått är ett icke reliabelt mått och i så 
fall saknar forskaren tilltro till måttets följdriktighet. 

Replikerbarhet 
Replikerbarhet hänger samman med begreppet reliabilitet. Som forskare vill man göra 
det möjligt för andra att upprepa undersökningen för att kunna bedöma undersöknings-
procedurers reliabilitet. För att en undersökning ska kunna replikeras måste forskaren i 
detalj beskriva sitt tillvägagångssätt så att en annan forskare kan genomföra en exakt 
likadan undersökning. 

Validitet 
Det sista, och enligt Bryman viktigaste, forskningskriteriet är validitet. Validitet handlar 
om att man ska kunna göra en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller inte. Det finns fyra olika huvudsakliga slag av validitet; 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Begreppsvaliditet, kallas ibland teoretisk validitet, handlar om frågan huruvida ett mått 
för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Den begreppsliga 
validiteten är relaterad till reliabiliteten. Bedömningen av begreppsvaliditeten förutsätter 
att måttet är reliabelt. Om ett mått på ett begrepp är instabilt genom att det fluktuerar 
och alltså inte är reliabelt, kan det inte heller utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet 
för begreppet i fråga. 

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande 
mellan två eller fler variabler är hållbart eller inte. 

Extern validitet handlar om frågan huruvida resultaten från en undersökning kan genera-
liseras utöver den specifika undersökningskontexten. Det är i detta sammanhang som 
frågan om urval blir avgörande. För att den externa validiteten ska vara hög måste 
urvalet vara representativ för hela populationen. 

Ekologisk validitet handlar om frågan huruvida samhällsvetenskapliga resultat är 
tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer. Problemet med 
samhällsforskningen kan ibland vara att resultaten som produceras är tekniskt sett 
valida, men att de har lite att göra med det som händer i människors vardag. Ju mer 
forskare ingriper i naturliga situationer, eller skapar onaturliga situationer, desto mer 
sannolikt är det att resultaten i ekologisk bemärkelse inte kommer att vara tillräckligt 
valida. 

3.6.2 Bedömning ur kvalitativ ansats 
Vissa kvalitativt inriktade forskare anser att deras undersökningar borde bedömas och 
utvärderas genom andra kriterier än de som används inom kvantitativ forskning. Lincoln 
& Guba (Bryman, 2001) menar att det behövs alternativa termer och de föreslår äkthet 
(eng. authenticity) och trovärdighet (eng. trustworthiness) som grundläggande kriterier 
för bedömningen av en kvalitativ undersökning.  

Äktheten omfattar några kriterier som rör konsekvenserna av forskningen för de in-
blandade, exempelvis om undersökningen bidrar till att deltagarna får en bättre bild av 
hur de själva och andra personer i samma miljö upplever saker och ting. Äkthetskriterier 
har inte rönt något större inflytande och deras betydelse på forskningen är inte entydig. 

Trovärdigheten består av fyra bedömningskriterier, som liknar kriterierna för kvantitativ 
forskning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa kriterier 
används för att bedöma om resultaten från en undersökning kan ses som övertygande. 
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Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet (eng. credibility) motsvaras av intern validitet, det vill säga hur troliga eller 
sannolika resultaten är, men i detta fall handlar det inte om statistisk sannolikhet. Att 
skapa tillförlitlighet i resultaten inbegriper att man säkerhetsställer att forskningen utförts 
i enlighet med gällande regler. Dessutom ska man rapportera alla resultat till de 
personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att bekräfta att 
forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

Överförbarhet 
Överförbarhet (eng. transferability) är en parallell till extern validitet, det vill säga om 
resultaten kan tillämpas i andra kontexter. Forskaren uppmanas att producera fylliga 
beskrivningar (eng. thick descriptions) av de detaljer som ingår i undersökningen. Dessa 
redogörelser förser andra personer med ”en databas” med vars hjälp de kan bedöma 
hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitlighet 
Pålitlighet (eng. depenability) liknar reliabilitet, det vill säga om man får likartade resultat 
även vid ett annat tillfälle. Detta innebär att man säkerhetsställer att det skapas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Kolleger kan 
sedan fungera som granskare och bedöma kvaliteten på de procedurer som valts samt 
bedöma om och i vilken utsträckning de teorietiska slutsatserna är berättigade. 

Konfirmering 
Konfirmering (eng. confirmability) svarar mot objektivitet, det vill säga om forskaren har 
haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något 
avgörande eller skevt sätt. Eftersom det utifrån ett kvalitativt synsätt inte går att få 
fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning vill man säkerhetsställa att 
forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning 
påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen. Det handlar om att skriva 
ner och berätta vad man har för förförståelse.  

3.6.3 Viktiga bedömningskriterier i vår uppsats 
Vi har tidigare konstaterat att vår uppsats är skriven huvudsakligen ur en kvalitativ 
ansats, vilket medför att begreppen reliabilitet, replikerbarhet och validitet får en mindre 
betydelse i vår uppsats. De kvalitativa begreppen (tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering) får däremot stor betydelse. 

Vår undersökning kan ges tillförlitlighet på två olika sätt. Det första sättet är att löpande 
sammanfatta de svar som lämnas av respondenten vid genomförandet av intervjun och 
det andra sättet är att skicka en sammanfattning av intervjun till respondenten efter 
genomförandet. Det sistnämnda sättet ger bäst tillförlitlighet då respondenten får 
möjlighet att granska och påverka det skrivna ordet. 

Under genomförandet av vår undersökning kommer vi att finna likheter mellan respon-
denternas svar vilket kommer leda till en viss mättnad av svaren. Om mättnad upplevs 
går det att försöka överföra våra erfarenheter från området till andra närliggande 
områden. Med andra ord kan vi med viss försiktighet försöka tillämpa svaren från de 
olika respondenterna i vår undersökning på andra liknande företag. 

Pålitlighet uppnår vi genom att beskriva, med god noggrannhet, hur vi har arbetat och 
gått tillväga under vår undersökning. På så vis kan andra personer granska våra resultat 
och bedöma undersökningens kvalitet samt avgöra om resultatet är rimligt. 
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Av de bedömningskriterier som tillhör den kvalitativa undersökningsmetoden är konfir-
mering det viktigaste att belysa i vår uppsats. Detta beror på att det finns en risk att vår 
förförståelse och våra kunskaper inom ämnet kan påverka hur vi genomför vår under-
sökning. Effekterna av konfirmering kan minskas genom att vi noggrant redovisar vår 
förförståelse. 

3.7 Vår empiriska undersökning 

Undersökningsdesign 
Vi vill undersöka hur organisering och bemanning av ekonomiarbetet ser ut i små 
svenska aktiebolag inom IT-konsultbranschen och varför varje enskilt företag har valt sitt 
upplägg. Vi anser att en fallstudie är den av de ovan presenterade designer som lämpar 
sig bäst för vår undersökning. Enligt Jacobsen (2002) är nämligen fallstudier lämpliga då 
forskaren vill ha en djupare förståelse av någonting och inte är intresserad av att 
generalisera utfall. 

I en fallstudie fokuseras undersökningen på en speciell enhet. Denna undersöknings-
enhet kan se olika ut och kan vara avgränsad i både tid och rum. Enheten kan också 
avgränsas till en kontext där ett fenomen utvecklas. (Jacobsen, 2002) Vår under-
sökningsenhet är således små aktiebolag inom IT-konsultbranschen i Stockholms län 
och fenomenet vi studerar är ekonomiarbetet på dessa företag. 

Urval 
Vår population är en begränsad del av tjänstesektorn med inriktning mot IT-konsult-
tjänster som finns inom Stockholms län. Populationen begränsas ytterligare genom att 
undersökningen endast omfattar små aktiebolag med fyra till femton anställda. 

Population baseras på ett utdrag ur Affärsdatas företagsregister med företag som har 
verksamhet inom något eller några av följande områden (med SNI-kod11 inom 
parentes): 

• Konsultverksamhet avseende maskinvara (72100) 

• Utgivning av programvara (72210) 

• Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara (72220) 
Vi valde att slumpmässigt sortera populationen för att få fram en inbördes rangordning. 
Då målet med undersökningen är att få fram cirka tio heltäckande svar12 gjorde vi ett 
urval som bestod av de första 18 företagen på vår rangordningslista. Efterhand utökade 
vi urvalet till 40 företag på grund av stort bortfall av respondenter. 

Undersökningsmetod 
Insamling av information till vår fallstudie sker genom både intervjuer och en enkät. Vi 
valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer och sammanställde därför en 
intervjuguide med 35 frågor. Syftet med detta tillvägagångssätt var att uppnå en viss 
jämförbarhet mellan svaren. Frågorna delades in olika områdesavsnitt, där de allmänna 
frågorna om företaget, revisorn och kompetensen inom ekonomiområdet besvarades av 
alla respondenter. Beroende på vilket upplägg på ekonomiarbetet företaget valt, internt 
eller externt, fick respondenten besvara ytterligare några frågor. 

                                                      
11 SCB (Statistiska Centralbyrån) använder SNI-koder (Svensk NäringsgrensIndelning) för att dela i företag 

i olika kategorier. 
12 Med heltäckande svar avses att respondenten har besvarat samtliga frågor i telefonintervjun samt 

besvarat och returnerat enkätundersökningen. 
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Vår undersökning består alltså av två delar: 

• Semistrukturerade telefonintervjuer med företag inom målgruppen. 

• Enkätfrågor baserade på Adizes metod, ”The Adizes Lifecycle Assessment Tool”, 
för att fastslå på vilket stadium i organisationens livscykel företaget befinner sig.  

Undersökningsmetodens första del består av att ta kontakt med företagen enligt det 
genomförda urvalet och få tala med den ekonomiansvarige alternativt en person som är 
väl insatt i hur ekonomiarbetet utförs. Om respondenten har tid, genomförs den 
semistrukturerade telefonintervjun och alla svar antecknas. Som avslutning på telefon-
intervjun, får respondenten avgöra om denne vill genomföra vår enkätundersökning. 
Enkäten består av att via e-post besvara ett antal frågor genom att markera det svars-
alternativ som stämmer bäst in på företaget. Efter avslutat telefonsamtal sammanfattar 
vi respondentens svar och får således en beskrivning av varje företags ekonomiarbete. 

I de fall respondenten besvarar enkäten för vi över deras svar till ett webbformulär som 
finns tillgänglig på Adizes webbplats (www.adizes.com). Därigenom fastställs företagets 
nuvarande stadium i organisationens livscykel. Vi är medvetna om att den andra delen 
av undersökningen inte kommer att besvaras av alla respondenter då informationen 
som efterfrågas kan anses vara känslig. Genom att erbjuda anonymitet samt ge 
respondenten information om var på livscykeln företaget befinner sig och innebörden av 
placeringen hoppas vi att svarsfrekvensen höjs något. Ett annat sätt att höja svars-
frekvensen är att skicka ut påminnelser till de respondenter som inte besvarat enkäten. 

Målet med undersökningen är att genomföra ungefär tio heltäckande telefonintervjuer 
och efterföljande enkätundersökning. I fall att många företag inte går att kontakta eller 
att de väljer att avstå, vilket måste ses som ett sannolikt scenario, kan antalet företag i 
undersökningen begränsas ytterligare. 

3.7.1 Motivering till vår metod 
Anledningen till att vi kommer intervjua företagen via telefon är främst snabbheten i en 
sådan undersökning. En annan fördel är att intervjuareffekten, dvs. att den intervjuade 
personen påverkas av intervjuaren, är rätt liten vid telefonintervjuer. Här handlar det 
endast om en effekt av hur intervjuaren ställer frågorna; tonfall, intonation osv. 
Telefonintervjuer anses också ge en ganska stor känsla av anonymitet och därför kan 
svaren även på känsligare frågor bli mer sanningsenliga. (Jacobsen, 2002) 

Då vi är intresserade av respondenternas åsikter och tolkningar passar det utmärkt med 
öppna frågor i intervjun. Genom att använda öppna frågor leds inte respondenten i en 
viss riktning, vilket gör att man kan få reda på deras förståelse och tolkning i frågan 
(Bryman, 2001). 

