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Förord 
Så många att tacka för att denna uppsats sett dagens ljus.  
Först och främst våra familjer som stöttat oss när vi själva har tvivlat.  

Våra handledare Jennie Blomqvist och Katrin Franander som outtröttligt 
funnits där när vi hamnat i en återvändsgränd. 

Våra opponenter samt examinator Marie Aurell som gett oss värdefulla 
synpunkter. 

Och sist men inte minst våra respondenter för att de tog sig tid att svara på 
våra frågor.  

2012-07-31 

Anne Delcomyn   Ann-Charlotte Malmgren 
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Sammanfattning 
Titel: Hur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning? 

Författare: Anne Delcomyn och Ann-Charlotte Malmgren. 

Handledare: Jennie Blomqvist och Katrin Franander. 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi- 15 högskolepoäng. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur mikroföretag använder ekonomistyrning. 

Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats med intervjuer som undersökningsmetod. Det 
empiriska materialet är hämtat från delvis strukturerade intervjuer med 23 företagsledare för 
mikroföretag. Analys av det empiriska materialet är sedan gjord mot befintliga teorier för att 
kartlägga hur mikroföretag arbetar med ekonomistyrning. 

Slutsatser: De slutsatser vi drar av vårt arbete är att mikroföretagare använder 
ekonomistyrning utan att egentligen vara medvetna om det. De använder enklare modeller och 
andra benämningar för att få dem att fungera i den verklighet de lever i.  
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Abstract 
Title: How do micro-enterprises work with financial management?

Authors: Anne Delcomyn and Ann-Charlotte Malmgren. 

Supervisors: Jennie Blomqvist and Katrin Franander. 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits. 

Purpose: The thesis aims to investigate how micro businesses use financial management.

Method: The thesis has a qualitative approach with interviews as method. The empirical 
material is taken from partially structured interviews with 23 micro-enterprises. Analysis of 
the empirical material is then processed against the existing theories in order to identify how 
micro businesses use financial management in their daily work. 

Results: The conclusions we draw from our thesis is that micro-business owners use 
financial control without really realizing it. They use simpler models and give them other 
names in order to make them work in the reality they live in. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Det totala antalet företag i Sverige år 2011 uppgick till 1 036 787 stycken. För att ett företag 
ska fungera på ett tillfredsställande sätt behöver det styras. Styrning är ett sätt att påverka 
beteendet hos människor och det gäller att välja de styrimpulser man tror ger det önskade 
beteendet.1 Detta visar att styrning är viktigt och i ett vidare begrepp ekonomistyrning. I 
litteraturen beskrivs det hur ekonomistyrningen har ett övergripande syfte att hjälpa företaget 
att uppnå de strategiska mål som har satts upp för verksamheten.2  Syftet är även att hushålla 
med verksamhetens resurser och ha en långsiktig plan för bästa utveckling och användning av 
dessa resurser.3  

För ekonomistyrningen finns det fyra utgångspunkter, dessa är vision, affärsidé, strategi och 
verksamhetsplaner.4 Visionen beskriver hur företaget önskar bli uppfattade av sina kunder. 
Den beskriver även företagets önskade utveckling för framtiden. Affärsidén beskriver vilken 
verksamhet företaget avser bedriva. Strategin är planen för hur företaget skall agera för att nå 
sin affärsidé, och verksamhetsplanering innebär att de huvudmål som företaget har satt upp nu 
delas in i mindre delmål. När dessa utgångspunkter binds samman leder det till 
ekonomistyrning och därigenom en styrning för att uppnå företagets ekonomiska mål.5

Ett ekonomistyrsystem består av flera delar och dessa delar ges ofta benämningen styrverktyg. 
Dessa styrverktyg kan vara både en modell som visar hur uträkningarna utförs, eller en metod 
som visar hur beräkningarna som utförts i modellen används.6 Ekonomistyrning handlar om 
att använda dessa ekonomistyrverktyg på rätt sätt för den strategi organisationen har.7

Planera, följa upp, samt kontrollera verksamheten och verksamhetens resurser, är viktiga delar 
för att få fram underlag så att beslut kan fattas. Företagsledaren kan med hjälp av underlaget 
och de fattade besluten analysera avvikelser från de planer som har gjorts samt ge förslag på 
åtgärder. Detta är ett sätt att styra verksamheten mot de ekonomiska mål som har satts upp.8

Om styrningens syfte är att styra in verksamheten mot en god resursanvändning då är det en 
form av ekonomistyrning, oavsett vilka verktyg organisationen använder sig av för att nå de 
övergripande målen som finns inom organisationen.9

                                                 
1 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
2 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009 
3 Nilsson, Olve & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, 2010 
4 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomstyrningen, 2009 
5 Ibid 
6 Nilsson, Olve & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, 2010 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid
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Den stora skillnaden mellan större och mindre företag är att i de större anställer 
företagsledaren personal som är specialister inom sitt område för att ansvara för de olika 
delarna, medan mindre företag kanske inte har några anställda alls utan företagsledaren 
innehar själv allt ansvar och alla funktioner. I ett större företag är det företagsledarens roll att 
leda sina medarbetare mot de mål som satts upp för verksamheten. Mindre företag styrs ofta 
genom direktstyrning vilket innebär att företagsledaren ger anvisningar och sedan 
kontinuerligt kontrollerar arbetet.10

För att ta reda på den storleksmässiga företagsfördelningen i Sverige kontrollerar vi 
Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik för år 2011. Denna statistik visar att andelen 
mikroföretag med inga eller som mest 9 anställda är en så stor del som 96,53 procent av den 
totala andelen företag i Sverige. Små företag med mellan 10-49 anställda utgör 2,92 procent 
och stora företag med mer än 50 anställda utgör endast 0,55 procent av den totala andelen 
företag. Andelen mikroföretag år 1973 var 94,45 procent och även åren 1974 fram till 2010 
visar liknande siffror. Det går därför att konstatera att de företag som SCB benämner enmans- 
och mikroföretag har varit den vanligaste förekommande företagskonstellationen de senaste 
20 åren och är det fortfarande.11

Antal företag november 2011 enligt SCB:s företagsregister, fördelning storlek. 

12

Även inom EU beräknas andelen företag med 0-9 anställda, av EU benämnda mikroföretag, 
vara ungefär 99 procent av det totala antalet företag.13 Dessa företag står för två tredjedelar av 

                                                 
10 Bergstrand, Ekonomistyrning, 1997 
11 Statistiska Centralbyrå, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-
struktur/
12 Ibid 
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den totala sysselsättningen inom den privata sektorn i Europa och sysselsätter ungefär 88 
miljoner personer.14

1.2 Problemdiskussion 
Mikroföretag är en viktig del av ekonomin eftersom de står för den största andelen 
arbetstillfällen,15 trots detta har den största delen forskning som bedrivits inom 
ekonomistyrningsområdet riktat in sig på medelstora och stora företag. Därigenom saknas 
litteratur inom området mikroföretag. Den forskning som utförts är till stor del inte direkt 
applicerbar på mikroföretag eftersom de har ett annorlunda behov för sin styrning.16 De 
utmärkande skillnaderna som gör att mikroföretagen har andra behov om man jämför med 
större företag är att: 

• Ägaren styr själv sitt företag och har ofta inga anställda utan arbetar ensam. 
• Ägaren styr hela organisationen och är insatt i alla moment i företagsprocessen.  
• Det finns begränsade resurser gällande arbetskraft och finansiering.  
• Företaget har färre antal kunder och är därigenom mer sårbara om samarbetet inte 

fungerar. 
• De är ofta uppfinningsrika och informella i sin strategi. 
• Styrningen är reaktiv, det vill säga att företagen reagerar på problem först då de 

uppstår för att sedan åtgärda dessa.17

Det är inte bra när företagare säger att de får titta på bankkontoutdraget för att veta hur 
företaget ligger till ekonomiskt, finns det pengar på banken så går det nog bra. Även om man 
får informationen om att det börjar gå sämre genom att pengarna på banken sinar tar det 
längre tid att inse, man uppmärksammar sämre försäljning i ett tidigare skede om man har ett 
bra ekonomisystem.18  

En viktig nyckel till att mikroföretag kan överleva och växa är att de har en bra ekonomisk 
styrning, men denna styrning behöver byggas upp för att passa just mikroföretag.19 Husband 
och Mandal konstaterar i en utredning att användningen av styrsystem i mikroföretag är 
mycket lägre än i större företag. Anledningen tror de vara att modellerna idag är svåra att 
förstå vilket leder till att de sällan används.20 Att ekonomistyrning inte alltid används på 

                                                                                                                                                         
13 EU, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sms/facts-figures-analysis/index_en.htm
14 Svenskt näringsliv, Smått om små företag. Svenskt Näringsliv i samarbete med Ekonomifakta 
15 Gilmore, Entrepreneurial and SME marketing, 2011
16 Hudson, Smart & Bourne, Theory and practice in SME performance measurement systems, 2001 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Deakins, Logan, & Steele, The Financial Management of the small Enterprise, 2001
20 Husband & Mandal, A conceptual model for quality integrated management in small and medium size 
enterprises, 1999 
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föreskrivet sätt har skapat en medvetenhet om att olika företag kräver olika styrning.21  Det är 
inte enbart företag med anställda som har behov av ekonomistyrning, även företag utan 
anställda kan ha nytta av den, 22 men enligt Blumentritt visar undersökningar att en majoritet 
av mikroföretagen sällan använder sig av den strategiska planering som är en grundsten inom 
ekonomistyrning.23 För de flesta ägare till mikroföretag är ekonomistyrning bara fylld av 
siffror och tabeller, något de varken har kunskap om eller förståelse för och som de anser bara 
kan hanteras av revisorer.24 I små företag saknas dessutom ofta kunskap om de ekonomiska 
styrmedel som finns att förfoga över.25 Deakins, Logan och Steele konstaterar att kunskapen 
om ekonomistyrningen i mikroföretag är undermålig, den forskning som existerar gällande 
mikroföretag är i huvudsak kvantitativ statistik.26

Forskningen visar att det är viktigt för mikroföretag att använda sig av ekonomistyrning,27 de 
flesta företagare inser och accepterar detta men att införa och använda befintliga styrsystem 
anses kostnadskrävande och svåröverskådligt eftersom mikroföretag inte planerar så 
långsiktigt.28  Många mikroföretag startas inte för att de ska expandera, bli lönsamma och 
vinstrika utan för att företagaren ska ha en försörjning. 29

1.3 Frågeställning 
Ovanstående problemformulering utmynnar i vår frågeställning. Hur arbetar mikroföretagen 
med ekonomistyrning?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och förklara hur mikroföretagen arbetar med, samt 
använder sig av ekonomistyrning.  

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats avser endast beröra Svenska mikroföretag med 0-9 anställda. Litteraturen som 
refereras till behandlar området som SCB klassificerar småföretag och är de företag med 
mindre än 50 anställda, anledningen till att litteraturunderlaget inte behandlar enbart 

                                                 
21 Lindvall, Verksamhetsstyrning: Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 2001
22 Nilsson, Olve, & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, 2010
23 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
24 Todd, Small business control systems in a dynamic environment, 1976
25 Johansson, Att förstå rådgivning till småföretagare, 1997
26 Deakins, Logan, & Steele, The Financial Management of the small Enterprise, 2001
27 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
    Hudson, Smart, & Bourne, Theory and practice in SME performance measurement systems, 2001
    Husband & Mandal, A conceptual model for quality integrated management in small and medium size    
enterprises, 1999
28 Hudson, Smart, & Bourne, Theory and practice in SME performance measurement systems, 2001
29 Ibid 
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mikroföretag är att det saknas tillräckligt mycket relevant information skrivet enbart om 
företag med mindre än 9 anställda.  
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2 Metod 
Vårt uppsatsarbete tog sin början med ett intresse för mikroföretag och deras kunskaper om 
och användande av ekonomistyrning. Vår ambition var att undersöka vad ekonomistyrning 
innebär för en mikroföretagare? Vi började arbetet med litteraturstudier för att hitta en 
intressant frågeställning. Kring denna frågeställning utformade vi en bakgrund och en 
problemformulering, som underlag användes teoriböcker och artiklar som behandlar 
ekonomistyrning. Med hjälp av teoriböckerna hittade vi grundläggande teorier om 
ekonomistyrning som vi använde oss av då vi sammanställde frågorna till intervjuformuläret 
tillsammans med fem av våra respondenter som fick utgöra testpersoner. Det var viktigt att 
dessa enkla frågor skulle fungera att ställa till mikroföretagare både med och utan ekonomiska 
kunskaper. Att våra tilltänkta respondenter redan ingick i våra kontaktnät på olika sätt 
underlättade för oss och ökade våra möjligheter att få svar. Vi skickade ut vårt frågeformulär 
via mail med en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju via telefon. 
Efterhand som företagarna accepterade vår förfrågan bokades och genomfördes intervjuer 
löpande. Parallellt med att intervjuerna genomfördes fortsatte vi vår litteraturstudie för att 
hitta relevanta teorier gällande ekonomistyrning i just mikroföretag. Det underlag vi samlat 
genom intervjuerna sammanställdes och tolkades av oss båda för att slutligen analyseras mot 
de teorier vi funnit och även mot avsaknaden av överensstämmande teorier, genom dessa 
analyser har vi sedan dragit våra slutsatser. 

2.1 Förhållningssätt och metodval
Vi har i vår uppsats använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. ”Hermeneutik” har 
betydelsen kunskap om tolkning.30 Vi har använt de teoretiska grunder vi skaffat inför 
skrivandet av denna uppsats tillsammans med vår arbetslivserfarenhet, för att kunna tolka den 
information vi fått genom intervjuer med företagsledare för mikroföretag. Vi har använt detta 
förhållningssätt eftersom vi vill undersöka på vilket sätt de idag använder eller inte använder 
ekonomistyrning i sina företag. De ekonomiska kunskaperna hos våra olika respondenter är 
inte lika stor, vi är därför tvingade att tolka deras svar för att göra analyser utifrån dessa 
tolkningar. 

Som utgångspunkt för metodvalet ligger befintliga teorier om ekonomistyrning och den 
forskning som finns idag om hur mikroföretag använder ekonomistyrning. Därför har vi 
använt oss av den kvalitativa metoden i vårt arbete eftersom syftet har varit att undersöka 
mikroföretagens användande av ekonomistyrning. Detta vill vi uppnå genom att göra 
jämförelser mellan befintliga teorier och de intervjusvar vi samlat in, samt genom att tolka 
intervjusvaren. Tolkningen ger oss en större kunskap om helheten genom att vi sammanställer 
de enskilda observationerna. Eftersom vi vill göra en språklig tolkning och inte en statistisk 
mätning är den kvalitativa metoden att föredra framför den kvantitativa.31  

                                                 
30 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2006
31 Ibid 
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Det inledande arbetssätt vi använt oss av är deduktivt då vi genom deduktion utgått från 
teorier och artiklar om ekonomistyrning för att skapa vårt frågeformulär.32 Dessa artiklar och 
teorier har sedan använts för att göra jämförelser med de intervjuer vi har gjort med våra 
respondenter. Eftersom vi funnit att teorierna inte överensstämmer med den verklighet vi 
funnit i mikroföretagen har vi sedan övergått till att använda även det induktiva arbetssättet.33  
Vi har då istället utgått från det insamlade empiriska materialet för att kunna dra slutsatser och 
tolka hur verkligheten ser ut i mikroföretagen. Den slutliga uppsatsen är ett resultat av ett 
växelspel mellan induktion och deduktion där de båda metoderna fått avlösa varandra.34

2.2 Urval 
Urvalet av företag är från våra kontaktnät, vi har inte vidgat vår undersökning utanför denna 
krets på grund av tidsaspekten och för att risken för bortfall minimeras under dessa 
förutsättningar. Våra respondenter finns i de olika länen Skåne, Blekinge och Västra Götaland 
eftersom vi ville se om det geografiska läget spelade någon roll för hur respondenterna 
svarade. För att kunna göra ytterligare jämförelser är företagen dessutom belägna i både 
storstäder och i glesbygd och företagledarna är både manliga och kvinnliga.  
För att få reliabilitet i urvalet är tre olika företagsformer: aktiebolag, handelsbolag och enskilt 
bolag representerade och för att få validitet ingår alla i kategorin mikroföretag. Det yngsta 
företaget har haft sin verksamhet i 2 år och det äldsta i 26 år. De vi samtalat med är 
uteslutande företagsledare som själva startat sina mikroföretag och som fortfarande sköter 
styrningen av dem, även detta för att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten i vårt 
arbete.35  

I första skedet skickade vi ut våra intervjufrågor till 5 stycken mikroföretag som fick vara del 
av vår pilotstudie för att skapa intervjuguiden och kunna revidera den. Efter revideringen 
skickades den ut till alla 25 tilltänkta respondenter för att de skulle få tid att fundera över de 
frågor vi sökte svar på. Av dessa 25 föll tyvärr 2 stycken bort av olika anledningar därför 
består vårt underlag av 23 stycken mikroföretag.  

Vårt urval fördelat på företagsform är: 
2 handelsbolag,  
5 aktiebolag och  
16 enskilda bolag.  

Urvalet fördelat på storstad eller småstad: 
13 företag i småstäder 
10 företag i storstäder 

                                                 
32 Andersen, Den uppenbara verkligheten, 1998
33 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2006
34 Andersen, Den uppenbara verkligheten, 1998
35 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2006
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Urvalet fördelat på kvinnliga och manliga företagsledare: 
11 kvinnliga företagsledare 
12 manliga företagsledare 

Ser vi till antal anställda märker vi att:  
1 företag har 7 anställda,  
4 företag har 3 anställda,  
3 företag har 2 anställda och  
15 företag är enmansföretag.  

Antal anställda i vårt urval kan vi jämföra med statistiken i bakgrunden där totalt 841 559 
enmansföretag delat med totalt 1 079 481 mikroföretag ger 78 % enmansföretag,36 vårt 
underlag innehåller 15 enmansföretag delat med totalt 23 företag ger 65 % enmansföretag, 
tendensen är till stor del likadan i vårt urval som i hela Sverige. 

2.3 Primärdata 
De intervjuer som gjorts består av primärdata, data vi själva varit delaktiga i att samla in.37   
Våra respondenter är alla mikroföretagare, av de 23 intervjuade saknar 21 stycken ekonomisk 
utbildning. Våra frågor måste därför vara applicerbara både på de företagare som har 
ekonomisk kunskap och på de företagare som inte har någon kunskap om ekonomi alls. 
Frågorna ska även inbjuda till ytterligare samtal om företagande i allmänhet. Vi skapade 
frågorna själva genom att utgå från styrverktyg inom ekonomistyrningen och genom kontakt 
med ett fåtal av respondenterna som fick utgöra en pilotstudie. Dessa frågor blev stommen i 
intervjuguiden som vi sedan använde vid kontakten med alla våra respondenter och som vi 
bifogat som bilaga i uppsatsen. Intervjuguiden är skapad på ett sätt som gör det naturligt att 
samtala om frågorna för att vi verkligen ska få svar på det vi vill undersöka, hur mikroföretag 
använder sig av ekonomistyrning, detta ger en validitet till vårt arbete.38 Frågorna är även 
skapade så att den inbördes ordningen inte ska spela någon roll och inte heller vem som ställer 
dem, därför anser vi att vi uppfyllt kravet på reliabilitet.39  

Med den kunskap vi samlat genom litteraturen blev resultatet delvis strukturerade intervjuer40

eftersom vi utgick från vår intervjuguide och samtalade kring den utan att ha någon bestämd 
ordning på frågorna. Valet av intervjuform föll på telefonintervjuer av flera anledningar. Dels 
fanns våra respondenter inte alla inom besöksavstånd och att skicka ut enkäter via mail eller 
post hade inte gett oss möjligheter att föra en diskussion om frågorna. Vi ansåg att vår 
omedvetna påverkan vid personliga intervjuer kunde gjort att svaren vid dessa intervjuer 
                                                 
36 Statistiska Centralbyrå, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-
struktur/
37 Andersen, Den uppenbara verkligheten, 1998
38 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2006 
39 Ibid 
40 Andersen, Den uppenbara verkligheten, 1998
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skulle komma att avvika från de svar vi fick vid en telefonintervju. Vi fattade därför beslutet 
att genomföra alla intervjuer på samma sätt, det vill säga genom telefonsamtal, för att öka 
reliabiliteten.41 22 av dessa intervjuer genomfördes av en och samma person som tyvärr inte 
hade teknisk möjlighet att spela in intervjuerna på band, noggranna anteckningar fördes dock 
under samtalens gång för att få med all information. En intervju genomfördes av den andra av 
oss, fördelningen av intervjuer skedde efter våra kontaktnät. 

Vi talade även med våra respondenter om företagandet som helhet ur en mikroföretagares 
synvinkel. Anledningen till detta är att vi velat skapa en mer fullständig bild av våra 
respondenter och även få insyn i tankarna de har om sitt företagande. Genom att intervjuerna 
genomfördes på detta sätt har det även framkommit information som inte är direkt kopplade 
till intervjufrågorna, denna information har samlats in från alla respondenter. I de fall där 
informationen saknades vid sammanställning och jämförelser har kontakt återtagits med 
respondenterna för komplettering. Vid analyserna har vi sedan gemensamt tolkat 
respondenternas svar, gjort jämförelser mellan de olika företagen och mot befintliga teorier. 

2.4 Litteraturstudie 
Vid sammanställande av de teoretiska delarna i uppsatsen har litteraturstudie använts, vår 
litteraturstudie består av datainsamling som ursprungligen skett av andra forskare. Vi har 
använt oss av kurslitteratur från tidigare kurser samt annan litteratur som vi har lånat på 
bibliotek. Vi har inriktat oss på litteratur som innehåller ekonomistyrning och dess styrverktyg 
och styrsystem.  

Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar som visar förekomsten, avsaknaden eller 
användandet av ekonomistyrning i företag, för att få en inblick i hur forskningen ser ut i 
dagsläget. Artikelsökningarna utgick i början från enbart mikroföretag, men då avsaknaden av 
material för just denna kategori företag var för stor, fick vi inrikta oss på artiklar gällande 
ekonomistyrning i företag generellt. Dessa artikelsökningar har skett genom databasen 
Business Source Premier samt Google Scholar. Sökord som använts är bland annat: 
mikroföretag, ekonomistyrning, entreprenör, styrverktyg och traditionell styrning, och även 
motsvarande engelska ord.  

Vi har endast använt oss av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter för att öka 
trovärdigheten. Vår strävan har även varit att källorna fortfarande ska vara aktuella.