För att vara säkra på att vi får svar på allt vi är intresserade av använder vi en 
intervjuguide med frågor som vi ska gå igenom. Det viktigaste för oss är inte att frågorna 
ställs ordagrant och i samma ordning för varje intervju utan att få med all relevant 
information.  

3.7.2 Kritik till vår metod 
Populationen i vår undersökning är baserad på ett utdrag från informationsdatabasen 
Affärsdata. Det finns en risk att den information som finns i databasen inte längre är 
aktuell då företagsuppgifterna kan ha ändrats sedan informationen fördes in i 
databasen. De ändringar som kan ha skett kommer att påverka vårt urval. Vissa företag 
som tidigare matchade våra urvalskriterier behöver inte göra det längre och tvärtom. 
Exempelvis kan antalet anställda ha förändrats så att det ligger utanför vårt tillåtna inter-
vall eller så kan företag ha köpts upp eller upphört. Det kan även vara så att andra 
företag som tidigare inte matchade vårt urval numera gör det. 
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Vår enkätundersökning baseras på Adizes metod ”The Adizes Lifecycle Assessment 
Tool”. Vi är medvetna om att Adizes metod är baserad på studier av mycket större 
företag13 än de som ingår i vår studie och att resultaten kanske därför inte går att 
tillämpa till 100 procent. 

Enligt metoden svarar företagen på ett antal flervalsfrågor och svaren placerar sedan in 
varje företag i ett eller flera stadier på organisationens livscykel. I vår undersökning har 
vi översatt frågorna från engelska till svenska. I och med detta finns det en risk att vi har 
ändrat betydelsen på flervalsfrågorna. Bryman (2001) varnar även för ”enkättrötthet”, 
vilket innebär att det är lättare för respondenten att tröttna under genomförandet av en 
enkätundersökning än exempelvis en intervju. 

Jacobsen (2002) skriver att telefonintervjuer är en olämplig metod om undersökningen 
innehåller många öppna frågor. Enligt författaren är det lättare att genomföra en givande 
och öppen intervju vid besöksintervjuer. I och med att vi använder telefonintervjuer 
förlorar vi möjligheten att observera respondenten i den miljö de befinner sig i. Vi 
kommer alltså inte helt kunna förstå respondenternas tolkningar och förförståelse. Detta 
leder till att vi inte kan få den helhetsbild av respondenternas verklighet som egentligen 
krävs ur ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Om man använder sig av flera intervjuare får man en variation av såväl hur frågor ställs 
som hur svaren behandlas. Bryman (2001) skriver att denna variation kan uppstå på två 
olika sätt. Den första typen av variation uppstår om intervjun inte genomförs på ett 
konsekvent sätt. Vilket innebär att frågorna ska ställas på samma sätt och i samma 
ordning samt att svaren ska registreras enhetligt. Den andra formen av variation tar upp 
det faktum att alla personer är olika och därmed kommer att ställa frågorna och be-
handla svaren olika. I och med att vi är tre personer som genomför telefonintervjuerna 
kommer resultatet påverkas av våra skilda sätt att genomföra intervjuerna och samman-
ställa svaren. 

                                                      
13 De företag som ingick i Adizes studie hade mellan 80 och 15 000 anställda och en omsättning som 

uppgick till mellan 1 miljon och 1 miljard dollar. 
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4 Egen undersökning 
Nedan presenterar vi resultaten från vår undersökning. Vi börjar med att förklara det 
bortfall som förekom i vår undersökning och därefter redovisar vi resultaten från både 
telefonintervjuerna och enkätundersökningen. Varje företag presenteras var för sig.  
Intervjuerna är sammanställda i en löpande text för att underlätta läsandet. Avslut-
ningsvis presenterar vi viktiga likheter och skillnader mellan de företag vi har undersökt. 

4.1 Undersökningsfrågor 
Underlaget till telefonintervjun presenteras i ”Bilaga 1 - Frågeformulär för telefonintervju” 
och frågorna i vår enkätundersökning redovisas i ”Bilaga 2 - Adizes livscykel”. 

4.2 Redovisning av resultaten från vår undersökning 
Målet med vår undersökning var att undersöka ekonomiarbetet i små aktiebolag inom 
IT-konsultbranschen med mellan fyra och 15 anställda med sitt säte i Stockholms län. 
Varje deltagande företag skulle dels medverka i vår telefonintervju och dels besvara vår 
enkätundersökning. Intervjuerna tog cirka 15-20 minuter att genomföra. Totalt kontak-
tade vi 40 företag varav åtta besvarade vår telefonintervju och två genomförde vår 
enkätundersökning.  

En sammanställning av vår undersökning presenteras i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Översikt av deltagande i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera av de företag vi kontaktade föll bort av olika anledningar. 14 företag hade färre än 
fyra eller fler än 15 anställda, och tillhörde därmed inte den grupp vi var intresserade av 
att undersöka. Ytterligare sju föll bort då telefonnumret hos Affärsdata antingen hade 
upphört eller gick till en annan abonnent.  

Då återstår de 19 företag som vi lyckades komma i kontakt med. Av dessa fick vi i sju 
fall inte tala med en person som var lämpad att besvara våra frågor. Detta berodde på 
att personen inte var närvarande då vi ringde alternativt inte ringde tillbaka till oss.  

Av de 12 företag där vi kom i kontakt med den person som sköter ekonomiarbetet eller 
var mest lämpad att besvara frågorna valde fyra stycken att inte medverka i vår under-
sökning, medan åtta valde att göra det. Två av de deltagande företagen (D och H) be-
svarade även vår enkätundersökning och har placerats i ett eller flera stadier i organisa-
tionens livscykel.  

Resultaten från undersökningen presenteras i de följande åtta delkapitlen. För att öka 
svarsfrekvensen valde vi att göra företagen anonyma och ersatte företagsnamnen med 
bokstäverna A till H. För en beskrivning av stadierna i organisationens livscykel hän-
visas läsaren till kapitel 2.7 Organisationens livscykel. 

Översikt av deltagande i undersökningen Antal 

Matchar ej urvalet 14
Fel telefonnummer 7
Ej fått tag i rätt person 7
Ville ej deltaga 4
Utfört undersökning 
- varav genomförde enkätundersökning 

8 
2

Totalt 40
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4.2.1 Företag A 
Företag A erbjuder konsulttjänster inom elektronik- och programvaruutveckling. Före-
taget står till tjänst med specialinsatser och utvecklingsarbete samt åtar sig totalansvar 
för produkter efter kundens önskemål. 

Företaget grundades 1985 och har idag tolv anställda. År 2004 omsatte företaget cirka 
tolv miljoner kronor och redovisade en förlust på drygt 350 000 kronor. 

På företag A intervjuade vi den verkställande direktören. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att sköta hela ekonomiarbetet internt med undantag för årsredo-
visningen och inkomstdeklarationen som sammanställs av revisorn. Upplägget valdes 
av tradition och för att företaget ansåg att det var det enklaste sättet. Dessutom ger 
upplägget en god kontroll över verksamheten, vilket är praktiskt. 

Det är den verkställande direktören (tillika grundaren) och en ekonomiassistent som 
sköter arbetet tillsammans på cirka 0,4 heltidstjänster. Tidigare hade ekonomiassi-
stenten en heltidstjänst då hon även skötte inköpsfunktionen. Nu, i sämre tider, är hon 
deltidsanställd på cirka 25 procent och arbetar resten av sin tid på en redovisningsbyrå. 

Företaget har vid ett tillfälle övervägt att låta en extern part hantera hela ekonomi-
arbetet, efter ett förslag att ett sådant upplägg skulle kunna bli billigare. Dock konsta-
terade företaget att ett sådant upplägg fortfarande skulle kräva resurser inom företaget, 
exempelvis behöver någon hålla kontakten samt förmedla material och information till 
den externa parten. Ett externt upplägg är alltså inte intressant enligt företaget. 

Företaget anser sig vara nöjda med det upplägg som tillämpas idag då de anser att de 
får ett bra resultat till en bra peng. 

Företaget besvarade inte på frågan om vilka delar av ekonomiarbetet som görs på 
frivillig basis och vilka som görs för att lagen kräver det. 

Kompetens 
Ekonomiassisten har en gymnasieekonomutbildning och den verkställande direktören är 
civilingenjör i elektroteknik från KTH. Den verkställande direktören har även läst diverse 
ekonomikurser vid starten av företaget. 

Företaget letar information om hur ekonomiarbetet ska hanteras genom en ekonomi-
tjänst som de är anslutna till. Medlemskapet ger företaget en möjlighet att ringa och 
ställa frågor. Dessutom får företaget informationsutskick genom tjänsten. Revisorn 
bidrar med dels personlig information och dels informationsutskick. Vid behov kontaktas 
även Skatteverket. 

Företaget anser inte att de är insatta till 100 procent i gällande lagar och regler som styr 
ekonomiarbetet. Dock anser de sig ha koll på de mest centrala och viktigaste delarna, 
med undantag för vissa ”otäckta små hörn”. Även här ser företaget revisorn som ett 
stöd. 

Kompetensutvecklingen skede förr om åren genom externa kurser, men på grund av 
sämre tider skickas inte längre personalen på någon extern utbildning. 

Revisorn 
Företaget anser att revisorns roll är att bistå med viss information, granska 
årsredovisningen samt upprätta inkomstdeklarationen. 

Revisorn valdes av en slump genom en kontakt som grundaren träffade på en fest 
ungefär samtidigt som företaget höll på att grundas. Företaget är nöjda med revisorns 
arbete. 
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4.2.2 Företag B 
Företag B utvecklar lösningar för trådlösa bredbandssystem samt tillverkar produkter 
som basstationer, radiolänkar, radiomodem och mjukvara för ovanstående. 

Företaget grundades 1999 och har idag åtta anställda. År 2004 omsatte företaget cirka 
tre miljoner kronor och redovisade en förlust på cirka tio miljoner kronor. År 2005 ökade 
företagets omsättning till tio miljoner kronor. 

På företag B intervjuade vi ekonomiassisten. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Då företaget är ett producerande företag med stor egen lagerhållning anser de att det 
enda rimliga valet är att sköta allt ekonomiarbete själva. Genom att sköta 
ekonomiarbetet internt får man en bra överblick, vilket förenklar driften av företaget. 
Företaget anser att ett externt upplägg inte skulle fungera. 

Själva ekonomiarbetet sköts av en person som är inhyrd från ett bemanningsföretag och 
arbetar 25 procent av en heltid. Hon har utbildning från realskola och har arbetat med 
ekonomi i 16 år. 

Företaget utför alla delar av ekonomiarbetet som krävs enligt lag samt upprättar des-
sutom likviditetsprognoser. 

Kompetens 
Företaget letar information om hur ekonomiarbetet ska hanteras genom att kontakta 
revisorn. 

De anser sig själva vara mycket väl insatta i gällande lagar och regler. För att hålla sig á 
jour hämtar företaget informationen från Skatteverket och olika nyhetsbrev. 

Kompetensutveckling sker genom att personerna uppdaterar sin kunskap genom 
nyhetsbrev och information från Skatteverket. 

Revisorn 
Företaget anser att revisorns roll främst är att hjälpa företaget men självklart också att 
kontrollera detsamma. 

Företagets revisor rekommenderades av en av ägarna. De är mycket nöjda med 
revisorn och hade så inte varit fallet hade de bytt. 

4.2.3 Företag C 
Företag C utvecklar datorprogram som används för att analysera börsen. 

Företaget ombildades till aktiebolag 1991 och har idag åtta anställda. År 2004 omsatte 
företaget cirka 14 miljoner dock lämnade respondenten inte någon uppgift om resultatet. 

På företag C intervjuade vi den verkställande direktören. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att låta en extern part sköta allt ekonomiarbete förutom faktureringen. 
Detta beror på att företaget anser att deras kunskaper inom data gör det enkelt och 
automatiskt att fakturera inom företaget. 
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Det externa upplägget uppkom då företaget ansåg att det dels var tidsmässigt lönsamt 
med en extern part och dels att de själva saknade nödvändig kompetens. Omfattningen 
av ekonomiarbetet är så pass ringa att företaget anser att de inte kan ha en heltids-
anställd för att sköta ekonomiarbetet. Genom att ha en extern part får man kompetens 
till ett bra pris. I ett litet företag är medarbetarna viktiga och därför blir det mycket viktigt 
att det är rätt person på rätt plats. 