                                                 
41 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2006 
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2.5 Källkritik 
Fullständig objektivitet i detta arbete kan inte garanteras då vi som författare har personliga 
erfarenheter och kunskaper som påverkar valen av material att ta med eller utesluta under 
skrivandets process. En del av referenserna som används i arbetet är av äldre datum och alla 
referenserna riktar även in sig på små företag i avseende mindre än 50 anställda, detta är en 
kompromiss på grund av svårigheter att hitta relevant information skriven om enbart 
mikroföretag med mindre än 9 anställda. Vi har inte utvidgat vår undersökning utanför vårt 
nuvarande kontaktnät och därför kan våra personliga relationer med respondenterna påverka 
resultatet. Teknisk utrustning saknades för att spela in intervjuerna och därför kan det finnas 
viss risk för att information fallit bort vid sammanställningen.  
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3 Teori 

3.1 Företagens organisation och kultur
Den ekonomiska styrningens sammansättning beror till stor del på företagens organisation.42

Organisationsstrukturen beskriver hur en organisation är uppbyggd och innefattar 
organisationsformen, ansvarsfördelningen inom organisationen och belöningssystem. 
Det finns två olika perspektiv som beskriver ett företag. Det vertikala och det horisontella 
perspektivet.43 Det vertikala perspektivet beskriver företaget som en hierarki vilket innebär att 
de underordnade enheterna blir styrda av de överordnade. De överordnade enheterna kan 
kontrollera och ge de underordnade enheterna instruktioner och på så vis är 
ekonomistyrningen ett medel för de överordnade enheterna. Ägare ställer krav på styrelsen 
och ledningen som i sin tur ställer krav på enheten under dem och så vidare neråt i ledet.44

Detta vertikala perspektiv ställer krav på anställda att prestera eftersom de ansvarar för sitt 
arbete och därigenom blir det ett styrmedel i den helhet som ekonomistyrning innebär.45 Det 
horisontella perspektivet inom ekonomistyrstyrningen beskriver företaget som en värdekedja 
ett så kallat värdekedjeperspektiv. Detta innebär att man ser företaget som en uppsättning av 
processer, skapande av kundvärde eller ett tillgodoseende av kundbehov är ett led av dessa 
processer och företagsamheter.46

Nedan ser man en värdkedja i det horisontella perspektivet.47  

Resurser       Varor & Tjänster  

48

Utbetalningar    Inbetalningar 

Det är av stor vikt att de aktiviteter som medverkar till att kundvärdet ökar prioriteras, därför 
ska värdeskapande aktiviteter maximeras och icke-värdeskapande aktiviteter minimeras.49

                                                 
42 Bergstrand, Ekonomisk styrning, 1997
43 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
44 Ibid 
45 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
46 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 

���� ����	
���� ������ ����������� �
�	��




Anne Delcomyn  Hur arbetar mikroföretag  
Ann-Charlotte Malmgren  med ekonomistyrning?  

18 

Ansvaret för att den strategiska planen genomförs, att en vision finns samt att de kortsiktiga- 
och långsiktiga målen uppnås har ägaren. Ägaren skall även se till så företagets interna 
organisation är optimal för arbetsuppgifterna för att uppnå framgång på marknaden.50  

Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning är ansvarsfördelning, där ansvaret fördelas upp 
på lönsamhet, resultat, intäkter och kostnader.51 Det krävs en beslutsfattande struktur för att 
skapa ordning på kort sikt samt på lång sikt ingjuta ledarskap och egen ansvar. Det kräver 
ansvar från företagsledaren att en affärsplan upprättas. Företagsledaren är sedan ansvarig att 
se till att de uppdrag som skall utföras utifrån affärsplanen utförs av de befattningshavare som 
blivit delegerade uppgiften.52 Litteraturen skiljer på rationella beslut som innebär att 
information ligger till grund för beslutet, och icke rationella beslut där informationen inte 
beaktas alls av beslutsfattaren. Avsikten är oftast att fatta rationella beslut där hänsyn tagits 
till de viktigaste detaljerna.53 Belöningssystem är ett styrmedel där målet är att få medarbetare 
att prestera bättre men även för att de skall stanna kvar i företaget.54 Belöning består inte 
enbart av bonuslöner, även mer ledighet eller en befordran som innebär mer ansvar eller större 
befogenheter kan användas.55  

Alla företag har en kultur som visar hur de tänker, handlar och är. Företagskulturen består av 
komponenter som påverkar personerna som är verksamma i företaget. Dessa komponenter 
består av bland annat sättet att kommunicera eller fatta beslut. Bemötandet är en viktig del i 
företagskulturen såväl som de rutiner, procedurer och ceremonier som företaget skapat. 
Normer och värderingar är andra komponenter som påverkas av företagskultur.56

Utgångspunkten för lärandet är att försöka förändra de företag som är uppbyggda efter en 
kultur som fokuserar på produktion och kapital. Det som är utmärkande för den nya 
inriktningen är kund och marknadsorientering, personalinflytande och nya styr och 
organisationsformer. Lärandet kan definieras som en förändring i beteendet hos gruppen såväl 
som hos individen och som leder till ett samspel med omgivningen. Man kan även se det som 
ett sätt att uppfatta hur företaget skall utföra sina arbetsuppgifter för att de skall förbättras.  I 
praktiken innebär det att förändringar som till exempel utföra arbetet på ett annat sätt, på 
mindre tid eller med högre kvalitet. Det kan även leda till att personalen behöver lära sig nya 
arbetsuppgifter. Lärandet är lika med förnyelse som leder till förbättring för företaget.57

                                                 
50 Goodale, Establishing Organizational Structure,  2001
51 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
52 Goodale, Establishing Organizational Structure,  2001
53 Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, Organisation och organisering, 2006
54 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
55 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
56 Ibid 
56 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
57 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009 
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3.2 Ekonomistyrning 
Gyllberg & Svensson menar att alla medvetna åtgärder som syftar till att öka ett företags 
effektivitet bör tas med för att kunna göra en definition av vad som är ett företags 
ekonomistyrning och att utgångspunkten för ekonomistyrning är ekonomisk planering och 
uppföljning.58 Malmi och Brown däremot menar att processer inom företaget som syftar till 
att styra de anställda till att agera mot verksamhetens mål och strategier är det som ska 
definieras som ekonomistyrning.59 Vidare grundar sig ekonomistyrning enligt Ax et al. och 
Blumentritt på ett företags vision, affärsidé, strategi samt verksamhetsplanering.60

Medvetna åtgärder för att öka effektiviteten i ett företag är exempelvis användande av 
finansiella och icke-finansiella mått, att tillgodose kundkrav och att göra produktionstekniska 
förändringar. Grunden för att dessa åtgärder ska vara effektiva är verksamhetsplanering och 
uppföljning av denna.61  

Även de processer som styr anställda att agera mot verksamhetens mål kräver planering, 
denna planering innebär att skapa ett engagemang från anställda genom organisation eller 
belöningssystem så de står bakom verksamhetsplanen.62   

Vision – uttrycker företagets framtidsmål samt anger vilken ambitionsnivå företaget har. 
Ambitionsnivån i sin tur sätter upp ramar för hur företaget skall arbeta mot sin affärsidé och 
strategi. Visionen visar även hur företaget vill bli uppfattade av kunder och leverantörer. 
Motivationen och engagemanget påverkas av företagets vision. Genom att klarlägga 
företagets vision till de anställda känner de sig delaktiga, detta i sin tur ökar ansvarstagande 
från de anställda samt ger dem motivation att ta fler initiativ.63  

Affärsidén – är den som fastställer vad det är företaget skall arbeta med. Den visar även hur 
företaget skall utvecklas i förhållande till den fastställda visionen. Alla företag har en 
affärsidé, men det finns ingen mall som företagen måste följa. Den fastställda affärsidén visar 
vad företaget skall erbjuda för varor eller tjänster. Den visar även vilken kundkrets företaget 
riktar sig mot. Affärsidén skall även göra det möjligt att översätta organisationens syfte till de 
konkreta målen samt översätta målen till företagets strategier.64  

                                                 
58 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
59 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
60 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
   Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
61 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
62 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
63 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
64 Ibid 
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Strategi – är en plan som visar hur företaget skall arbeta för att uppnå den affärsidé företaget 
har. Precis som vid affärsidén finns det ingen uttalad standardmall, men det finns några 
vanliga komponenter som brukar finnas med i strategierna. Dessa komponenter är bland 
annat; Hur man tänker finansiera verksamheten, valet av kundkategorier, val av område 
företaget skall arbeta med, är det tjänste- eller varuområde. Hur hot från konkurrenterna 
skall bemötas, etc. De större företagen arbetar oftast efter flera strategier vilket beror på att de 
bedriver en verksamhet med flera verksamhetsinriktningar som kräver skilda strategier. Här 
skiljer det sig från de små företagen som oftast bedriver en enhetlig verksamhet som inte 
kräver mer än en strategi.65

Verksamhetsplaner – För att en verksamhet skall få det stöd de behöver av banker, 
leverantörer, kunder etc. krävs en verksamhetsplan som är realistisk. Den skall vara 
sanningsenlig, konkret och kortfattad och är ett dokument som ligger till grund för företagets 
verksamhet.66 De huvudmål som satts upp i verksamhetsplanen behöver brytas ner till delmål 
på ett sådant sätt att de leder till att företagets strategi uppfylls. Dessa delmål kan uttryckas i 
finansiella mål så som försäljning och kostnader. De kan även uttryckas i icke-finansiella mål 
så som kvalitet och kundtillfredsställelse. Det är nu den konkreta verksamhetsplanen tar sin 
form, den som inriktar sig mot företagets olika verksamheter. Det är när man kommit hit man 
vanligtvis börjar tala om ekonomistyrning.67  

Om en företagsledning ser positiva effekter av att använda ekonomistyrningen blir deras vilja 
att fortsätta användandet större. Med den utökade information ekonomistyrning kan ge fattas 
bättre beslut och organisationen har bättre möjligheter att nå strategiska mål.68  

Styrmedel – För att nå de av företaget uppsatta målen används olika styrmedel såsom formella 
styrmedel som är siffermässiga och innefattar bland annat budgetering och kalkylering.69

Ytterligare styrmedel är organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning, som inte är 
siffermässiga utan är styrning av organisationens uppbyggnad och företagskultur. Dessa 
styrmedel strävar efter att skapa en balans mellan alla delarna av ett företag. Denna balans är 
indelad i olika aspekter, ur tidsaspekten ska det finnas balans mellan kort och lång sikt, mellan 
effektivitet och produktivitet samt mellan stabilitet och dynamik. Denna tidsbalans ska 
åstadkommas genom att välja styrmedel så att strategier och mål uppfylls på både kort och 
lång sikt och att de genomförs i harmoni med varandra. Ur rumsaspekten ska balans 
åstadkommas genom självständighet och samordning samt mellan formella och mindre 
formella styrmedel. Rumsbalansen kräver att styrningen skapar en linje i verksamheten där 

                                                 
65 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
66 Eriksson, Hurtigh & Mannefalk, Take off Företagande i en ny tid, 2008 
67 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009  
68 Chenhall, Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-
based research and directions for the future, 2003
69 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
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mål, strategier och handlingar ska hamna.70 Aspekterna i sig ska sedan balanseras genom 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal och användande av måttenheter så att mål och 
strategier utvecklas efter företagets önskemål. 71  