Den externa parten valdes genom en kombination av att företaget visste exakt vad de 
letade efter för sorts person samt rekommendationer. Man sökte någon med rätt utbild-
ning och rätt rykte, någon som inte sysslar med ”kreativ bokföring”. 

Kontakten mellan den externa parten och företaget sker genom den tidigare 
verkställande direktören och den tillförordnade verkställande direktören. Om någon 
anställd har en fråga angående lön eller liknande går denna direkt till den externa 
parten. Företaget ställer höga krav på den externa parten och tvekar inte att byta om så 
inte vore fallet. 

Då företaget har valt ett externt upplägg anser de att företaget inte har större behov av 
ekonomin än vad lagen kräver. Företaget anser att de är för små för att ha någon nytta 
av intern redovisning. 

Innan 1991 drevs företaget som ett handelsbolag och då valde man att utföra hela 
ekonomiarbetet internt. Ekonomiarbetet sköttes då av den dåvarande verkställande 
direktören och en av grundarna. Under tiden som ekonomiarbetet sköttes internt ansåg 
företagsledningen att arbetet var alltför tidskrävande. Beslutet att anlita en extern part 
låg därmed nära till hands. 

Kompetens 
Den tillförordande verkställande direktören har läst företagsekonomi på gymnasiet men 
är fysiker i grunden. Han anser själv att han har en grundläggande förståelse för bok-
föring. 

Då företaget har valt ett externt upplägg anser de att de inte behöver hålla koll på de 
lagar och regler som styr ekonomiarbetet. Företaget har valt en extern part som är 
kunnig och har valt detta upplägg för att komma ifrån problemet med att hålla sig á jour. 
Företaget har mycket bra kontakt med sin revisor, som hjälper till att informera om nya 
lagar som påverkar företagets verksamhet. 

Företaget ger alla anställda möjligheten att vidareutbilda sig eller skaffa sig andra 
kunskaper om så önskas, men hittills har ingen visat intresse för att gå en kurs i 
företagsekonomi. 

Revisorn 
Företaget valde revisor utifrån det finaste namnet och lite på rekommendation. 
Grundarna var riktiga ”snobbar” och sökte upp den redovisningsbyrå som hade det 
finaste namnet och det bästa ryktet. 

Företaget är mycket nöjda med sin revisor och känner att de har stort utbyte både 
juridiskt och skattetekniskt. De har möjlighet att föra en dialog med revisorn och de får 
den hjälp de behöver och anser därför att de är nöjda med sitt val av revisor. 
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4.2.4 Företag D 
Företag D säljer IT-konsulter till sina kunder. Konsulterna är inte anställda i företaget 
utan är anslutna som egna företag. Detta innebär att de anställda på företag D arbetar 
som säljare och administratörer. 

Företaget grundades 1988 och har idag tio anställda och cirka 70 anslutna konsulter. År 
2004 omsatte företaget cirka 75 miljoner och redovisade en vinst på 1,9 miljoner. 
Företaget har brutet räkenskapsår. 

På företag D intervjuade vi ekonomiassisten. 

Företag D besvarade även vår enkätundersökning. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att sköta allt ekonomiarbete internt inom företaget. De får dock hjälp 
av revisorn med årsbokslutet. Företaget har valt detta upplägg då de alltid har skött 
ekonomiarbetet internt. 

Företaget anser att fördelarna med att sköta ekonomiarbetet internt är att personen 
finns mitt i företaget. Det är en fördel att alltid ha personen tillgänglig samt att den 
personen även är insatt i företaget och dess miljö. 

Ekonomiarbetet sköts av ekonomichefen och ekonomiassistenten. Ekonomiassistenten 
arbetar heltid men ekonomichefen arbetar ungefär 50 procent med ekonomin, alltså 
omfattar ekonomiarbetet cirka 1,5 heltidstjänster. 

Företaget är nöjda med upplägget och har därför aldrig övervägt att använda en extern 
part. 

Företaget har valt att inte utföra något ekonomiarbete utöver det som lagen kräver. De 
känner inget behov av någon intern redovisning. 

Kompetens 
Ekonomiassistenten har nioårig grundskoleutbildning (enhetsskola) och har arbetat med 
ekonomi i 20 år, varav elva år på företaget. 

Företaget får information om hur ekonomiarbetet ska skötas från revisorn, Skatteverket 
samt genom nyhetsutskick från Visma som levererar företagets ekonomiprogram. 
Företaget väljer även att köpa in böcker inom de områden de känner att de behöver 
utöka sin kunskap i. 

Ekonomiassistenten anser att företaget är väl insatta i gällande lagar och regler. De 
håller sig á jour genom utskick och böcker. 

Företaget ger möjlighet till vidareutbildning om personalen efterfrågar det. Tidigare har 
ekonomiassistenten gått kurser gällande bland annat momsredovisning men hon anser 
nu att hon inte är i behov av någon ny kurs. 

Revisorn 
Revisorn har funnits med sedan företaget startades och man tog kontakt med revisorn 
på grund av rekommendationer. Revisorn hjälper till med årsbokslutet och kontrollerar 
årets redovisning samt svarar på frågor vid behov. Företaget är mycket nöjda med sin 
revisor. 

Placering på organisationens livscykel 
Företag D besvarade vår enkätundersökning och bedömdes tillhöra blomstringsstadiet, 
mognadsstadiet och det aristokratiska stadiet. Enligt analysmetoden är resultatet 100 
procent säkerställt. 
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4.2.5 Företag E 
Företag E säljer och underhåller registreringsutrustning samt datorsystem för behandlig 
av data och dokument. 

Företaget grundades 1982 och har idag fem anställda. År 2004 omsatte företaget cirka 
4,5 miljoner kronor och redovisade en vinst på 100 000 kronor. 

På företag E intervjuade vi ekonomiassisten. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att sköta alla delar av ekonomiarbetet internt. Anledningen till detta är 
att företaget endast har några få stora kunder. Företaget anser dessutom att det är bra 
att ha god kontroll och översikt över ekonomin, vilket man inte skulle ha om man hade 
haft en extern part. De är nöjda med det interna upplägget och har inte funderat på att 
anlita en extern part. 

Företaget har två heltidsanställda personer som sköter löner och den löpande bok-
föringen. Dessa två personer har även andra arbetsuppgifter inom företaget. Dessutom 
har företaget en timanställd som sköter fakturering, skatt och momsredovisning. 

Bokslut och årsredovisning görs av de två heltidsanställda samt den timanställda. 
Företaget var osäkra och hade svårt att uppskatta omfattning av ekonomiarbetet, då det 
varierar från några timmar i veckan till en halvtid. 

Företaget gör allt som måste göras inom ekonomiarbetet. 

Kompetens 
De två heltidsanställda har utbildning från realskolan och har lärt sig ekonomiarbetet 
under sina respektive karriärer. Respondenten kunde inte besvara vilken utbildning den 
timanställde har. 

Företaget anser att de är väl insatta i gällande lagar och regler som påverkar 
ekonomiarbetet. Företaget letar information om hur ekonomiarbetet ska hanteras genom 
olika nyhetsbrev från exempelvis löne- och ekonomisystemet samt hämtar nödvändig 
information från Skatteverkets webbplats. 

Kompetensutvecklingen tillgodoses genom att nödvändig litteratur som behandlar 
viktiga områden som påverkar företagets verksamhet köps in. I dagsläget går inte de 
anställda några kurser. 

Revisorn 
Företaget anser att revisorns roll främst är att kontrollera företaget. Dock svarar han 
även på frågor som rör det dagliga arbetet. Hur valet av revisor gick till var för 
respondenten okänd. Företaget är nöjda med revisorns arbete. 

4.2.6 Företag F 
Företag F bedriver IT-konsultverksamhet. 

Företaget grundades 1984 och har idag fyra anställda. År 2004 omsatte företaget cirka 
5,5 miljoner kronor och redovisade en vinst på 100 000 kronor. 

På företag F intervjuade vi ekonomiassisten. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att sköta hela sitt ekonomiarbete internt. De har alltid haft ett internt 
upplägg och det är samma personer som har arbetat med ekonomin sedan företaget 
grundades. Företaget tycker att upplägget fungerar bra. 
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Ekonomiarbetet motsvarar ungefär 0,5 heltidstjänster och utförs av två heltidsanställda 
som delar på arbetet. Båda personerna har alltså även andra arbetsuppgifter i företaget. 

Företaget gör allt de måste göra enligt gällande lagar och regler och sammanställer inte 
några andra rapporter. 

Kompetens 
De två personerna som utför ekonomiarbetet har båda universitetsexamen inom 
ekonomi. 

Företaget letar information om hur ekonomiarbetet ska hanteras genom nyhetsbrev, 
olika webbplatser och revisorn. De anser sig vara väl insatta i gällande lagar och regler, 
då de anställda har arbetat så pass länge med ekonomi. De håller sig á jour med 
nyheter på området genom att läsa olika nyhetsbrev och litteratur. 

Kompetensutvecklingen sköts främst genom olika hemsidor och nyhetsbrev men också 
genom att de anställda läser böcker inom ämnet. 

Revisorn 
Företaget anser att revisorns roll framför allt är att kontrollera verksamheten och på-
pekar att revisorn endast anlitas för att lagen kräver så. 

Företaget valde sin revisor efter att de ryktesvägen hade hört att han var bra. De är 
nöjda med sitt val. 

4.2.7 Företag G  
Företag G erbjuder IT-lösningar, webbaserade system samt drift av dessa. 

Företaget grundades 2002 och har idag nio anställda. År 2004 omsatte företaget cirka 
sex miljoner kronor och redovisade en förlust på cirka 100 000 kronor. 

På företag G intervjuade vi ekonomiassisten. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Ekonomiarbetet sköttes externt fram till och med år 2004, men numera sköter företaget 
sitt ekonomiarbete internt. Anledningen till förändringen var att företaget hade växt 
mycket och man ville därmed ha en bättre kontroll och överblick över ekonomin. 

Företaget har en heltidsanställd person som sköter ekonomiarbetet. När belastningen är 
hög hjälper en annan ekonomikunnig anställd till. Företaget anser sig vara nöjda med 
sitt nya upplägg. 

Företaget gör det som krävs enligt lagen, men upprättar också likviditetsrapporter, 
månadsavstämningar och några olika typer av budgetar. 

Kompetens 
Personen som sköter ekonomiarbetet har gymnasieutbildning och har arbetat med 
ekonomi i fyra år. 

Företaget kontaktar främst Skatteverket när de är osäkra på hur något ska hanteras. 

Företaget anser sig vara bra insatta i gällande lagar och regler, då de anser att det är en 
förutsättning för att överhuvudtaget syssla med ekonomi. För att hålla sig á jour med 
gällande lagar och regler använder de ofta Skatteverkets webbplats, som de verkligen 
uppskattar. 

För att utveckla kompetensen deltar företaget i informationskvällar hos Skatteverket. 
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Revisorn 
Företaget har en revisor främst för att lagen så kräver men han är också till viss hjälp för 
företaget. 

Respondenten visste inte hur valet av revisor gick till, men de är nöjda med sin revisor. 

4.2.8 Företag H  
Företag H utvecklar butiksdatasystem samt utför konsultuppdrag åt kunder. Företaget 
var ursprungligen ett paraplyföretag med konsulter med egna bolag. 

Företaget grundades i slutet av 1980-talet och har idag fyra anställda och två anslutna 
konsulter (tillika delägare). År 2004 omsatte företaget nio miljoner och redovisade en 
vinst på 273 000 kronor efter skatt. Företaget har brutet räkenskapsår. 

På företag H intervjuade vi den externt inhyrda ekonomiassisten. 

Företag H besvarade även vår enkätundersökning. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Företaget har valt att sköta ekonomiarbetet externt genom en konsult som kommer till 
företaget en gång i veckan. Då företaget startades av några konsulter som inte ville ha 
några anställda, var ett externt upplägg naturlig. Företaget har valt att fortsätta ha det 
upplägget då företaget inte har tillräckligt med arbete för att heltidsanställa en person 
som sköter ekonomiarbetet. De anser att ett externt upplägg innebär mindre kostnader. 
Nu betalar företaget endast för den tid som läggs ned. 

Från allra första början försökte konsulterna själva sköta bokföringen, men insåg snart 
att de varken hade tid eller kunskap. Valet av den externa parten var en aning slump-
mässigt då en syster till en av delägarna hyrdes in för att sköta bokföringen. 

Företaget anser att fördelen med att ha en extern part som kommer till företaget en dag 
i veckan medför att alla papper finns på företaget. Dessutom har i stort sett alla 
anställda på företaget kontakt med denna person. Det är huvudsakligen de två kvar-
varande delägarna som har den största kontakten när det gäller utförandet av ekonomi-
arbetet. 

Företaget gör inget mer utöver vad lagen kräver och har därför valt att inte ha någon 
internredovisning. 

Kompetens 
Båda delägarna har högskoleutbildning, varav en är programmerare och den andra är 
systemvetare. Den externa konsulten som sköter ekonomiarbetet har gymnasie-
utbildning och har tagit enstaka kurser på högskolan inom data. Hennes kunskaper 
inom ekonomi kommer från arbete med ekonomi inom företaget samt interna kurser. 

Företaget anser inte att de är 100 procent insatta i de lagar och regler som styr ekono-
miarbetet men att de gör så gott de kan. De håller sig á jour genom revisorn som in-
formerar om nya krav som gäller för företaget. 

Företaget accepterar att de anställda går olika kurser för att utveckla sin kompetens 
men i dagsläget känns det inte aktuellt. 

Revisorn 
Företaget anser att revisorns roll är att hjälpa till med bokslutskontrollen av ekonomin 
samt att fungera som bollplank för delägarna vid specifika affärshändelser, exempelvis 
när bolaget ändrade struktur. 
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Revisorn hämtades från ett av paraplyföretagen och har varit med från starten. Den 
verkställande direktören sköter kontakten med revisorn och företaget är mycket nöjda 
med sin revisor. 

Placering på organisationens livscykel 
Företag H bedömdes tillhöra blomstringsstadiet och mognadsstadiet. Enligt analys-
metoden är resultatet 100 procent säkerställt. 

4.2.9 Sammanställning av resultaten från vår undersökning 
Vi har huvudsakligen genomfört en kvalitativ studie och resultaten från en sådan kan 
inte generaliseras. Det går dock att eventuellt hitta likheter mellan företagen. Likheterna 
i respondenternas svar leder till att en viss mättnad i undersökningen uppnås. Denna 
mättnad gör att man möjligen kan överföra svaren i vår undersökning till andra kontexter 
eller till en annan miljö. Med andra ord kan vi med viss försiktighet försöka tillämpa 
svaren från de olika respondenterna i vår undersökning på andra liknande företag. Dock 
har vi kommit fram till att det är rätt svårt att göra det. 

Ekonomiarbete – internt eller externt 
Av åtta studerade företag framkom det att sex företag valt att sköta ekonomiarbetet 
internt. Argumenten för ett internt upplägg varierade, allt ifrån att det är enklast så, att 
det ger en god kontroll och bra överblick till att det alltid har varit så. Alla företag i vår 
undersökning ansåg sig nöjda med just sitt upplägg.  

Av de företag som har valt ett internt upplägg hade ett funderat på att övergå till externt 
upplägg istället. Ett annat företag har gått från externt till ett internt upplägg. De två 
företag som använde en extern part till att sköta ekonomiarbetet försökte från början att 
sköta ekonomin internt. Dock insåg de tidigt att detta upplägg inte var den bästa för 
företaget. De ansåg att de varken hade tillräcklig med tid eller nödvändig kompetens för 
att effektivt kunna hantera ekonomiarbetet internt. 

Kompetens 
Ekonomikunskaperna och utbildningen hos den eller de som sköter ekonomin varierade 
mycket på de företag vi undersökte.  

De flesta har en deltidsanställd eller en heltidstjänst där det ingår andra arbetsuppgifter 
som inte är relaterade till ekonomiarbetet. Ett fåtal företag har en heltidstjänst för att 
hantera ekonomiarbetet.  

Respondenternas svar visade att det mesta av ekonomiarbetet utförs endast för att 
lagen kräver det. De anser inte att de har behov av något mer utöver vad som är 
nödvändigt, vilket innebär att få av företagen har någon internredovisning. Dock har två 
företag valt att redovisa och ta fram andra rapporter än vad som krävs enligt lagar och 
regler. 

Företagens åsikt om sina kunskaper om nödvändiga lagar och regler skiljde sig åt 
mellan företagen. Vissa företag ansåg att de var väl insatta och menade att det är ett 
krav för att syssla med ekonomi internt. Andra erkände att de inte är hundra procentigt 
säkra men att de gör så gott de kan. 

Det framkom att företagen får den mesta informationen om uppdateringar och nya lagar 
från nyhetsbrev från leverantören av exempelvis löne- och ekonomisystemet, böcker 
samt informationsutskick från revisionsbolaget. Även den utsedda revisorn bidrog 
personligen i många fall med utökad information. En annan viktig kunskapskälla ansågs 
vara Skatteverket och framför allt deras webbplats på nätet. 
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Ett företag som har ett externt upplägg ansåg att de inte behöver vara insatta i de lagar 
och regler som styr redovisningen eftersom de har en extern part som sköter 
ekonomiarbetet. Företaget kräver istället att den externa parten har de kunskaper som 
är nödvändiga och håller sig à jour. 

De flesta företagen ansåg att de inte är i behov av att låta sina anställda gå 
ekonomikurser. Företagen uppmuntrar istället sina anställda att inhämta ny kunskap 
huvudsakligen från böcker, informationsutskick, revisor, nyhetsutskick samt Skatte-
verket. På dessa sätt söker även företagen information om hur ekonomiarbetet ska 
hanteras. 

Revisorn 
Den allmänna åsikten hos företagen är att revisorn ska kontrollera och granska 
företagets verksamhet i samband med årsredovisningen, vilket är tvingande enligt lag. I 
undersökningen framkom det att detta var revisorns huvudsakliga uppgift om inget har 
uttalats mellan parterna. 

Valet av revisor har varit aktivt men hur valet har gått till skiljer sig åt mellan de 
undersökta företagen. Företagen var nöjda med sitt val av revisor och några påpekade 
att om så inte vore fallet skulle man byta ut denne. 

Placering på organisationens livscykel 
Två företag besvarade vår enkätundersökning och placerades på organisationens 
livscykel. 

4.3 Kritik av vår undersökning 
Målsättningen med vår undersökning var att ta reda på hur olika företag hanterar det 
dagliga ekonomiarbetet. Efter genomförd undersökning kunde vi dock konstatera att allt 
inte blev som vi hade förväntat oss. Våra kunskaper inom ämnet har under hela 
uppsatsens gång utvecklats successivt. Vår förförståelse har blivit mer omfattande och 
vi har fått en djupare förståelse för de olika begreppen som vi behandlat. Vi upptäckte 
därför att vissa av våra frågor till respondenterna inte var tillräckligt noggranna. Ur 
hermeneutisk synpunkt kan dock detta ses som positivt eftersom respondenterna då 
själva fick möjlighet att tolka begreppen utifrån sin verklighet. Vi tror ändå att vi hade 
kunnat få en djupare förståelse kring undersökningsobjekten om vi arbetat fram mer 
varierande frågor.  

Våra utökade kunskaper kring ämnet har också lett till att vi ställt oss frågan om vi 
verkligen studerat rätt saker. Utifrån resultaten från vår undersökning har vi kunnat 
besvara vår problemformulering och därför anser vi att vi faktiskt har undersökt det som 
vi avsåg att studera. Dock upptäckte vi att det finns flera aspekter som borde ha tagits 
med i uppsatsen för att uppnå ett högre vetenskapligt värde, men tiden för uppsatsen 
begränsade möjligheterna att utforska dessa aspekter vidare. 

Vi genomförde åtta intervjuer men endast två företag besvarade vår enkät, trots två 
påminnelser. Kanske borde vi ha valt en annan undersökningsmetod för att få svar på 
dessa frågor. Nu fick vi verkligen uppleva hur trötta människor är på att besvara enkäter. 
Med endast två svar blir det svårt för oss att få en mer djupgående analys.  

Den begränsade tiden gjorde att vi valde att genomföra telefonintervjuer trots att det 
enligt teorier lämpar sig bäst att genomföra kvalitativa intervjuer på plats. Genom en 
besöksintervju har man möjlighet att iaktta respondenten i dennes miljö och kan 
dessutom se hur denne reagerar på frågorna. I och med valet av telefonintervju gick vi 
miste om denna vidare information som hade gett möjlighet till djupare tolkningar. 
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En annan nackdel med telefonintervjuerna var att om en respondent tvekade med 
svaret på någon fråga hjälpte vi denne genom att ge svarsalternativ, vilka troligen 
varierade eftersom vi var tre olika intervjuare. Förmodligen ledde vi härmed in 
respondenterna mot de svar som vi förväntade oss istället för att låta dem tänka efter 
och fritt besvara frågan. Detta torde strida mot ett av bedömningskriterierna inom 
kvalitativ forskning, nämligen konfirmering. Enligt detta kriterium ska en forskare inte 
medvetet låta sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka ut-
förandet av och slutsatserna från undersökningen.  

Inom kvalitativ forskning finns fyra olika bedömningskriterier (konfirmering, tillförlitlighet, 
överförbarhet och pålitlighet) genom vilka man utvärderar en undersökning. Vi har ovan 
diskuterat konfirmering där vi konstaterade att vi troligen inte uppfyllde detta kriterium 
fullt ut. Tillförlitlighet används för att bedöma hur troliga resultaten är. En studie kan 
göras tillförlitlig dels genom att löpande sammanfatta de svar som lämnas av 
respondenten vid genomförandet av undersökningen och dels genom att skicka en 
sammanfattning av undersökningen efter genomförandet. Då intervjun var förhållande-
vis kort var det enkelt att noggrant skriva ner respondenternas svar.  

Dock har vi på grund av tidsbrist inte gett respondenten möjlighet att granska det vi 
skrivit och bekräfta att vi uppfattat det de sagt korrekt. Överförbarhet anger om resultatet 
kan tillämpas i andra kontexter. Då vi huvudsakligen är hermeneutiker är vi inte ute efter 
att kunna överföra våra resultat på andra situationer. Pålitlighet är det sista kriteriet och 
behandlar om man kan få ett liknande resultat även vid ett annat tillfälle. För att detta 
ska vara möjligt måste en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen 
göras. Här anser vi att vi uppfyller detta kriterium väl då vi varit tydliga genom hela vår 
uppsats.  

4.4 Källkritik  
När man genomför en studie går en stor del av tiden åt till att samla in information. Först 
ska diverse litteratur läsas igenom och olika teorier tas fram. Sedan ska själva 
undersökningen av empirin genomföras. Det räcker dock inte med att bara samla in in-
formationen utan den ska sedan även bearbetas och analyseras. (Jacobsen, 2002) 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika typer av informationsdata, primär och sekun-
där. Information som samlas in direkt från berörda personer kallas för primärdata. 
Forskaren samlar då endast in den information som han eller hon är intresserad av. 
Datainsamlingen är alltså skräddarsydd utifrån den aktuella problemformuleringen. 
Metoder som används för att samla in primärdata är intervjuer, observationer eller en-
käter. När det gäller sekundärdata samlar forskaren inte själv in informationen direkt 
från källan utan den information som används har samlats in av andra. Uppgifterna är 
då oftast insamlade för ett helt annat ändamål eller utifrån en annan problem-
formulering.  