3.3 Planering av verksamheten
En av de fyra grundstenarna i ekonomistyrning är verksamhetsplanen som ska beskriva den 
planerade verksamheten hos ett företag. Den ska vara till hjälp för att företag ska uppnå sina 
strategiska mål. Dessa mål kan vara finansiella t.ex. resultat- eller lönsamhetsmål eller icke 
finansiella som exempelvis kundnöjdhet och kvalitet.72 Metoderna för 
verksamhetsplaneringen kan variera beroende på olika faktorer som exempelvis 
företagsstorlek, men målet med planeringen är att förbättra företags prestationer.73

Verksamhetsplaneringen kan vara både kortsiktig och långsiktig. Den kortsiktiga planeringen 
som sträcker sig över ett år eller kortare tid har ett fokus på de taktiska åtgärderna och den 
närmsta tidens operativa utförande, den långsiktiga planeringen däremot koncentreras på 
målen för verksamheten och har ett strategiskt fokus.74 Planering av verksamheten är viktigt 
för att kunna bemöta den påverkan som företag möts av i dagens globala samhälle där 
konkurrensen om marknad och kunder är stor.75 Den strategiska planeringen skapar riktlinjer 
för den långsiktiga verksamheten och underlättar för de olika enheterna inom organisationen 
att veta i vilken riktning de ska sträva. Oberoende av storlek på företaget och oavsett om 
företaget är nystartat eller har funnits ett par år gynnar det verksamheten att inneha en formell 
plan, eftersom det kan leda till att företaget ser över sitt mål samt sin policy.76

Verksamhetsplaneringen i sig är ett bra utgångsläge men planerna måste revideras och 
utvärderas löpande för att hålla dem relevanta för verksamhetens syften.77 Svårigheter med 
planering är att hålla den tillräckligt fast för att den ska kunna ge ledning och disciplin men 
samtidigt flexibel nog för att kunna ta hänsyn till förändringar. 78 För att den strategiska 
planeringen ska fungera ultimat bör den integreras med budgetering och kalkylering, på så 
sätt får företagsledningen tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut som gagnar 
verksamheten.79 Små och medelstora företag har sin verksamhet fokuserad kortsiktigt från 
dag till dag och de tror sällan på en långsiktig affärsidé. Deras utmaning är att överleva och 
detta leder till att de långsiktiga målen får stå tillbaka i det strategiska tänkandet, men för att 

                                                 
70 Ewing & Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 1998
71 Ibid 
72 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009 
73 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
74 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
75 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
76 Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders,Principles of Marketing, 2008
77 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
78 Ibid 
79 Ibid 
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överleva och utvecklas i den konkurrensutsatta miljön är de små och medelstora företagen i 
stort behov a strategier.80  

3.3.1 Prissättning & Kalkylering 
Ett företag behöver sätta ett pris som leder till lönsamhet för verksamheten. Genom 
beräkningar är avsikten att komma fram till vilket pris som är bäst för företaget. Ett företag 
som säljer varor eller tjänster kan använda sig av olika typer av kalkyler för att få fram detta 
försäljningspris.81 Det pris företaget sätter måste utgå från marknadens betalningsvilja, men 
det måste samtidigt finnas en medvetenhet om de egna kostnaderna.82  

Viktiga utgångspunkter för ekonomistyrning är: mått, beslut och ansvar. Inom prissättning 
gäller då att de mått som ska användas är beroende av vilken vara som ska prissättas och vilka 
principer för kalkyler som ska finnas. De beslut som ska fattas angående priset måste vara väl 
underbyggda, ansvariga för prissättning måste ha tillräckliga underlag för att kunna fatta 
besluten. Ansvaret för att prissättningen uppfyller uppsatta prestationsmått och motsvarar 
kalkylerna ska ses som mycket viktigt.83  
  
Det finns en variation på de strategier som används för prissättning, den variationen finner 
man mellan länder men även mellan olika branscher och olika företag.  Trots detta menar 
forskare att prissättningsstrategierna kan delas in i tre grupper, kostnadsbaserad-, 
konkurrensbaserad- och kundvärdebaserad prissättning.84

Kostnadsbaserad prissättning – definieras som en metod där data från kostnadsredovisning 
ligger till grund för hur företaget fastställer priserna. Uppgifterna till metoden är lätt 
tillgängliga vilket är den främsta styrkan för denna metod. Metodens svagheter är att hänsyn 
inte tas till kunderna och deras betalningsvilja, eller till de konkurrenter som företag har. 
Denna metod är den svagaste av de tre strategierna. Ett exempel på kostnadsbaserad metod är 
påläggsmetoden.85 Enligt Carson, Gilmore, Cummins, O´Donell, Grant är den 
kostnadsbaserade prissättningen ett vanligt prissättningssystem hos små och medelstora 
företag eftersom företagen baserar priset med hjälp av sina fasta- och rörliga kostnader. En 
vanlig komplettering till den kostnadsbaserade prissättningen är när företaget lägger på en 
marginal på sin produkt eller tjänst för att uppnå en vinst.86

Konkurrensbaserad prissättning – definieras som en metod där den primära källan för 
prissättningen är konkurrenterna, företaget observerar prisnivån konkurrenterna ligger på och 
baserar sen sitt pris därefter. Även här är den främsta styrkan att det är lätt för företagen att få 
                                                 
80 Sharma, Do SMEs need to strategize? 2011
81 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
82 Nilsson, Olve, & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft,.2010
83 Ibid 
84 Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: why companies resist, 2008
85 Ibid 
86 Carson, Gilmore, Cummins, O'Donnell, & Grant, Price setting in SMEs: some empirical findings, 1998
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fram information att använda för prissättningen. Precis som vid kostnadsbaserad prissättning 
tar inte heller denna metod hänsyn till kunderna och deras betalningsvilja. Exempel på denna 
metod är att använda sig av de genomsnittliga marknadspriserna vid prissättningen. Denna 
metod är lämpligast att använda sig av vid fastställning av priser för råvaror.87 Ytterligare ett 
prissättningssystem är när företaget prissätter efter marknadens betalningsvilja. Då väljer 
företaget att observera sina konkurrenter och därefter sätter de priset. Konkurrensen har en 
stor inverkan särskilt på de små företagen vid prissättningen. Både små och stora företag är 
mycket medvetna om sina konkurrenter och besluten som tas vid prissättningen är noga 
uttänkta.88

Kundvärdebaserad prissättning – definieras som en metod där kunden utgör en del medan 
värdet av produkten eller tjänsten utgör den andra delen som avgör hur priset fastställs.89

Styrkan i denna metod är hänsyntagandet till kundperspektivet medan svårigheten ligger i att 
samla in och att tolka kundvärdet. Höga priser kan förekomma och hänsyn måste tas till en 
långsiktig lönsamhet, därför krävs det god kommunikation. Metoden blir som en direkt länk 
till kundens behov och priset fastställs med hjälp av det upplevda värdet.90 Två viktiga medel 
är kundvård och kundservice, det är med andra ord av stor vikt att etablera och upprätthålla 
personlig kontakt med kunderna.91

En kalkyl är ett hjälpmedel för dem som fattar beslut i ett företag vid en situation där de kan 
välja mellan olika åtgärder. Många företag väljer att göra kalkyler i samband med budgeten, 
anledningen till att man gör det är att de skall finnas när valsituationer uppkommer och beslut 
behöver fattas under verksamhetsåret. Även efter att beslut har tagits kan det behövas 
efterkalkylering. Syftet med en efterkalkylering är att företaget vill att kommande kalkyler 
skall bli bättre. Med hjälp av efterkalkylering skaffar sig företaget erfarenheter som är till stor 
nytta i framtiden. Bedömningar av framtiden är en liten del av kalkylen vilket innebär att det 
finns ett visst mått osäkerhet i en kalkyl.92 Företagen kan med hjälp av kalkyler beräkna 
resultatet om de väljer att sätta ett visst pris på varan/tjänsten, eller varans/tjänstens lägsta pris 
för att ge nollresultat.93

3.3.2 Budget 
Både Sandell och Nilsson et al. menar att en budget utgår från verksamhetens förutsättningar 
samt gissningar om utvecklingen för saker och ting, den visar företagets förväntningar på 
framtiden.94 Syftet med budgetering är att planera för framtiden och få alla i verksamheten att 

                                                 
87 Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: why companies resist, 2008
88 Carson, Gilmore, Cummins, O'Donnell, & Grant, Price setting in SMEs: some empirical findings, 1998
89 Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: why companies resist, 2008
90 Ibid 
91 Carson, Gilmore, Cummins, O'Donnell, & Grant, Price setting in SMEs: some empirical findings, 1998
92 Ljung, Nilsson, & Olsson, Företag och marknad, 2007
93 Eriksson, Hurtigh & Mannerfalk, Take off företagande i en ny tid, 2008 
94 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008 s.10 
    Nilsson, Olve, & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, 2010



Anne Delcomyn  Hur arbetar mikroföretag  
Ann-Charlotte Malmgren  med ekonomistyrning?  

24 

sträva mot de gemensamma strategiska målen. En budget är ett verktyg för att förbättra 
verksamheten genom att dela upp de ekonomiska resurserna inom organisationen och skapa 
underlag för rätt beslut för att uppnå företagets strategiska mål.95

Budgeten visar ekonomiska konsekvenser, men detta innebär inte att budgeten måste 
uttryckas i kronor. En budget kan även uttryckas i antal timmar, antal kilo, antal kunder eller 
antal anställda. Med hjälp av helårs budget som är uppdelad i delbudgetar kan 
företagsledningen följa upp periodens resultat och på så vis se om resultatet är tillfredställande 
för företaget eller om korrigering behöver göras i kommande budgetering.96  

Budget kan användas som verktyg för planering eller för ansvarstyrning. Budgetering som 
planering används för att anpassa verksamheten efter vad som bedöms kunna tänkas ske. 
Budgeten kan visa om verksamhetsplanerna kommer att vara lönsamma för verksamheten 
eller om betalningsproblem kommer att uppstå. Budgetering för ansvarsstyrning syftar på att 
målen skall uppnås efter att ansvariga chefer blivit styrda att agera på ett sådant sätt att detta 
sker.97  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén kan budgetering delas in i tre olika sorter. Med hjälp av en 
resultatbudget planerar företaget för den kommande perioden och beräknar kommande 
periods resultat. Likviditetsbudget används för att beräkna kommande periods penningflöde 
och budgeterad balansrapport beräknar den finansiella ställningen efter periodens slut.98

Syftet med budgetering är bland annat att den skall utgöra uppföljningsunderlag för att kunna 
vara till hjälp i styrningen. Den skall även utgöra en bas för att kunna göra prognoser för 
kommande perioder. Budgeten skall vara ett sätt att fördela ansvar och på så sätt undvika 
avvikelser från uppsatta mål.99 Blumentritt menar även att budgeten ska tjäna som 
analysunderlag för att kunna jämföra perioder och ta fram beslutsunderlag för 
investeringar.100

3.4 Uppföljning av verksamheten
För att budgeteringen ska vara ett styrinstrument av betydelse måste det även göras en 
uppföljning av budgetutfallet.101 Hur ofta denna uppföljning utförs kan variera från veckovis 
till årsvis och är till för att kunna identifiera och åtgärda avvikelser mellan den uppgjorda 

                                                 
95 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
96 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Bergstrand, Ekonomisk styrning, 1997 
100 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
101 Bergstrand, Ekonomisk styrning, 1997
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budgeten och det faktiska utfallet.102 Uppföljning av resultatbudgeten visar differenserna 
mellan det önskade försäljningsresultatet och det faktiska.  
Uppföljning av den budgeterade balansrapporten visar hur den faktiska finansiella ställningen 
motsvarar den önskade och om företaget har tillräckligt kapital för verksamheten.103 Ökat 
behov av kapital visar sig i företaget i form av kundfordringar, lager och inköp av inventarier. 
Detta måste finansieras genom att tillföra eget kapital eller att låna från externa kreditgivare 
som banker. Ett styrverktyg som visar hur stor del av kapitalet som är insatt av ägare och hur 
mycket som är inlånat är skuldsättningsgraden. Desto högre skuldsättningsgrad desto mindre 
eget kapital och därför även högre räntekostnader till kreditgivare. Detta för även med sig att 
resultatet minskas på grund av räntekostnader och det finns då inte utrymme för avkastning på 
det egna kapitalet som ägarna faktiskt tillfört.104

En företagare måste sträva efter att hålla balans mellan tillfört eget kapital och inlånade 
externa medel. Skuldsättningsgraden ligger till en del till grund vid kreditbedömningar och 
företagsvärderingar. Om avkastningen på företagets totala kapital är större än den betalda 
skuldräntan kan det dock löna sig för företaget att låna kapital för investering i sin 
verksamhet. Eftersom medelräntan på skulder även påverkas av leverantörsskulder och 
räntefria skatteskulder.105

Skuldsättning innebär dock alltid en risk eftersom det för med sig räntekostnader som kan 
fluktuera och som ensamföretagare är du alltid personligen ansvarig för alla skulder.  

Något som många enskilda företagare inte känner till är räntefördelningen som görs i 
självdeklarationen. Aktieägare kan i sitt företag låna in pengar till en marknadsmässig ränta 
som beskattas som eget kapital, eller så kan aktieägaren ta ut en beskattad utdelning på sitt 
aktiekapital. Enskilda företagare har samma möjligheter genom att den del av vinsten som 
beror på deras inlånade medel beskattas som kapital.106  Även detta ger stor anledning att öka 
det egna kapitalet och därigenom sänka sin skuldsättningsgrad.107

Uppföljning av likviditetsbudgeten visar hur företagets likvida medel har fördelats under 
året.108 Benämning på de likvida medlens fördelning enligt årsredovisningslagen är 
finansieringsanalys. Denna finansieringsanalys skall för alla ”större företag” ingå i 
årsredovisningen enligt årsredovisningslagen 2 kap 1§.   Enligt 6 kap 5§ skall de 
finansierings- och kapitalinvesteringar företaget har under räkenskapsåret, återges i 
finansieringsanalysen.109

                                                 
102 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
103 Ibid 
104 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008
105 Bergstrand, Ekonomisk styrning, 1997
106 Lundén,Enskild Firma, 2012
107 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008
108 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
109 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008. s 34 
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Årsredovisningslagen använder sig av begreppet finansieringsanalys som är synonymt med 
begreppet kassaflödesanalys som används av redovisningsrådet.110

Det finns en risk att företag upprättar kassaflödesanalys för att lagen kräver det och inte för att 
de kan ha nytta av den i sin verksamhet.111

Vid beslutsfattande inom företaget används kassaflödesanalys för både externa som interna 
intressenter. En finansiell analys utgår från en helhet och kassaflödesanalysen är en del av den 
helheten tillsammans med nyckeltal, balans- och resultaträkning. Genom att se över även 
konkurrenternas kassaflöden kan den egna finansiella helheten sättas i relation till 
omvärldsanalysen. För att kunna tolka den finansiella informationen som finns måste man 
vara väl insatt i verksamheten för att kunna förstå informationen som ges. För att en 
analytiker skall kunna göra analyser i företaget krävs en viss kunskap om företaget så som 
visionen, vilka strategier som används, affärsidén samt vilka som är verksamhetens 
framgångsfaktorer. Att vara införstådd med hur företaget tjänar pengar är det centrala för en 
finansiell analys,112 och den finansiella analysen i sin tur är av största vikt för att företagen ska 
kunna se att de verkligen får ett överskott i sin verksamhet.113

Prognoser om framtida kassaflödesanalyser kan ställas med hjälp av det underlag som finns i 
informationen från den externa kassaflödesanalysen. Banker är intresserade av att få underlag 
om hur stor sannolikheten är för konkurs för företaget och kassaflödesanalysen skapar detta 
underlag.114 Allt som kan göras i den externa analysen kan även göras av analytikern i den 
interna analysen.  

                                                 
110 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008
111 Ibid 
112 Ibid. s 102-103 
113 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
114 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008. s 104 
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4 Empiri 

4.1 Presentation av våra respondenter
För att kunna kartlägga hur användandet av ekonomistyrning ser ut i mikroföretag har vi 
samlat in empiri från intervjuer gjorda med 23 respondenter som alla är företagsledare och 
grundare till mikroföretag.  

Våra responderande företagare är verksamma inom många olika branscher. De olika 
branscherna som är representerade är väldigt skilda åt, det som syns är dock att det bara finns 
ett företag som har tillverkning, det finns en del detaljister men det stora övervägande antalet 
är rena tjänsteföretag. 

Säkerhetsföretaget startades med en klar vision om att det skulle bli marknadsledande inom 
vissa specialområden i säkerhetsbranschen och företagsledaren hade en uttalad affärsidé. 
Konfektyrhandeln startades med en passion för choklad och en vision om att det svenska 
folket skulle vara lika tokiga i choklad som det franska folket. Yogaföretagaren startade med 
ett stort intresse för yoga men företaget fungerar fortfarande som bisyssla vid sidan om det 
vanliga arbetet. Pysselföretaget startade av en händelse under en mammaledighet då 
företagsledaren fann ett intresse hos väninnor och började importera pärlor. De frisörer vi 
pratat med har alla som mål att kunna styra sin tid eftersom de är småbarnsföräldrar och 
byggföretagen har som mål att ha försörjning eftersom de alla blivit friställda och stått utan 
arbete under en tid. Några av företagen fungerar som hobbyverksamhet och företagaren vill 
bara få syssla med det de anser intressant. 

10 av 23 företagsledare uppger att målsättningen för deras företagande är att ha en 
försörjning. De flesta verkar inte planera sina inkomster eller utgifter, utan rättar mer eller 
mindre sin verksamhet efter sin försäljning eller sin orderbok. 

Vardagen kretsar mycket kring ekonomi för våra respondenter, de måste sälja tillräckligt 
mycket för att kunna betala sina utgifter och samtidigt få pengar över till lön. De lägger stor 
vikt vid kunderna, de är måna om att ha en bra relation till sina kunder och att göra dem 
nöjda. De är medvetna om att utan kunderna har de inget arbete.  

De styrmedel som används i mikroföretagen vi intervjuat är inte formella i någon stor 
utsträckning, endast enstaka företag använder sig av någon form av siffermässiga styrmedel. 
Vi ser istället mindre formaliserade styrmedel eftersom våra respondenters strävan är att ha ett 
arbete de trivs med, nöjda kunder, styra sin arbetstid och ha en försörjning.



Anne Delcomyn  Hur arbetar mikroföretag  
Ann-Charlotte Malmgren  med ekonomistyrning?  

28 

Nedan följer en sammanställning över våra respondenter: 

115

                                                 
115 Egen sammanställning 
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4.2 Mikroföretagens organisation och kultur
Företagsledarna vi talat med styr sitt företag själva utan att delegera ansvar. De är involverade 
i alla moment i företagandet och i ekonomistyrningen, och bär hela det ekonomiska ansvaret 
för verksamheten. Företagaren ska se till att intäkter och kostnader hålls på en rimlig nivå, och 
att resultatet och lönsamheten blir som förväntat.   

Det finns en uttalad affärsidé i endast ett av våra företag och det är säkerhetsföretaget som 
också är det företag med flest antal anställda, deras idé lyder:  

”Att leverera och installera kundanpassade säkerhetssystem till ett brett spektrum 
av kunder för att ge dem en tryggare vardag”.  

Övriga företag uppger att de inte har någon uttalad affärsidé utan vid samtalen uppger de olika 
målsättningar och visioner för sitt företagande.  

Konfektyrhandeln startade med ett passionerat intresse för choklad och en utbildning i Paris, 
visionen var att tillverka handgjorda praliner med udda smaksättning. Efter några år kom 
insikten om att smakerna som fungerade i Frankrike inte alls fungerar i Sverige. 
Byggföretagarna vi talade med uppgav som målsättning att ha en försörjning eftersom de 
blivit arbetslösa och inte hittade ny anställning. Våra frisörer hade alla startat eget företag 
efter att ha varit anställda i större frisörsalonger men velat styra sina arbetstider och ha färre 
arbetstimmar. Två av våra företagare ville bara ha något meningsfyllt att göra på sin fritid och 
startade företagen som hobbysyssla.  

Av 23 intervjuade företagare säger alla att de inte har någon plan för eventuella problem som 
kan uppkomma, skulle det bli problem får det åtgärdas då det dyker upp. 

I enmansföretagen finns inga anställda att delegera ansvar till, men även i de företag som har 
anställda sker ingen delegering av ansvar. Företagsledaren fattar alla beslut och de anställda 
utför de arbetsuppgifter de tilldelas. Endast ett företag har någon form av belöningssystem, 
det är också säkerhetsföretaget som har flest anställda. Deras belöningssystem går ut på att 
uppmuntra till väl utfört arbete med nöjda kunder som resultat. Men det utgår även en bonus 
om anställda håller sig friska, detta har lett till minskad endagsfrånvaro bland de anställda, 
istället för en karensdag får de en bonus. 

15 stycken av de 23 företagen är enmansföretag utan anställda och har därigenom ingen annan 
arbetskraft än sig själv att utnyttja. Bland annat säkerhetsföretaget och byggföretagen uppger 
att de hyr in en annan småföretagarkollega vid behov av extra arbetskraft.  

Utbildning prioriteras i mindre grad i mikroföretag, eftersom enmansföretagare arbetar 
ensamma har de ingen inkomst under de dagar de skulle använda till utbildning. Att betala en 
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kostnad för en utbildning och istället förlora arbetsinkomst är något våra respondenter endast 
gör om de anser att de har stor nytta av utbildningen. Utbildning som används i störst 
utsträckning är kurser på kvällstid, men de flesta av våra respondenter anser att de redan har 
grundutbildning nog för sitt arbete.  

4.3 Planering av verksamhet
De företagsledare vi intervjuat anser sig inte använda långsiktig planering, med få undantag 
säger sig de flesta inte kunna se hur deras företag kommer att fungera om ett antal år. De har 
inga planer för hur de vill att företaget ska utvecklas, växa eller bara stärkas gentemot 
konkurrenter. Planering innebär för de flesta företagare vi intervjuat istället endast kortsiktigt, 
de planerar inköpen för att det ska finnas råvaror hemma för den närmaste tidens tillverkning. 
Det ska finnas material och arbetskraft för den närmaste tidens inbokade arbeten och det ska 
finnas varor på hyllorna i butikerna för den närmaste tidens försäljning. Den mesta planering 
är därför endast koncentrerad på det närmaste halvåret eller året.  

4.3.1 Prissättning & Kalkylering 
Genomgående ser vi att våra respondenter tycker sig ha rätt priser, de tjänsteföretagare vi 
intervjuat grundar detta på att de ofta jämför sina timpriser med andra inom samma bransch. 
Alla tre frisörer uppger att de jämför sina timpriser med konkurrenter, bilverkstäderna går 
efter vilken timdebitering som rekommenderas av branschorganisationer. Alla anser att det är 
viktigt att känna till hur mycket konkurrenter tar betalt eftersom det gäller att inte vara för dyr 
men samtidigt vill man tjäna så mycket man kan, det är en balansgång att hitta rätt timpris.  
De butiksägare vi intervjuat uppger att de går efter grossisternas rekommenderade 
försäljningspriser för att sätta priser på de varor de säljer, och det gör även bilverkstäder samt 
frisörer. Byggföretagen som säljer material i sin verksamhet säger sig lägga på 20 procent på 
inköpspriset.   