För att försäkra sig om att få en bra uppsats bör man bedöma kvalitén på de källor som 
använts. Forskaren bör alltså alltid vara kritisk till källan för information. Han eller hon 
bör bland annat fråga sig vem uppgifterna kommer ifrån, vem som har samlat in dessa 
och om källorna är oberoende av varandra. Informationen i exempelvis en bok är 
sammanställd av en författare och det är bland annat denna persons kunskap och 
kompetens på området som bör ifrågasättas. Ett sätt att kontrollera författaren är att 
använda flera källor och se hur de olika författarnas uppfattningar stämmer överens med 
varandra. Det är alltid viktigt att inte förlita sig på endast en källa. För att få en bra bild 
av en situation bör man ha flera källor som balanserar varandra. (Jacobsen, 2002) 
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4.4.1 Källkritik till vår uppsats 
I vår uppsats har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. När det gäller 
primärdata är vi medvetna om att svaren varierar beroende på respondentens position 
på företaget. Talar vi med den verkställande direktören har denne troligen en annan hel-
hetsbild än exempelvis ekonomiassistenten. Det är även viktigt att vara medveten om 
att respondenten troligen inte kommer att tala illa om det egna företaget, vilket leder till 
att vi inte alla gånger får fram hela sanningen.  

När det gäller sekundärdata sökte vi i Stockholms universitetsbiblioteks databaser och 
tog fram information som var relevant för vår uppsats. Vi har huvudsakligen använt oss 
av böcker skrivna av författare som är erkända på Stockholms universitet och diverse 
kurslitteratur. Vår handledare har även rekommenderat andra författare som är väl 
insatta i de områden vi valt att studera. Vi anser att den varierande litteratur vi använt 
som underlag i denna uppsats kan ses som pålitlig och trovärdig.  

Några av böckerna som vi använt oss av i vår uppsats är ursprungligen inte skrivna på 
svenska, men för att underlätta skrivandet har vi valt att använda de svenska version-
erna. Vi tror att risken för misstolkningar och användning av fel ord är mindre med en 
svensk version än om vi själva skulle ha gjort översättningarna. Speciellt när vi 
behandlar områden som vi har begränsade kunskaper i exempelvis vetenskap och 
metod. Vi förutsätter att de svenska versionerna är bearbetade av kompetenta 
översättare. Möjligen kunde vi ha kontrollerat uppgifterna genom att parallellt bläddra i 
den engelska versionen. 

Vid letandet av lämplig litteratur kan vi ha förbisett väsentligt material. Detta kan bero på 
att vi inte använt tillräckligt många sökord eller att vi fått ett stort antal träffar och därför 
förbisett någon väsentlig författare. Vi anser dock att den referensram vi slutligen använt 
oss av har gett oss en bra överblick av ämnet vi studerat.  
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5 Analys och tolkning 
Analysen grundas på vår problemformulering som lyder: Hur organiserar och bemannar 
små svenska aktiebolag inom tjänstesektorn ekonomiarbetet och varför har de valt detta 
upplägg? 

Nedan analyserar vi resultaten från vår undersökning. Då syftet med undersökningen 
var att öka vår förståelse för hur ekonomiarbetet bedrivs i små svenska aktiebolag inom 
tjänstesektorn, ligger vår undersökning tillsammans med tidigare beskrivna teorier samt 
vår förförståelse till grund för följande analys. 

Analysen är upplagd utifrån frågor relaterade till vår problemformulering med tillhörande 
diskussion. På slutet redogör vi även för hur vår förförståelse har förändrats under 
skrivandet av denna uppsats. 

5.1 Inledning 
Åtta av de 40 företag som vi kontaktade matchade vårt urval och valde att medverka i 
vår undersökning. För vart och ett av de medverkande företagen bad vi att få tala med 
den ekonomiansvarige. Innebörden av ekonomiansvarig varierade dock mellan före-
tagen och vi fick tala med allt från ekonomiassistenten till den verkställande direktören. 
När vi nu ska analysera resultaten av vår undersökning står vi alltså inför problematiken 
att tolka information som kommer från personer på olika nivåer inom företaget. Det är 
därför rimligt att anta att svaren vi får kommer att påverkas av positionen den 
intervjuade personen har på företaget. Man kan också ställa sig frågan om vi har talat 
med rätt person. 

Den person som arbetar aktivt med ekonomin kommer troligen att säga att den valda 
formen av organisering och bemanning av ekonomifunktionen är bra. Om denna person 
inte ansåg att så var fallet skulle denna indirekt kritisera sig själv och sitt eget jobb. 
Frågan är alltså om man hade fått ett annorlunda svar om man talat med någon annan 
på samma företag, exempelvis företagets verkställande direktör. Å andra sidan står den 
verkställande direktören inför samma problematik. Om denne skulle säga att ekonomi-
funktionen inte fungerar bra och samtidigt inte gör något åt situationen kan det visa på 
dåligt ledarskap eller dålig förvaltning av företaget. Detta kan vara en bidragande anled-
ning till att ingen av företagen har sagt sig vara missnöjd med upplägget på ekono-
miarbetet. För att kunna analysera och jämföra svaren måste vi ta hänsyn till vem vi 
talat med eftersom respondentens bakgrund påverkar dennes svar. För att helt förstå 
betydelsen av ett svar är det ur ett hermeneutiskt perspektiv viktigt att känna till 
respondentens förförståelse. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man läser följande 
analys och resonemang. 

Vidare är det viktigt att påpeka att urvalet i vår undersökning inte är representativt för 
populationen i kvantitativa termer. Vi kan således inte generalisera våra resultat och 
påstå att dessa är allmängiltiga för alla företag i branschen. Däremot kan vi försöka 
jämföra företagen som deltog i vår undersökning för att finna likheter och skillnader 
mellan dessa. 
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5.2 Hur organiserar företagen ekonomiarbetet? 
I vår empiriska studie fann vi att sex av de åtta intervjuade företagen valt att sköta 
ekonomiarbetet internt, medan de övriga två föredrog ett externt upplägg. 

Internt upplägg vanligast enligt vår undersökning  
Vår empiriska undersökning visar att internt ekonomiarbete är det mest populära 
upplägget, vilket avviker från Mårtenssons (1983) teorier som säger att en stor andel av 
små företag använder sig av redovisningsbyråer eller konsulter.  

De flesta av våra företag startades i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet, dvs. 
efter det att Mårtensson skrev sina teorier. Kanske är det så att utvecklingen i samhället 
ha något med det avvikande resultatet att göra? Redovisningsområdet anses ju vara ett 
ständigt föränderligt område. 

Å andra sidan har även en kandidatuppsats på Stockholms universitet (Fidan et al, 
2004) konstaterat samma sak som Mårtensson, att små företag oftast lägger ut bok-
föringen externt. I detta fall beror troligen skillnaden på att vårt urval skiljer sig nämnvärt 
från Fidans, vilket gör det svårt att jämföra resultaten från undersökningarna. Hade vi 
gjort ett annat urval hade vi kunnat få ett resultat som bättre överensstämmer med 
Mårtenssons teorier. 

Olika innebörd av internt respektive externt ekonomiarbete 
När vi sammanställde vår empiriska studie upptäckte vi att begreppen internt och ex-
ternt ekonomiarbete hade olika innebörd för respondenterna. Våra frågor om organi-
seringen av ekonomiarbetet var ställda utan en närmare beskrivning av begreppen. 
Detta medförde att varje respondent var tvungen att göra sina egna tolkningar av 
begreppen. Visserligen är man i semistrukturerade intervjuer intresserad av respondent-
ernas tolkningar, men de olika tolkningarna kan försvåra jämförelsen mellan företagen. 

Exempelvis svarade företag B att de hade ett internt upplägg på ekonomiarbetet men 
under intervjun framkom att personen som arbetade med ekonomin var inhyrd från ett 
bemanningsföretag och därför inte var anställd av företaget. Företaget ansåg alltså att 
de hade ett internt upplägg då den inhyrda ekonomiassistenten arbetade på plats på 
företaget. Företag H valde däremot att kalla en liknande situation för ett externt upplägg, 
trots att de också hade en konsult som arbetade på företaget. 

Även inom vår uppsatsgrupp hade vi skilda åsikter om vad internt och externt upplägg 
innebär. En av oss tyckte att ett internt upplägg innebär att ekonomiarbetet sköts av 
anställda på företaget, vilket medför förpliktelser för företaget genom förmåner, sjuklön, 
uppsägningstid m.m. Övriga gruppmedlemmar ansåg att för att räknas som intern räcker 
det med att arbeta på företagets arbetsplats oavsett vem som betalar lönen.   

5.3 Varför och hur har företagen valt sitt upplägg? 
Alla företagen i vår undersökning var nöjda med sitt upplägg på ekonomiarbetet, vilket 
troligen beror på att det är de själva som gjort valet. Vi tror att så länge företags-
strukturen ser likadan ut och inte några större omvärldsförändringar inträffar kommer 
företagen att fortsätta att använda samma upplägg samt vara nöjda med det. 

Olika anledningar låg bakom valet av upplägg 
I vår undersökning framkom det att anledningen till val av upplägg på ekonomiarbete 
varierade kraftigt mellan företagen. Vi tror att den största anledningen till skillnaderna är 
att varje företag har sin verklighet och därmed skilda förutsättningar. Utifrån detta blir 
det naturligt att företagen motiverar sitt beslut på olika sätt, men vi har ändå funnit vissa 
likheter. 
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Företagen med ett internt upplägg eftersträvade god kontroll över verksamheten, bra 
överblick samt att personen som utför ekonomiarbetet är närvarande på företaget och är 
väl insatt i företagets rutiner. De två företag som hade ett externt upplägg menade att 
man kunde spara tid och även pengar samt fokusera på företagets verkliga verksamhet 
om någon annan tog hand om ekonomin. De menade även att omfattningen på 
ekonomiarbetet var så pass ringa att man inte kunde ha en heltidstjänst och att det då 
passade bra med en extern resurs. Vi anser att varje företag valde det enklaste 
upplägget ur sin synvinkel. 

Ett annat sätt att skapa sig en förståelse för valet av upplägget på ekonomiarbetet är att 
undersöka omsättning per anställd eller vinst per anställd. Dessa siffror kan ge en upp-
skattning av ekonomiarbetets omfattning. Vi har dock inte funnit några samband mellan 
omfattningen av ekonomiarbetet och valet av upplägget på detsamma hos de under-
sökta företagen och för därför inte något vidare resonemang om detta. 

Ett aktivt val som sedan inte revideras 
Utifrån resultaten från vår undersökning kan vi utläsa att företagen någon gång har valt 
vilket upplägg på ekonomiarbetet de ska ha, om inte annat så när företaget startades. 
Detta aktiva val påverkades troligtvis huvudsakligen av företagets grundare, vilket 
innebär att om företaget grundats av någon annan hade upplägget på ekonomiarbetet 
kanske sett annorlunda ut. Exempelvis kommer en grundare med ekonomiska 
kunskaper troligen att välja ett internt upplägg, då denne tror sig klara av 
ekonomiarbetet själv. Medan en person som saknar de ekonomiska kunskaperna i 
större utsträckning kommer att välja ett externt upplägg. 

Det verkar som att när företagen väl har valt upplägg på ekonomiarbetet reflekterar de 
inte ytterligare över sitt val utan fortsätter på samma sätt som de alltid har gjort. De 
funderar inte på vad ett annat upplägg skulle innebära i tid och pengar.  

5.4 Var på organisationens livscykel har företagen 
placerats? 

Vår undersökning bestod av två delar: en semistrukturerad intervju och en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen syftade till att placera företagen på Adizes 
organisations livscykel med hjälp av ”The Adizes Lifecycle Assessment Tool”. Då endast 
två av åtta intervjuade företag besvarade vår enkätundersökning medför detta att vi inte 
kan uttala oss i vilken utsträckning Adizes modell kan tillämpas på företag i vår 
målgrupp. Det låga antalet svar påverkar därför vår analys i stor utsträckning, då vi vill 
undvika att dra slutsatser som är svåra att stå för. 