Att prissätta just sin speciella nisch är inte alltid lätt, en av respondenterna säljer handgjorda 
lyxpraliner, med höga råvarukostnader och har därför ett högre pris på sina färdiga produkter 
än massproducerad choklad från matvarubutiken. En annan är yogainstruktör och kan inte ha 
samma timpriser när hon håller senioryogaklasser för studieförbunden som när hon håller en 
workshop på ett företag. Vi pratade också med den VVS-företagaren som har så dåliga 
rabatter hos grossister för att han köper så små mängder. Hans kunder kan ofta köpa samma 
produkt billigare hos de stora byggvaruhusen, detta gör att han ofta får sälja material till 
inköpspriser och bara ta betalt för sina timmar.   

Prissättningen visar sig också variera med var företagen är belägna, bilverkstaden i den lilla 
småstaden kan inte ta lika mycket betalt för sina timmar som kollegan i storstaden. Detsamma 
gäller för både frisörerna och för byggföretagen, priserna är högre i storstadsregioner än de är 
i småstäderna.  
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Våra respondenter anser trots allt att de säljer tillräckligt mycket, de flesta får sålt sina varor i 
den utsträckning de behöver för att fortsätta sitt arbete, även om en del gärna säljer mer för att 
bygga kapital och kunna investera.  

Att ha tillräckligt många kunder är något som också är en parallell till att sälja tillräckligt 
mycket, många har reflektioner i antal kunder. De flesta av våra respondenter vill hellre ha 
många kunder som köper mindre volymer vid varje inköp, än ha ett fåtal kunder som köper 
stora volymer, eftersom de anser sig vara mer sårbara om de bara har enstaka kunder som gör 
stora inköp, om de skulle förlora en sådan kund riskerar de kanske hela företagets chans att 
överleva.  

De av våra respondenter som är butiksägare har fasta priser på sina varor och tar betalt av 
kunderna i butiken, även massören, frisörerna och terapeuten har sina fasta priser. 
Bilverkstäderna har materialpriser och timpriser och uppskattar hur lång tid arbetet beräknas 
ta för att kunna meddela kunden ett ungefärligt pris innan arbetet påbörjas. Byggföretagen, 
säkerhetsföretaget och VVS-företaget gör ofta en beräkning på hur mycket material och hur 
många timmar arbetet kommer att ta i anspråk, och lämnar en offert till kunden med beräknat 
pris innan arbetet utförs. 

4.3.2 Budget 
Bara tre av våra respondenter gör en budget, i bemärkelsen att medvetet skriva ner och 
sammanställa beräknade intäkter och kostnader för det kommande året. De som gör en sådan 
budget är redovisningsföretaget, säkerhetsföretaget och konfektyrhandeln. Det som är 
gemensamt för de två sistnämnda är att de använder sig av en auktoriserad revisor för bokslut 
och att de säljer produkter. Många anser sig inte veta vad en budget egentligen är utan vi får 
en del förslag på vad de tror det är: 

”pengar in och pengar ut” (bilverkstad) 
”vad man tjänar och vad man har för utgifter” (åkeri) 
”Beräkning på vad man tror man kan sälja” (skohandel) 

De av våra respondenter som säger sig veta vad en budget är anser sig ändå inte kunna göra 
en sådan eftersom det skulle bli som en respondent uttryckte det:  

”rita, gissa, spring”(massör) 

De flesta anser sig vara bra på det de arbetar med och har varken tid eller kunskap att sätta sig 
in i siffrorna. De anser inte att deras verksamhet blir bättre av att de gissar sig till en 
försäljning och att den gissningen sedan ändå inte stämmer. En kommentar vi fick var: 
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”Vad är meningen med att lägga ner tid på gissningslekar om de ändå inte 
stämmer? Då är det bättre att lägga den tiden på att arbeta och tjäna 
pengar”.(bilverkstad) 

Att de flesta inte gör budget betyder också att endast två av våra respondenter säger sig göra 
beräkningar på intäkter och kostnader. De anledningar vi får höra som förklaringar till varför 
de inte beräknar intäkter är att de inte kan veta hur mycket de kommer att sälja eftersom det ju 
beror på antal kunder och att det svänger så mycket från månad till månad. 
Kostnadsberäkningarna i sin tur anser de vara beroende på hur mycket de säljer, de har inte 
möjligheter till att ha stora lager utan köper in material efterhand som de säljer.  

”Jag vågar aldrig köpa in stora mängder av samma produkt eftersom jag inte vet 
om den kommer att sälja”(smyckeshandel) 

Övervägande av våra respondenter är dessutom tjänsteföretag och säljer till största delen 
timmar, därför anser de sig ha väldigt låga kostnader.  

Eftersom bara tre företag gör budget så är det också bara dessa tre som säger att de gör olika 
jämförelser och analyser. För säkerhetsföretaget med 7 anställda är jämförelser och analyser 
gällande personal och försäljning det som de prioriterar eftersom tiden inte räcker för 
helhetsanalyser. Personalkostnaden är en så stor del av de totala kostnaderna så den måste 
kontrolleras, och försäljningen måste vara så stor att den täcker fasta kostnader. De anser inte 
att budgeten de gör är så rättvisande eftersom det inte riktigt finns tid att analysera och 
revidera den varje år, men eftersom de just nu inte expanderar anser de att kostnaderna inte 
heller skiljer sig så mycket från år till år. 

Trots avsaknad av nedskriven budget uppger både bilverkstäder och frisörer att de beräknar 
ungefär hur mycket material de tror går åt under månaden för att inte behöva beställa varor så 
ofta. 

Våra respondenter tycker utan undantag att det är viktigt att kunna se hur företaget mår, hur 
ofta de tycker sig behöva det skiljer sig från månadsvis till några gånger per år. De flesta 
tycker att ett bra tillfälle att kontrollera sitt resultat är i samband med momsredovisning det 
vill säga för de flesta varje kvartal och för en del varje månad. 

Alla våra respondenter visar intresse för att kunna jämföra sina siffror mellan olika år för att 
kunna planera topparna och dalarna i verksamheten. Detta intresse är större hos de företagare 
som valt att arbeta deltid eftersom de uppger att de kan lägga en extra ledig dag när 
kundunderlaget är mindre och istället arbeta en extra dag när kundunderlaget är stort. Även de 
företagare vars företag säljer material och produkter visar intresse av att jämföra sina siffror, 
eftersom det skulle ge mer insikt om hur deras materialkostnader och försäljningskvantiteter 
ökar eller minskar mellan olika år.   
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Att kunna planera sina skatteinbetalningar är ett viktigt ämne för de enskilda bolagen vi talat 
med eftersom de betalar in preliminärskatt som är beräknad på vad de tror att deras företag 
ska ha i vinst. Alla de enskilda företagarna skulle gärna vilja ha hjälp med att hålla reda på så 
att inte skatten blir för låg. 

4.4 Uppföljning av verksamhet

4.4.1 Skuldsättningsgrad 
Våra respondenter har bra kontroll över hur mycket skulder deras företag har, endast 4 
stycken har någon skuld alls. Av de enskilda bolagen utan anställda är det bara 2 stycken som 
har någon skuld och då i form av en checkkredit. 2 av respondenterna som har skuld är 
företag med anställda och då rör det sig förutom om checkkrediten även om leasing av 
företagsbilar och andra inventarier. 

När det gäller företagets skuld till företagaren blir svaren inte lika enkla. De företag som är 
aktiebolag vet att deras aktiekapital är företagets skuld till dem eftersom det är pengar de 
själva satt in vid starten av sina bolag. De enskilda bolagens ägare däremot, är i de flesta fall 
säkra på att företaget inte står i skuld till dem alls, eftersom de ju inte har lånat ut några 
pengar till sitt företag. I fortsättningen av samtalet då vi pratar om eget kapital så inser då alla 
att det egna kapitalet faktiskt är pengar de lånat ut till företaget genom att låta pengarna stå 
kvar på företagets bankkonto.  

I diskussionerna om eget kapital är det många som ställer sig frågande till om det lönar sig att 
låta pengar vara kvar i företaget eller om det är lönsammare att plocka ut dem och investera 
på andra sätt. Aktieägarna har bra kontroll på att de kan få utdelning på sitt insatta kapital, 
men de allra flesta av de enskilda företagen vet inte om möjligheterna till räntefördelning i 
deklarationen. De förstår inte att de kan tjäna på att bygga upp ett kapital i sitt företag som de 
i deklarationen får räntefördelning på och på så sätt kan utnyttja det för att sänka sin 
beskattningsbara inkomst. 

Det vi ytterligare kan utläsa gällande skuldsättningsgraden är att de företag som har skuld 
anser att de behöver ha en överblick över skuldsättningen. Anledningen till detta är att 
leverantörer ofta gör kreditkontroller. För säkerhetsföretaget som arbetar mycket mot 
kommuner och landsting blir det extra viktigt eftersom även kunderna ibland vill ha garantier 
vid större beställningar.  

4.4.2 Kassaflöde 
De flesta av våra respondenter anser att deras företag är lönsamma, men de verkar egentligen 
inte riktigt reflektera över hur de är lönsamma och på vilket sätt när de ger sina svar. Vidare 
samtal leder fram till att lönsamhet för de allra flesta är att kunna ta ut lön för sitt arbete, ett 
fåtal av våra respondenter anser att de inte är lönsamma om inte deras kapital på banken ökar 
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efter att alla kostnader är betalda. När vi frågar våra respondenter om de har för mycket 
räkningar svarar 19 stycken av 23 att de inte har det. VVS-företagaren har precis startat sitt 
företag och anser att han tagit på sig för stora marknadsföringskostnader. Klädbutikens ägare 
har beslutat att stänga butiken eftersom den går med förlust och har större kostnader än 
intäkter. 2 ägare till bilverkstäder anser också att de har för mycket räkningar. 

”Ja, jag har för mycket räkningar, men det tycker man väl hur litet räkningar man 
än har.”(bilverkstad) 

På frågan om pengarna räcker till räkningarna svarar alla utom ägaren till klädaffären att 
pengarna räcker. 2 av våra respondenter uppger att eftersom de prioriterar att betala sina 
kostnader så blir inte lönen så stor som de skulle önska alla månader.  

Förlängd kredittid är ett sätt som underlättar för en del av de mikroföretagare vi intervjuat. I 
en bransch med stora svängningar efter årstider, har företagsledarna för bilverkstäderna och 
skohandeln, avtal med sina leverantörer om längre kredittid. De kan på så sätt ändå beställa 
varorna i god tid för säsongen utan att behöva betala innan pengar börjar komma in från deras 
kunder i sin tur, dessutom får de returnera icke sålda varor mot kreditering. 

Alla våra respondenter ville kunna se att de hade pengar nog för att betala sina kostnader på 
kort sikt. 5 stycken av 23 tycker sig kunna se det genom att de varje månad har pengar över så 
att saldot på bankkontot ökar.   

När vi istället frågade om de ville kunna se om de hade ekonomi nog att betala för sig även på 
längre sikt, blev de flesta frågande. Av de 23 vi talade med tyckte 18 stycken att det måste 
vara en omöjlighet. Anledningarna som vi fick höra var bland annat att de inte anser sig veta 
vilka kostnader de kommer att ha eftersom de ju inte vet hur mycket de kommer att sälja. 

”Den enda kostnad jag vet på längre sikt är ju hyran”(frisör),  

Andra uttrycker att det kan kännas som en rundgång.

 ”Hur mycket vi tillverkar beror på hur mycket vi säljer och hur mycket vi säljer 
beror på hur mycket vi tillverkar” (konfektyrhandel) 

Vi ställer våra frågor så att vi kan konstatera att inga av våra respondenter gör 
kassaflödesanalyser idag, de får in betalning från sina kunder och de betalar sina räkningar. 
De flesta reflekterar sällan över hur mycket de olika kostnadsposterna innehåller men många 
erkänner samtidigt att de kan ana att vissa kostnader är högre än de borde vara. 

De tycker alla att det skulle vara viktigt att se kassaflödet. Vart pengarna faktiskt tar vägen, 
vad det är i företaget som kostar pengar och hur stora kostnaderna är.  
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”Om det fanns en mall som man enkelt förstod där man kunde peta in sina siffror 
och se vart pengarna tar vägen hade det varit bra” (byggföretag)  

Några stycken anser sig ändå veta ungefär vart pengarna tar vägen eftersom de inte har så 
stora omkostnader men en del tycker att det försvinner mycket utan att de förstår till vad. Av 
de 23 företagare vi intervjuar har 12 stycken lokalkostnader och 8 stycken har anställda, dessa 
företag har större fasta månadskostnader. Endast 1 av våra respondenter uppger att han inte 
har kostnader alls i sitt företag, hans företag är ett åkeri men han hyrs bara in som förare av 
andra och säljer endast timmar. 22 företagare av 23 stycken har därför kostnader i sina 
företag, kostnader som på olika sätt är kopplade till att de ska kunna utföra sitt arbete.  

Alla våra respondenter anser att det är viktigt att kunna se sina kostnader, identifiera de som 
är onödiga och på så sätt kunna spara pengar. Varje krona som sparas in ger mer pengar över 
till lön. 
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5 Analys och reflektioner 

5.1 Mikroföretagens organisation och kultur 
Företagens organisation och kultur är en viktig pusselbit för att förstå hur deras 
ekonomistyrning fungerar, eftersom styrningens sammansättning beror på organisationens 
uppbyggnad.116 Mikroföretagens annorlunda uppbyggnad gör att deras sätt att se på 
ekonomistyrning och att använda sig av den skiljer sig från större företag som är hierarkiskt 
uppbyggda.  

I litteraturen finner vi hur företag kan vara uppbyggda efter ett vertikalt eller ett horisontellt 
perspektiv.117 Enligt mikroföretagarna vi har intervjuat är inte deras företag uppbyggda på 
samma vis som litteraturen beskriver. Förklaringen till detta är att mikroföretagens ägare 
sällan har en företagsledning under sig utan det är snarare så att ägaren själv leder och driver 
verksamheten. Det syns sällan olika uppdelningar av enheter inom mikroföretagen och 
delegationen av uppgifter som de större företagen enligt litteraturen använder sig av,118

förekommer inte heller på samma sätt i mikroföretag. Större företag har anställda ekonomer 
för att sköta ekonomin,119 något som mikroföretagen saknar och ägaren till mikroföretag 
besitter ofta inte heller den kunskapen eller utbildningen. Det horisontella perspektivet som 
enligt litteraturen består av processer för att skapa ett kundvärde och tillgodose kundernas 
behov,120 används i mycket stor utsträckning av de mikroföretagare vi talat med. 
Mikroföretagare är väl medvetna om att det är deras kunder som ger dem arbete och därför är 
strävan efter kundnöjdhet ett viktigt delmål i verksamheten. 

Att ansvar skall fördelas inom ett företag, samt att det är ett centralt styrmedel kan vi utläsa i 
litteraturen,121 men när vi tolkar våra respondenters svar ser det inte ut på det viset i 
verkligheten. I mikroföretagen tar ägaren själv det yttersta ansvaret, även om de kan delegera 
ansvaret till de anställda så görs det sällan. Den delegering som sker är kundvårdande, 
eftersom de anställda ofta har kundkontakt blir de delvis ansvariga för att kunderna är nöjda. 
Trots att belöningssystem är ett styrmedel för att få anställda att prestera bättre,122 ser vi 
endast en av företagsledarna använda det i sin verksamhet. Vi kan se att ägaren känner ett 
större ansvar för verksamheten då de oftast startat upp företaget med egna sparade pengar. 
Genom att tolka våra respondenters svar gentemot den litteratur vi har använt oss av kan vi se 
hur organisationens uppbyggnad påverkar sättet att styra verksamheten mot de mål och 
visioner som finns hos företaget. Av våra respondenters svar kan vi även utläsa att alla beslut 

                                                 
116 Bergstrand, Ekonomisk styrning, 1997
117 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
118 Ibid 
119 Ibid 
120 Ibid 
121 Ibid 
122 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
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som tas, tas av ägaren. Besluten ägaren tar tolkar vi som rationella beslut,123 eftersom 
information från verksamheten ligger till grund för besluten. 

5.2 Ekonomistyrning 
Grundläggande för ekonomistyrning är att ha mål och visioner för sin verksamhet. Företag är 
skapade av individer och det är individerna bakom företagen som har dessa mål och 
visioner.124 Vi kan utläsa av de svar vi fått i våra intervjuer att alla våra respondenter har mål 
med sitt företagande, i de flesta fall är dessa mål dock inte uttalade. Vi ser olika mål som 
exempelvis att ha en försörjning, att få arbeta med det som är intressant och att styra sin tid.  

Visionen uttrycker enligt litteraturen ambitionsnivån och framtidsmålen för företagen samt 
hur de uppfattas av sina kunder.125 När vi tolkar våra respondenters svar kan vi konstatera att 
det är stora skillnader i deras visioner. Endast en av de företagare vi samtalat med hade en 
klar vision redan från starten att hans företag skulle bli marknadsledande inom sin bransch. 
De allra flesta har en vision om att de ska kunna försörja sig på sin verksamhet så länge de 
önskar. Våra respondenter ger i de allra flesta fallen intrycket av att de trivs med att vara 
mikroföretagare, de har ingen önskan att expandera eftersom det är av större vikt för dem att 
kunna styra sin tid och sitt arbete som de önskar. Den klara visionen de flesta av våra 
respondenter har om att kunna försörja sig på sitt företag ger en speciell motivation och ett 
mycket starkt engagemang som genomsyrar verksamheten. Vi kan utläsa av våra 
respondenters svar att de anser sig bli uppfattade på ett korrekt sätt av sina kunder utifrån sina 
visioner. Detta leder till att företagens mål gällande kundnöjdhet blir uppfyllt.

Affärsidén är enligt litteraturen det som företagen arbetar med, deras kundkrets, vad de väljer 
att sälja och deras utveckling.126 Här ser vi klara riktlinjer hos alla våra respondenter, de hade 
från starten klart för sig vilka varor eller tjänster de skulle tillhandahålla och till vilken 
kundkrets de skulle vända sig. Detta tolkar vi som medvetna åtgärder för att öka företagens 
effektivitet, åtgärder som enligt Gyllberg & Svensson är en del av definitionen på vad 
ekonomistyrning innebär.127 Vi kan även utläsa ifrån våra respondenter att de bedriver sin 
verksamhet utifrån sin affärsidé även om de själva inte alltid ser sammanhanget mellan dessa 
två termer. Alla de mikroföretagare vi talat med har ett klart syfte med sitt företagande och de 
har konkreta mål för sin verksamhet. De mest utmärkande målen är kundnöjdhet och 
lönsamhet i den mån att man kan lyfta ersättning för utfört arbete, detta visar att de har både 
finansiella och icke- finansiella mål. Det som saknas hos de flesta av våra respondenter är 
uttalade planer för hur de ska kunna utveckla sin verksamhet och nå dessa mål. Vi kan utläsa 
av de svar vi får att de har en kortsiktig snarare än en långsiktig planering utifrån sin 

                                                 
123 Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, Organisation och organisering, 2006
124 Ewing & Samuelsson, Styrning med balans och fokus,  1998
125 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
126 Ibid 
127 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
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verksamhetsplan.128 Detta kan vi se som en ”dag till dag” fokusering då prioritering ligger på 
den närmste tidens arbete. Vi ser inget som tyder på att våra respondenter har en planering 
som sträcker sig längre än ett år. 
Strategin beskrivs i litteraturen som planen för hur företagen ska uppnå sin affärsidé.129 När vi 
analyserar våra respondenters svar utläser vi att de har en strategisk plan i form av finansiella 
och icke finansiella mål, däremot kan vi se att de har svårigheter med att planera vägen dit. Vi 
utläser av svaren vi får i våra intervjuer att våra respondenter ofta saknar kunskap om vilka 
strategier som är lämpligast att använda för att affärsidén ska bli verklighet. Svårighet att veta 
vilken finansieringsform som är mest fördelaktig för just deras företag och vilket 
kundsegment eller produktsortiment som är det rätta för just deras verksamhet. Samtidigt kan 
vi se att de bedriver verksamheten efter eller mot sin affärsidé. Det vi utläser att de saknar är 
strategier att upprätthålla affärsidén samt strategier att utveckla verksamheten och 
lönsamheten. 

För att verksamheten ska fungera behöver den struktureras upp i olika delmål som litteraturen 
beskriver som finansiella och icke-finansiella.130 Genom de svar vi fått i våra intervjuer kan vi 
utläsa att de finansiella måtten endast används hos ett fåtal av respondenterna, de enda mått 
som i princip används av alla är att inkomsterna ska täcka kostnaderna för verksamheten och 
även ge avkastning för utfört arbete. De icke-finansiella måtten är mer uttalade då de värnar 
om sina kunder, mikroföretagare är noga med att deras kunder ska vara nöjda med de varor 
eller tjänster de tillhandahåller, de arbetar därför med egna värdekedjor för att uppnå 
kundnöjdhet.  

Enligt litteraturen bör alla åtgärder som ett företag gör medvetet för att öka sitt företags 
effektivitet definieras som ekonomistyrning.131 Detta uttalande gör att vi kan konstatera att 
alla våra respondenter använder sig av ekonomistyrning på något sätt även om det i de flesta 
fall är omedvetet. Även om våra respondenter inte har de rätta ekonomiska termerna på sin 
ekonomistyrning kan vi se att de alla använder sig av den i någon form. Vi utläser att de 
företagare som har anställda styr dem med mot verksamhetsmålen på det sätt som Malmi och 
Brown definierar som ekonomistyrning.132 Mikroföretagare använder sig av 
ekonomistyrmedel de själva skapat och som passar just deras verksamhet. De använder dem 
för att tillfredsställa externa intressenter i hög grad eftersom de vill ha nöjda kunder, de är 
tvingade av skatteverket att göra ekonomiska rapporter och de är uppmanade av grossister att 
följa prisrekommendationer. 