Så gick det för våra företag 
Företag H placerades på blomstringsstadiet och mognadsstadiet och företag D på 
blomstringsstadiet, mognadsstadiet och det aristokratiska stadiet. Enligt Adizes metod 
var bedömningen av båda företagen säker till 100 procent. Ett företag kan enligt Adizes 
(1979) placeras i mer än ett stadium. Detta beror på att företagets avdelningar kan 
befinna sig i olika stadier och därmed placeras även organisationen som helhet i flera 
stadier. 
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Teorierna kring de olika stadierna kan enligt oss relateras inte bara till hela företaget 
utan också till organiseringen av ekonomiarbetet. En del av det som Adizes benämner 
administration består, enligt oss, av ekonomifunktionen. Därför tittar vi närmare på 
administrationen i de olika stadierna. I blomstringsstadiet har administrationen byggts 
upp och accepterats av de anställda. De vet vad som ska göras och hur det ska göras, 
därför fungerar administrationen väl. Från blomstringsstadiet går företaget vidare in i 
mognadsstadiet där administrationen fortgår som vanligt och utförs på gammalt sätt. 
Här är det vanligt att företaget har en stark övertro på sig själva och invaggas i falsk 
säkerhet. Härifrån brukar företaget gå över i det aristokratiska stadiet där 
administrationen samt hela företaget arbetar utifrån gamla normer och vägrar föränd-
ring.  

Teorierna stämmer överens med de resultat vi fick fram från telefonintervjuerna. Företag 
H visar på en utveckling inom ekonomiarbetet där man gått från ett internt till ett externt 
upplägg. Man har alltså byggt upp en väl fungerande organisering av ekonomiarbetet 
som man nu är mycket nöjd med. Företag D talar om ett upplägg av ekonomiarbetet 
som är bra och fungerande därför att man alltid har haft det. Företaget har inte några 
tankar på att finna ett annat upplägg. 

Fördelar med Adizes modell i vår undersökning 
Genom hela vår undersökning har vi använt Adizes modell som ett diskussionsunderlag. 
Adizes modell och relaterade teorier har varit värdefulla som hjälpmedel för att förstå sig 
på och kunna analysera företagen. Modellen har bidragit med många intressanta 
synpunkter som legat till grund för vår övriga analys och de diskussioner som vi fört i 
gruppen. Det är svårare att redovisa innebörden mer konkret än så, men nedan gör vi 
ett försök att utveckla modellen om organisationens livscykel.  

Med våra teorier som utgångspunkt kombinerat med de resultat som framkom i vår 
undersökning har vi försökt att ge en allmänt hållen praktisk tillämpning av Adizes 
modell och hur företagen vandrar längs organisationens livscykel. Under de första 
stadierna har företaget oftast små resurser och relativt få ekonomiska transaktioner och 
grundaren väljer därför att sköta allt själv, även ekonomiarbetet. Under de kommande 
stadierna, då företaget byggs upp, ökar den administrativa bördan och företaget 
behöver antingen nyanställa alternativt anlita extern hjälp. När företaget fortsätter att 
växa tror vi att de vill ha bättre översikt och kontroll över verksamheten och väljer därför 
att sköta ekonomiarbetet internt. I detta skede har företaget vanligtvis en god likviditet 
och har därmed råd att nyanställa personal. I slutet av företagets liv är man ovilliga att 
förändras och därför bedrivs arbetet på samma sätt som det gjorts tidigare. 

Enligt Adizes går vissa verksamhetsområden inte igenom alla stadier på livscykeln. Med 
andra ord fastnar vissa delar i ett företag på ett stadium och kliver inte vidare till nästa. 
En orsak till att mindre företag kanske inte går vidare på livscykeln är att grundarna inte 
släpper taget om företaget och hela tiden är involverade i det dagliga arbetet. En annan 
orsak kan vara att små företag inte uppvisar konstant tillväxt och antalet anställda förblir 
lågt. Företaget som helhet kan, trots att vissa verksamhetsområden fastnar på vägen, 
gå vidare genom alla stadier. 

Nackdelar med Adizes modell i vår undersökning 
Vi har redan diskuterat den största nackdelen med Adizes modell i vår undersökning. 
Denna nackdel är inte knuten till modellen utan till resultaten från undersökning. Då 
endast två företag besvarade vår enkät har vi som sagt ett mycket begränsat empiriskt 
underlag för att göra analyser kopplade till organisationens livscykel.  

Vidare anser vi att modellen ska användas med viss försiktighet då den är baserad på 
studier av företag som är större än företagen i vår undersökning. De företag som Adizes 
har analyserat hade minst 80 anställda och en omsättning som översteg en miljon 
dollar. 
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Slutligen tycker vi att det är svårt att avgöra hur vi ska förhålla oss till att många av våra 
företag har förblivit relativt små. Det medför att våra företag kanske aldrig ställs inför 
vägskälet där de måste fatta stora avgörande beslut som påverkar organisationen. 
Kanske behöver de aldrig, efter det att första beslutet fattats, ta upp diskussionen om ett 
externt eller internt upplägg på ekonomiarbetet. De kan istället fortsätta enligt gamla 
mönster. 

5.5 Hur ser bemanningen av ekonomiarbetet ut i de 
små företagen? 

Nödvändiga roller i en organisation 
Enligt Adizes (1979) finns det fyra ledarroller: produceraren, administratören, entrepre-
nören och integreraren. En så kallad perfekt ledare innehar egenskaper från alla fyra 
rollerna. Men då egenskaperna hos ledarrollerna är oförenliga så finns den perfekta 
ledaren endast i teorin.  

För att uppnå en god helhet bör ett företag eftersträva att ha alla rollerna representerade 
i företaget. I små företag innebär det att ett fåtal personer ska inneha de fyra ledar-
rollernas egenskaper, vilket ställer större krav på varje anställd. 

Vi tror att den fjärde rollen, integreraren, är mindre representerad i små företag än 
övriga roller. Då små företag inte har en lika utvecklad organisation är företaget mer 
beroende av varje anställd. En anställd besitter ofta mycket kunskap som inte finns 
dokumenterad och därför inte är tillgänglig för resten av företaget. Detta innebär att 
företaget förlorar en stor del av sin kompetens om en anställd slutar. 

Begränsad omfattning av ekonomiarbetet 
Vår studie visar att det är vanligt i små företag att de ekonomianställda har antingen en 
deltidstjänst eller en heltidstjänst med arbetsuppgifter även inom andra områden på 
företaget. Detta stämmer överens med uppbyggnaden av ett företag i barndomsstadiet i 
organisationens livscykel där varje anställd har i regel mer än en roll.  

Trots att företag D har placerats på blomstringsstadiet, mognadsstadiet och det aristo-
kratiska stadiet har ekonomichefen flera andra arbetsuppgifter, vilket överensstämmer 
med organiseringen i barndomsstadiet. Vi anser att det är en fråga enbart om före-
tagens storlek. Antalet anställda i små företag är färre vilket leder till att varje anställd 
behöver utföra mer än en arbetsuppgift. Det finns förmodligen inte tillräckligt med 
arbetsuppgifter inom ett område för att kunna ha en heltidsanställd som endast sysslar 
med en sak. 

5.6 Vad har företagen för kompetens? 
Kompetens består, som vi tidigare beskrivit, av två delar: formell och funktionell kompe-
tens. Den formella kompetensen består av kunskaper som en person skaffar sig genom 
att gå utbildningar och skriva färdighetsprov. Detta medför att en persons formella 
kompetens normalt inte kan minska utan endast öka eller förbli densamma. Den funktio-
nella kompetensen utvecklas däremot successivt, man får en ökad eller minskad 
förmåga att lösa ett problem eller en uppgift. Med tiden lär man sig att hantera olika vari-
anter av liknande problemställningar och situationer. Man kan ha funktionell kompetens 
utan att ha formell kompetens och även tvärtom. 
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Funktionell kompetens är viktigare än formell 
I vår undersökning frågade vi efter såväl respondentens utbildningsnivå som dennes 
erfarenhet inom branschen, alltså formell respektive funktionell kompetens. Vi upptäckte 
att det var få företag som ansåg att den som arbetade med det dagliga ekonomiarbetet 
behövde mer än gymnasieutbildning. Då de flesta som arbetade med ekonomin inte 
hade mer än en gymnasieexamen anser vi att den formella kompetensen på dessa 
företag är förhållandevis låg. Vi tror att det kanske beror på att en person först och 
främst behöver ha funktionell kompetens för att utföra det dagliga ekonomiarbetet. 
Denna kunskap kan man bara lära sig på plats och inte genom någon utbildning 
eftersom det är skillnad på teori och praktik. Däremot tror vi att en person med högre 
formell kompetens har lättare att ta till sig och förstå nya arbetsuppgifter och således 
snabbare uppnår en högre funktionell kompetens.  

Även i vår uppsatsgrupp finns tydliga exempel på att det är den funktionella kompe-
tensen som är den viktigaste vid det dagliga ekonomiarbetet. När vi tidigare i uppsatsen 
redogjorde för gruppens förförståelse framgick tydligt att en i gruppen har formell 
kompetens när det gäller ekonomiarbete (studier vid universitet) men begränsad 
funktionell kompetens (ingen relevant yrkeslivserfarenhet). En annan person har till-
ägnat sig funktionell kompetens genom arbete utan att ha en fullständig ekonomi-
examen och anser sig klara ekonomiarbetet väl. 

Ingen formell kompetensutveckling 
Det låga kravet på formell kompetens är troligen anledningen till att respondenterna inte 
har valt att vidareutbilda sig genom olika kurser och liknande. Utbildning behövs inte och 
ses därför inte som nödvändig utan istället utökar man sin funktionella kompetens 
genom praktiska böcker och utskick inom området. Många företag tillåter dock sina 
anställda att gå en utbildning om de skulle vilja. De utbildningar som hjälper till att höja 
den funktionella kompetensen är säkerligen mer attraktiva för denna målgrupp, exem-
pelvis en kurs i Excel eller en kurs om företagets affärssystem. Dessa utbildningar höjer 
såväl den funktionella kompetensen som den formella, då personen lär sig dels efter-
frågade kunskaper och dels får ett bevis på genomförd utbildning.  

Kollektiv kompetens ger mer 
Vi fann att det är vanligt att fler än en person är engagerad i ekonomiarbetet. Fördelen 
med detta arbetssätt är att flera personer bidrar med sina individuella kunskaper vilket 
leder till att den kollektiva kompetensen blir större än summan av varje enskild 
kompetens. Med andra ord löser en grupp en arbetsuppgift bättre än enskilda individer. 
Personligen anser vi att det alltid är skönt att kunna ha någon att diskutera med och 
komma på lösningar som oftast blir bättre och mer genomtänkta än om man arbetar på 
samma problem själv. Tillsammans ser man olika saker och täcker upp ett större 
kunskapsområde. 

5.7 Hur påverkas ekonomiarbetet i de små företagen av 
gällande lagar och regler? 

Eftersom redovisningsområdet ständigt utvecklas har lagstiftarna valt att använda ram-
lagar för att styra företagens redovisning. Dessa lagar är så pass allmänt hållna att de 
sällan behöver ändras, vilket gör det enklare för små företag att hålla sig uppdaterade 
med gällande lagar. Lagarna kompletteras med rekommendationer som mer i detalj reg-
lerar redovisningen. Rekommendationerna berör, enligt vår mening, i mindre utsträck-
ning små företag vilket förenklar arbetet med redovisningen. Detta beror bland annat på 
att små företag i regel har mindre och inte har lika många olika typer av tillgångar 
(fastigheter, aktier, optioner m.m.). 
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Lagar behövs 
Lagarna finns huvudsakligen till för att värna om långivare, kreditgivare och aktieägare. 
Genom standardiserade ekonomiska rapporter får intressenterna möjlighet att jämföra 
olika företag med varandra. Vi anser att det är nödvändigt att ha dessa krav för att 
skydda olika intressenter. Samtidigt har vi förståelse för att företag kan ifrågasätta att de 
behöver utföra ett arbete som de själva inte ser nyttan av. Vi tror att företagen har ett 
behov av en ekonomifunktion men i en mer begränsad omfattning än vad lagen kräver 
idag. 

Redovisningen syftar till dels att bidra med ekonomisk information till de externa intres-
senterna och dels att ligga till grund för styrning av verksamheten. Vi anser att det in-
terna behovet att använda redovisningen som beslutsunderlag vida understiger de 
externa kraven. 

Endast det som lagen kräver 
Vår empiriska undersökning visade att de flesta företagen inte gör något utöver vad 
lagar och regler kräver, vilket stämmer väl överens med Mårtenssons (1983) teorier. 
Mårtensson hävdar vidare att små företag sköter sin redovisning utifrån vad de anser är 
nödvändigt samt utifrån de externa kraven. Dessa är oftast mer omfattande än de små 
företagen har behov av. Vi anser att varje företag lever i sin verklighet med sina egna 
problem och lösningar på dessa. Trots det måste företagen anpassa sig till lagarnas och 
rekommendationernas uppfattning om verkligheten. Detta gör att de små företagen kan 
uppleva kraven från lagstiftaren som betungande. 

I vår undersökning framkom det emellertid inga tecken på att företagen såg lagstiftarens 
krav som särskilt betungande. Vi tror att en bidragande faktor till detta kan vara att alla 
utom ett av företagen faller under småbolagsregeln i ABL. De behöver alltså endast 
sammanställa ett årsbokslut och inte en årsredovisning. Då vi inte specifikt frågat efter 
företagens åsikt angående lagstiftarens krav kan vi inte vara helt säkra på ovanstående 
resonemang. 

5.8 Hur håller sig företagen uppdaterade om 
förändringar i regelverket? 

Den ständiga utvecklingen inom redovisningsområdet leder till frågan om man någonsin 
kan anses väl insatt i områdets lagar och regler. Företagen vi intervjuade ansåg sig ha 
koll på dessa, men var så verkligen fallet? I vår undersökning framkom en intressant 
detalj, nämligen att inget företag aktivt letade efter upplysningar utan endast passivt tog 
emot nödvändig information. Vi ställer oss därför frågande om hur pass insatt företaget 
egentligen är i gällande lagar och regler. 

Passiv och reaktiv informationssökning räcker 
Passiv informationssökning innebär att någon annan än företaget väljer ut nödvändig 
information. Företaget måste då lita på att den part som gör urvalet väljer rätt inform-
ation annars kan företaget missa väsentliga nyheter på området. Företagen i vår under-
sökning tog i stor utsträckning emot upplysningar om förändringar i regelverket genom 
diverse utskick från exempelvis Skatteverket, revisorn eller leverantören av företagets 
affärssystem. 

Aktiv informationssökning är motsatsen och innebär att företaget själva håller sig 
uppdaterade om förändringar i regelverket. I och med att redovisningsområdet är stort 
och ständigt under förändring är detta arbete mycket omfattande i både tid och pengar.  
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Vi tror att företagen väljer passiv informationssökning för att det helt enkelt inte är rimligt 
att aktivt själva hålla sig uppdaterade. Vidare tror vi även att det är tillräckligt med passiv 
informationssökning för de flesta företagen eftersom alla aktiebolag måste ha en revisor 
som stämmer av att företaget följer gällande lagar och regler. Vid vissa speciella tillfällen 
kan det dock behövas ett mer aktivt informationsinsamlande, exempelvis vid större 
affärer. 

Vi anser att många företag agerar främst reaktivt. När en större händelse inträffar som 
påverkar företaget och de inte innehar nödvändig kunskap så kommer företaget att 
skaffa sig den information som är nödvändig för att hantera händelsen och dess 
påföljder. Sammanfattningsvis tror vi att företagens informationsinsamling påverkas av 
deras begränsade resurser och det är därför inte möjligt med en alltför stor informations-
insamlingsfunktion. Det räcker alltså med att få några uppdateringar årligen för att hålla 
sig à jour inom ekonomiområdet.  

5.9 Vad har revisorn för roll? 

Informationskälla och kontrollant 
I vår undersökning framkom egentligen endast begränsad information om revisorns roll. 
Företagen använde revisorn till främst två saker: informationsinsamling och kontroll av 
företagets verksamhet. Eftersom företagen får bra hjälp av revisorn anser vi att det är 
ganska naturligt att företagen var nöjda med sin revisor. 

Den dubbla rollen 
Det som vi finner är lite anmärkningsvärt är revisorns dubbla roll. Nästan alla undersökta 
företag hämtade information om hanteringen av företagets ekonomiarbete hos revisorn. 
Detta leder oundvikligen till att revisorn i viss utsträckning granskar sina egna rekom-
mendationer. Revisorn används alltså som informationskälla, men ska samtidigt gran-
ska företagets verksamhet. Detta medför att man kan ifrågasätta revisorns oberoende. 
Det blir allt viktigare att revisorn är oberoende i och med de allt hårdare redovisnings-
reglerna som tillkommit efter de uppmärksammade redovisningsskandalerna i världen.  

5.10 Var det som vi trodde? 
Innan vi genomförde vår undersökning hade vi en viss förförståelse för ämnet. Förför-
ståelsen utvecklades sedan löpande under undersökningens gång.  

Externt upplägg – troligen det vanligaste 
Vi trodde, baserat på tidigare erfarenhet och instuderade teorier, att majoriteten av 
företagen skulle ha valt ett externt upplägg på ekonomiarbetet. Detta visade sig inte 
stämma med resultaten från vår undersökning. De flesta av företagen vi intervjuade 
skötte nämligen ekonomiarbetet internt. 

Organiseringen av ekonomiarbetet – ett val som inte revideras 
Däremot stämde vår uppfattning om att valet av upplägg på ekonomiarbetet inte skulle 
vara särskilt genomtänkt. Företagen verkar ha fattat ett beslut och sedan inte funderat 
vidare utan fortsatt att skötta ekonomiarbetet på samma sätt som det alltid har gjorts. 

Lagar och regler – betungande för små företag 
Vi trodde vidare, påbackade av de teorier vi läst, att alla lagar och regler skulle vara 
betungande för de små aktiebolagen. Detta stämde i viss mån då de flesta företagen 
endast utförde minsta möjliga arbete för att leva upp till lagstiftarens krav. Endast två av 
de åtta undersökta företagen uppgav att de gjorde andra rapporter än de som krävs av 
lagen. 
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Ekonomiarbetet – kräver högre kompetens inom ekonomi 
Vi ansåg att ekonomiarbetet krävde en viss formell kompetens, i våra ögon en person 
med universitetsutbildning. Det visade sig dock att vår åsikt inte stämde överens med 
hur företagen resonerade. Vi har i efterhand varit tvungna att ändra åsikt då vi insett att 
ekonomiarbetet består dels av det dagliga, praktiska arbetet och dels av den strategiska 
planeringen. I vår studie har vi koncentrerat oss på det förstnämnda. Vi kan alltså utifrån 
vår undersökning konstatera att det dagliga ekonomiarbetet huvudsakligen kräver 
funktionell kompetens, medan det strategiska arbetet kräver högre formell kompetens. 
Detta för att kunna genomföra analyser och ta långsiktiga beslut. Med detta i åtanke kan 
man säga att en person med universitetsexamen i ekonomi förmodligen inte kommer att 
kunna sköta det dagliga ekonomiarbetet på ett företag utan att lära sig hur man praktiskt 
arbetar. Däremot tror vi att denne lättare kan ta till sig och förstå den praktiska 
kunskapen. 

Ekonomiarbetet – ett rutinjobb 
Utifrån egna erfarenheter ansåg vi att mycket av det arbete som utförs på en ekonomi-
avdelning kan genomföras utan någon större förståelse för arbetet. Man lär sig hur vissa 
arbetsmoment ska göras och ifrågasätter inte detta. Gammal kunskap kopieras och inga 
försök till att utveckla någon ny görs. Man gör helt enkelt så som man alltid har gjort. 
Ovanstående resonemang bekräftas av vår undersökning då den funktionella kompe-
tensen ansågs viktigast för att klara av det dagliga ekonomiarbetet. 
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6 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
I följande avsnitt vill vi först och främst ge svar på vår problemformulering: Hur organi-
serar och bemannar små svenska aktiebolag inom tjänstesektorn ekonomiarbetet och 
varför har de valt detta upplägg?  

Förutom att besvara frågan kommer vi även att ta upp andra närliggande slutsatser som 
vi dragit under arbetets gång. Då vi i våra intervjuer var ute efter att skapa en större 
förståelse för respondenternas verklighet ställde vi mer omfattande frågor och har därför 
ytterligare information som vi analyserat. Det är utifrån vår analys som vi har dragit 
nedanstående slutsatser. Vi börjar avsnittet med att ge ett kort svar på vår problem-
formulering för att sedan ta upp våra slutsatser i punktform. Varje slutsats sammanfattas 
i en kursivt skriven mening som efterföljs med förklarande text. Vi avslutar kapitlet med 
några rekommendationer till fortsatt arbete. 

6.1 Slutsatser 
Vår fallstudie är genomförd utifrån en kvalitativ ansats vilket gör att vi inte kan dra 
generella slutsatser. Det är därför viktigt att påpeka att våra slutsatser endast gäller de 
företag som ingick i fallstudien.  

Vad har vi då kommit fram till för slutsatser? Till att börja med kan vår problem-
formulering kort besvaras enligt följande: ”De flesta företagen i vår undersökning har valt 
ett internt upplägg på organiseringen av ekonomiarbetet. Detta arbete bemannas inom 
företagen huvudsakligen av deltidsanställda eller heltidsanställda med arbetsuppgifter 
inom flera områden. Argumenten för valet av ett internt upplägg varierade från att det är 
enklast, att det ger god kontroll och bra överblick till att det alltid har varit så.” 

Men är svaret verkligen så enkelt? Vi menar att det inte är så och har därför valt att 
presentera en mer detaljerad uppdelning av våra slutsatser nedan.  

• De flesta små företag föredrar ett internt upplägg på ekonomiarbetet. 
I vår fallstudie hade sex av åtta företag valt att sköta ekonomiarbetet internt. Detta 
resultat går emot de teorier vi tagit del av och även mot resultatet från en liknande 
undersökning som gjordes vid Stockholms universitet hösten 2004. Vilket arbetssätt 
som lämpar sig bäst för små aktiebolag kan vi dock inte uttala oss om. Vi vet bara 
att de flesta av de företag som vi undersökte föredrog ett internt upplägg. 

• De flesta små företag funderar inte särskilt mycket kring upplägget på 
ekonomiarbetet.  
Vi ser också att de flesta företagen inte funderar särskilt mycket kring upplägget på 
ekonomiarbetet. De har en gång i tiden fattat ett beslut om hur organiseringen av 
arbetet ska se ut och har sedan fortsatt att använda samma upplägg. De gör som 
de alltid har gjort och funderar inte på andra alternativ. Vi tror att endast en extern 
kraft kan få dessa bolag att reflektera över sitt upplägg på ekonomiarbetet, 
exempelvis en ny revisor.  

• Adizes modell är ett gott diskussionsunderlag för studier av små företag. 
Adizes modell om organisationens livscykel har varit en värdefull tillgång för oss 
under hela utförandet av denna uppsats. Främst har användningen av modellen 
inneburit en bra utgångspunkt vid analys och diskussion av våra företag. I och med 
att så pass få företag besvarade vår enkätundersökning undviker vi dock att dra 
slutsatser utifrån Adizes modell. 
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• Ekonomifunktionen på de flesta små företag motsvarar inte en heltidstjänst. 
På de flesta företagen hade de anställda som arbetade med ekonomin en 
deltidstjänst eller en heltidstjänst som bestod av arbetsuppgifter inom andra delar av 
verksamheten. Ekonomiarbetet på de flesta små företag är alltså inte så omfattande 
att det fyller ut en heltidstjänst. 

• Det är extra viktigt för små företag vem de anställer. 
Företag bör sträva efter att ha Adizes fyra ledarrollers egenskaper representerade i 
företaget. Då det i ett litet företag finns få personer som ska täcka upp alla dessa 
egenskaper är det oerhört viktigt att anställa ”rätt” person. Små företag behöver 
således kompetenta personer med rätt egenskaper som passar in i 
företagskulturen. 

• Det dagliga ekonomiarbetet kräver huvudsakligen funktionell kompetens. 
Vi menar att ekonomiarbetet består dels av det dagliga, praktiska arbetet och dels 
av den strategiska planeringen. I vår studie har vi koncentrerat oss på det 
förstnämnda. Vi kan alltså utifrån vår undersökning konstatera att det dagliga 
ekonomiarbetet huvudsakligen kräver funktionell kompetens, medan det strategiska 
arbetet kräver högre formell kompetens. Med detta i åtanke kan man säga att en 
person med universitetsexamen i ekonomi förmodligen inte kommer att kunna sköta 
det dagliga ekonomiarbetet på ett företag utan att lära sig hur man gör det. Däremot 
tror vi att denne lättare kan ta till sig och förstå den praktiska kunskapen. 

• Små företag har tillräckligt bra kunskaper om regelverket för att kunna sköta 
sin verksamhet.  
Alla företag som deltog i vår studie ansåg att de hade ordentlig koll på lagar och 
regler. Vi tror dock att företagens kunskaper gällande regelverket inte är så om-
fattande som företagen själva tycker. Dock behöver kunskapen om lagar och regler i 
dessa företag inte vara så omfattande då små företag inte berörs av alltför många 
rekommendationer och inte behöver göra mer än ett årsbokslut. Varje aktiebolag 
har även en revisor som kontrollerar verksamheten och att företagen följer gällande 
lagar och regler. Vi anser alltså att företagens kunskaper om regelverket räcker för 
att de ska kunna sköta ekonomiarbetet. 

• Passiv informationsinsamling räcker för att små företag ska hålla sig 
uppdaterade om gällande lagar och regler.  
Företagen i vår undersökning håller sig uppdaterade främst genom information som 
skickas till de från revisorn, Skatteverket och leverantörerna till företagets affärs-
system. Vi menar att det inte vore rimligt för små företag att aktivt hålla sig 
uppdaterade och därför räcker den enklare lösningen att passivt ta emot information 
från tredje part. Risken för felaktig hantering av informationen eller att företaget inte 
får nödvändig information minimeras genom att varje aktiebolag måste ha en revisor 
som kontrollerar verksamheten.  

• Det finns en viss koppling mellan lagstiftarens krav på redovisningen och 
omfattningen av små företags ekonomiarbete.  
I vår undersökning framkom det att majoriteten av företagen endast utför det ekono-
miarbete som krävs enligt lag. Med andra ord skulle omfattningen på ekonomi-
arbetet i små företag begränsas om kraven från lagstiftarens sida minskade. Utan 
alla krav och regler skulle förmodligen företagen göra det minsta möjliga för att 
kunna ha en översikt över sina intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder.  
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• Det finns en risk att revisorn reviderar sig själv.  
Är revisorn verkligen oberoende, då denne i små företag ofta har två roller? 
Revisorn är oftast en viktig källa till information för företaget men ska samtidigt 
granska företagets verksamhet. Detta upplägg innebär att det finns en tydlig risk att 
revisorn reviderar sig själv. 

6.2 Förslag till fortsatt arbete 
Här sätter vi punkt för vår uppsats men ekonomiarbetet i små svenska aktiebolag inom 
tjänstesektorn fortsätter att utvecklas då redovisningsområdet ständigt påverkas av 
förändringarna i samhället. På grund av flera uppmärksammade redovisningsskandaler i 
världen kommer lagstiftarens krav att öka, vilket förmodligen leder till mer ekonomi-
arbete som de små företagen inte ser nyttan av. 

Då de begrepp som vi har behandlat under uppsatsskrivandet växt och blivit mer 
nyanserade tror vi att vår undersökning kan ses som en förstudie eller pilotstudie inför 
en mer heltäckande forskning. Därför presenterar vi nedan två förslag till fortsatt arbete. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur andra intressenter, främst revisorn, ser på 
hur företagen sköter sitt ekonomiarbete. Detta för att kunna jämföra de små företagens 
och revisorns syn på företagens kunskap inom ekonomi och se om dessa stämmer 
överens eller inte. En sådan undersökning är dock känslig eftersom revisorn har tyst-
nadsplikt gällande företagen de reviderar. 

Vi tror även att det vore intressant att mer utförligt testa Adizes metod. Ett sätt att göra 
detta kan vara att först göra en enkätundersökning där flera personer på samma företag 
besvarar enkäten. Resultaten följs sedan upp med deltagande observationer och djup-
intervjuer med olika personer på företaget. Det går då att relatera svaren från enkäten 
till företagets verklighet och således kan man bygga upp en helhetsbild av företaget, 
såväl teoretisk som praktisk. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Frågeformulär för telefonintervju 

Allmänna frågor 
1. Företagsnamn? 

2. Vad har företaget för verksamhet?  

3. Hur många anställda har företaget? 

4. När grundades företaget, hur länge har företaget funnits? 

5. Hur stor var omsättningen år 2004? 

6. Hur stor var resultatet 2004? 

Ekonomifrågor 
7. Vilka delar av företagets ekonomiarbete sköts externt respektive internt?  

a) Löpande bokföring 
b) Fakturering 
c)  Lönehantering  
d)  Moms och skatt 
e) Bokslut, årsredovisning och deklaration 

8. Varför har företaget valt detta upplägg på ekonomiarbetet? 

 

Beroende på svaren på fråga 7 och 8 besvaras frågorna 9-19 alternativt 20-29. 

Internt ekonomiarbete 
9. Vilka fördelar ser företaget med att sköta ekonomiarbetet internt inom företaget? 

10. Hur fördelas tiden mellan de olika anställda i organisationen? Finns det 
personer som ansvarar för flera olika delar av ekonomiarbetet? 

11. Vilken omfattning har ekonomiarbetet mätt i antal tjänster? 

12. Vilken slags tjänst har de som sköter ekonomiarbetet? 

13. Fungerar detta upplägg bra, är företaget nöjd med upplägget? 

14. Om inte, varför? 

15. Vilken utbildning har de som arbetar med ekonomin och hur lång relevant 
arbetslivserfarenhet?  

16. Hur letar företaget information om hur ekonomiarbetet ska hanteras? 

17. Vilka delar av ekonomiarbetet görs på frivillig basis och vilka görs för att lagen 
kräver det?  

18. Har företaget funderat på att låta en extern part sköta ekonomiarbetet? 

19. Om ekonomiarbetet har sköts externt förr, varför inte längre? 
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Extern ekonomiarbete 
20. Vilka fördelar ser företaget med att sköta hela/delar av ekonomiarbetet externt? 

21. Hur valde företaget det externa upplägget och parten? 

22. Hur sköts kunskapsöverföringen från den externa parten till företaget? Vem har 
kontakten och hur ofta? 

23. Den som har kontakten med den externa parten, vilken 
utbildning/bakgrund/kompetens har denne? 

24. Vilka delar av ekonomiarbetet görs på frivillig basis och vilka görs för att lagen 
kräver det?  

25. Är företaget nöjd med det arbete som sköts externt? 

26. Om inte, varför? 

27. Har ni någon gång försökt sköta ekonomiarbetet själva? 

28. Om ja, vilka delar? 

29. Varför slutade ni? 

Företagets kompetens 
30. Hur insatt är företaget i gällande lagar och regler som styr ekonomiarbetet?  

31. Hur håller sig företaget a jour med lagar, normer och rekommendationer? 

32. Hur hanteras kompetensutveckling inom området ekonomi på företaget? 

Övrigt 
33. Hur gick valet av revisor till? Aktivt / passivt? 

34. Vad är revisorns roll? 

35. Är företaget nöjda med revisorn? 
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8.2 Bilaga 2 - Adizes livscykel 
 

Tack för Din medverkan i vår undersökning! 

Som uppföljning på den telefonintervju som genomförts önskar vi gärna att Du fyller i 
denna enkät. Denna enkät består av två delar. Del 1 består av frågor där ett alternativ 
ska markeras för varje fråga. I del 2 ska alla alternativ som stämmer markeras. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och Du kommer att vara anonym i vår 
undersökning och uppsats. Svaren kommer att behandlas och analyseras (enligt känd 
metod) och därefter kommer resultatet att skickas till Dig per e-post. 

Du kan välja att inte besvara en eller flera frågor, men var medveten om att antalet svar 
och riktigheten i svaren är avgörande för att analysen ska kunna genomföras med bästa 
resultat. 

För vart och ett av nedanstående påståenden, markera det alternativ som 
passar bäst i på din organisation med ett kryss 
 

I vår organisation, 
[   ] är funktion viktigare (vad och varför) än form (hur och vem) 
[   ] är det en balans mellan funktion och form 
[   ] är form viktigare är funktion 

Oavsett hur saker verkar vara, så finns den verkliga makten (beslutsfattare och 
initiativtagare) 

[   ] i områdesfunktioner (finans, redovisning, juridiska) 
[   ] i linjefunktioner (marknadsföring, försäljning, produktutveckling eller produktion) 
[   ] på olika ställen i organisationen beroende på vad det gäller och inte hos en viss 
avdelning 

I vår organisation, 
[   ] härstammar långsiktig personlig framgång från förmågan att undvika risk 
[   ] är du mer framgångsrik ju fler och större risker du tar 

I vår organisation, 
[   ] är nästan allt tillåtet undantaget saker som är uttalat förbjudna 
[   ] är de flesta saker förbjudna undantaget saker som är uttalat tillåtna 
[   ] finns det klara riktlinjer om vad som är tillåter eller inte 

I vår organisation,  
[   ] överträffar vi normalt våra årliga budgetsiffror 
[   ] är resultat svåra att förutspå 
[   ] är det en kamp för att nå våra mål, men i regel når vi dessa 

I vår organisation sätter man större vikt på 
[   ] framtida möjligheter 
[   ] tidigare framgångar 
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Markera alla påstående som passar in på din organisation. 
[   ] Vår organisation saknar en fungerande uppsättning styrsystem och policys.  

[   ] Vi har inte tid för möten. 

[   ] Det finns en kultur av att "inte sticka ut" eller vara besvärlig inom vår organisation. 

[   ] Vi lanserar ofta våra produkter eller tjänster på marknaden, trots att de behöver mer 
utveckling.  

[   ] Vår grundare eller VD ändrar ofta beslut fattade av andra. 

[   ] De flesta personerna i vår organisation verkar vara nöjda med vad vi har uppnått 
och vad vi ska uppnå.  

[   ] Många anställda är överrösta med uppgifter som saknar inbördes prioritering.  

[   ] Vår företagsledning verkar inte ha en gemensam uppfattning om företagets mål, 
prioriteringar och framgångsstrategier.  

[   ] Vår grundare eller VD verkar vara ganska upptagen med saker som inte direkt berör 
vår organisation.  

[   ] I vår organisation är det oklart vem som är ansvarig för vad.  

[   ] Vem som rätt att göra vad (auktoritet), är oklart eller förändras ständigt.  

[   ] Vi är lönsamma (gör vinst), men förlorar marknadsandelar. 

[   ] Politiskt spel styr vårt beslutsfattande (att vinna är viktigare än ett bra beslut).  

[   ] Vi har ofta nått eller passerat våra finansiella mål.  

[   ] Frasen ”för att det är vår policy” används för ofta I vår organisation. 

[   ] Vi har svårt att hitta tillräckligt kvalificerat personal för att leda våra verksamheter.  

[   ] Vi har svårt att rekrytera på grund av en svag kassa (brist på pengar). 

[   ] Vi verkar försöka utnyttja nästan varje möjlighet som dyker upp (vi agerar med få 
begränsningar).  

[   ] Det finns en icke löst konflikt i företagsledningen (främst mellan den högst ansvarige 
och dennes närmst underställde).  

[   ] Våra starka traditioner och vårt sätt att göra affärer är viktigt för oss.  

[   ] Om vår grundare eller VD skulle lämna företaget så skulle vi få problem att överleva 
eller bli mindre framgångsrika. 

[   ] Vi verkar vara ovilliga eller ha svårt att acceptera nya och kreativa idéer inom vår 
organisation.  

[   ] Vi skulle nog inte överleva utan stöd från vårt moderbolag eller från bidrag från 
staten.  

[   ] Ganska många personer i vår organisation beter sig som om våra kunder är ett 
besvär.  

[   ] Vi har för många interna konflikter, för mycket revirtänkande och det talas för mycket 
bakom ryggen på varandra.  

[   ] Våra intäkter minskar.  

[   ] Vi har liten kontroll över våra löpande kostnader. 

[   ] Det har varit för hög personalomsättning i företagets ledning 

[   ] I vår organisation finns det en ”oss mot dem”- eller “gamla mot nya”-mentalitet. 
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[   ] Vår företagsledning har för många förmåner. 