                                                 
128 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
129 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
130 Ibid 
131 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
132 Malmi & Brown, Management control systems as a package – Opportunities, challanges and research 
directions, 2008
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5.3 Styrmedel för planering 
Verksamhetsplanen är en av de fyra grundstenarna i ekonomistyrningen,133 i våra intervjuer 
ser vi dock tydligt att planering är just det som är mikroföretagares stora svaghet. Långsiktig 
planering anser de flesta inte är någon nytta med eftersom de inte tycker sig kunna veta hur 
mycket de kommer att kunna sälja eller hur många kunder de kommer att ha. Nästan alla av 
våra respondenter sätter likhetstecken mellan planering och att kunna beräkna sin försäljning. 
De mikroföretagare vi talat med har inte satt upp konkreta långsiktiga strategiska mål för sin 
verksamhet, strategiska långsiktiga mål som enligt litteraturen är viktiga för att kunna bemöta 
omvärldens påverkan och marknadens konkurrens.134 Utan den långsiktiga strategiska 
planeringen och huvudmål för verksamheten finns inte underlag för att skapa delmål för det 
taktiska genomförandet. Detta gör att våra respondenter saknar den balans som enligt Ewing 
och Samuelsson är viktig för ett företags utveckling, där strategier på kort och lång sikt 
balanseras tillsammans med formella och mindre formella styrmedel för att uppnå företagets 
mål och vision.135 Utan vare sig strategisk eller taktisk planering borde våra respondenter få 
problem även med den operativa planeringen, det vi kan utläsa från våra intervjuer är dock att 
de flesta av våra respondenter sällan har arbeten som sträcker sig över en längre tidsperiod. 
Den operativa planeringen blir därför flexibel och förändras från kund till kund och från 
uppdrag till uppdrag. Detta visar att trots avsaknad av långsiktig strategisk planering blir den 
operativa och till en del även den taktiska planeringen flexibel tillräckligt för att företagen ska 
fungera tillfredsställande för våra respondenter. 

5.3.1 Prissättning & Kalkylering 
Enligt litteraturen finns det variationer på prissättningsstrategier men dessa kan dock delas in i 
tre grupperingar. Företag kan välja att basera sin prissättning på sina kostnader, sina 
konkurrenter eller sina kunder.136 Många aspekter spelar därför in för att det skall bli rätt pris i 
förhållande till kunder, konkurrenter och leverantörer, samtidigt som det ska finnas en 
lönsamhet. Det visar sig i våra intervjuer att de flesta företagare jämför sina priser med sina 
konkurrenter eller går efter de rekommendationer de har fått av grossisterna. Våra 
respondenter säger sig inte använda några hjälpmedel vid prissättningen, men jämförelser 
med litteraturen visar på annat. Det vi kan utläsa är att våra respondenter saknar kunskapen 
om hjälpmedlen vilket leder till att de inte tror sig nyttja dem. Vid tillvägagångssättet för 
prissättningen så ser vi ingen skillnad mellan tjänsteföretagen och handelsföretagen, vi ser 
inte heller någon skillnad mellan de företag som har många anställda eller ingen anställd. Vi 
utläser däremot en skillnad i var företagen är belägna, de företagare som är har sin verksamhet 
i en mindre stad anser sig inte kunna ha så höga priser som de ser hos konkurrenterna i 
storstäderna. Vi spekulerar tillsammans med våra respondenter på om det kan bero på att 

                                                 
133 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
134 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
135 Ewing & Samuelsson, Styrning med balans och fokus, 1998
136 Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: why companies resist, 2008
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kunderna har en högre betalningsvilja i de större städerna, eftersom konkurrensen annars 
borde innebära lägre priser i storstäderna.  

En variant av kostnadsbaserad prissättning är pålägg med hjälp av självkostnader.137 Vissa av 
våra respondenter använder sig av en påläggsbas, men vår tolkning är de inte använder sig av 
samma påläggsbas som litteraturen beskriver. Att våra respondenter inte använder sig av 
självkostnadspriser i den utsträckning som litteraturen beskriver tror vi beror på att de inte 
själva producerar varan utan lägger på det inköpspris de har från sina leverantörer. Vi tolkar 
våra respondenters svar som att de utgår från efterfrågan från sina kunder och kostnader som 
företaget har och därefter väljer vilken procent de skall lägga på varan eller tjänsten. Många 
av våra respondenter använder sig av de priser som grossisten rekommenderar och vi tyder 
det som att de gör det för att ha rätt pris i förhållande till sina konkurrenter, detta är en form 
av konkurrentbaserad prissättning.138 Genom att prissätta efter rekommendationerna från 
grossisterna strävar våra respondenter efter perfekt konkurrens utan att vara medvetna om 
innebörden av det. Några av de mikroföretagare vi har intervjuat jämför sina priser med andra 
i samma bransch. Vi anser att detta är ett sätt att läsa av sina konkurrenter för att inte sätta ett 
för högt pris och därigenom förlora kunder. Genom att ligga på samma pris eller något under 
konkurrenten gynnas kundnöjdheten och detta leder till att varorna eller tjänsterna får rimliga 
priser. Vi anser oss från våra intervjuer kunna utläsa att den vanligaste metoden för 
prissättning är den konkurrentbaserade eftersom de är medvetna om sina konkurrenters priser. 
En svaghet med denna metod är att ingen hänsyn tas till kundernas betalningsvilja och trots att 
våra respondenter anser att kundnöjdhet är ett viktigt kriterium för verksamheten så är det 
ingen av dem som använder kundvärdesbaserad prissättning.139 Vi utläser även utifrån våra 
respondenters svar att de prissätter så att de kan få varan såld och att de hoppas på att göra en 
vinst. Vår uppfattning är att våra respondenter blandar ihop begreppen att gå med vinst och att 
vara lönsam. Detta leder till att våra respondenter inte alltid ser om försäljningen varit lönsam.  

Vi upplever att våra respondenter inte använder sig av de kalkyler som finns i litteraturen som 
självkostnadskalkyler eller bidragskalkyler för att sätta priser på sina produkter eller 
tjänster.140 Vår tolkning till varför de inte använder sig av befintliga kalkyler är att de inte har 
kunskapen som krävs. Våra respondenter har inte ekonomisk utbildning och skapar därför 
istället egna kalkyler som fungerar för deras verksamhet. Ingen av de företagare vi har 
intervjuat visar att de använder sig av litteraturens kalkyler för att sätta priset på sina 
produkter eller tjänster.  

                                                 
137 Ljung, Nilsson & Olsson, Företag och Marknad, 2007
138 Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: why companies resist, 2008
139 Ibid 
140 Ljung, Nilsson & Olsson, Företag och Marknad, 2007 
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5.3.2 Budget 
Några av våra respondenter använder sig av offerter till kunderna, detta innebär att de 
beräknar hur lång tid arbetet kommer att ta samt hur mycket material de tror de kommer att 
behöva använda. Detta visar att de använder sig av någon slags budget för att komma fram till 
det slutliga priset för material och timmar. Enligt litteraturen beskriver budgeten ekonomiska 
konsekvenser, kan uttrycka antal timmar såväl som antal kronor och den är till för att uppnå 
företagets strategiska mål.141  Vi utläser av respondenternas svar att de som gör offerter 
använder dessa som verktyg för att uppnå företagets strategiska mål eftersom det är sätt att 
planera för vad som kan tänkas ske i framtiden om kunden accepterar offerten.  
Få av våra respondenter gör en medveten budget, den budget som vi ser användas är 
resultatbudget.142 De respondenter som gör resultatbudget använder sig av auktoriserad 
revisor eller är redovisningsföretag. Vi ser detta som att dessa respondenter har en annan 
kunskap om budgetering samt att de är behjälpta av de siffror de får av revisorn.  
Många respondenter säger att de inte vet vad budgetering är och därför använder de sig inte 
av detta styrmedel. Samtidigt kan vi tyda respondenternas svar att de trots allt är medvetna om 
vad budgetering innebär och vad den kan göra för deras företag, det de är obekanta med är 
den ekonomiska termen budget. Vi får många svar som tyder på att tidsbrist är det som 
hindrar dem från att sätta sig in i siffrorna i kombination med att de saknar kunskap. Vi 
utläser även i vissa av våra respondenters svar att de anser att budgetering är gissningar precis 
som Sandell och Nilsson, et al skriver om budget.143 Skillnaden mellan författarna och våra 
respondenter är att författarna förstår syftet och innebörden av en budget, vilket vi inte kan 
utläsa att alla våra respondenter gör. Vi ser att våra respondenter använder sig av olika slags 
budgetering då de handlar in lager, detta grundar vi på att de säger att de inte vill ha ett för 
stort lager av rädsla för att varorna inte ska kunna säljas. Vi ser även att de använder sig av 
olika slags budget och beräkning för att få fram vilket antal av produkterna de skall köpa in 
och tolkar deras svar som att de omedvetet använder sig av budgetar som de skapat för att 
passa just deras verksamhet.  
När det kommer till de mikroföretag som är handelsföretag och tjänsteföretag ser vi en 
skillnad på intresse av att se företagets resultat. Vi tyder det som att handelsföretagen på 
grund av att de har materialinköp har större kostnader än vad tjänsteföretagen har. Eftersom 
tjänsteföretagen inte har dessa kostnader gäller det bara för dem att vara medvetna om hur 
många tjänster de behöver sälja för att inkomsterna ska överstiga kostnaderna. Detta leder till 
att vi tyder det som att de omedvetet har en budget som visar vad som krävs varje år av dem. 
Vår analys av våra respondenter är därför att de använder sig av någon slags budgetering även 
om den inte ser ut som den gör i litteraturen.144

                                                 
141 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009 
142 Eriksson, Hurtigh & Mannerfalk, Take off företagande i en ny tid, 2008 
143 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008 
     Nilsson, Olve, & Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft,.2010
144 Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
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5.4 Styrmedel för uppföljning 
Enlig Bergstrand är budgetuppföljningen av lika stor vikt som budgeten i sig.145 Eftersom 
flertalet av våra respondenter inte gör någon egentlig budget gör de heller ingen uppföljning. 
Avsaknad av resultatbudget och sedan uppföljning av denna gör att de har svårigheter att 
jämföra det önskade resultatet med det faktiska. Enligt Blumentritt är budgetering ett viktigt 
underlag för att kunna analysera resultat och jämföra olika perioder.146

Vid jämförelser mellan våra respondenter ser vi en stor skillnad på kunskap när det kommer 
till skulder och vetskapen om det egna kapitalet. Aktiebolagen har större kunskap om det egna 
kapitalet än de andra bolagsformerna. Alla våra respondenter är beroende av att veta 
skuldsättningsgraden147 då deras leverantörer ofta vill se deras kreditvärde, detta är något de 
är medvetna om oavsett om de förstår innebörden av styrmedlet i sig själv. Jämförelser med 
litteraturen visar att det finns behov för detta styrmedel oavsett storlek på företaget.148  

Från teorierna kan vi utläsa att om företagen har positiv avkastning på det totala kapitalet kan 
det vara lönsamt att ha en del skuld.149 De företagare som anser sig vara lönsamma utan 
skulder, kunde genom en viss skuldsättning då öka sin avkastning.  

Räntefördelningen är motivation för de enskilda företagarna att hålla sin skuldsättningsgrad 
på en rimlig nivå.150 Då kan de utnyttja möjligheten att en del av vinsten beskattas som 
inkomst av kapital till en lägre skattesats. Denna möjlighet saknade våra respondenter 
kunskap om och hade därför inte sett någon anledning att binda kapital i sina enskilda bolag 
förut. 

Våra respondenter visar olika kunskaper när det kommer till skulder och vetskapen om det 
egna kapitalet i början av våra intervjuer. Vid analys av våra respondenters svar ser vi att det 
inte rör sig om okunskap om skulderna eller det egna kapitalet utan snarare om de termer vi 
använder oss av i början av våra intervjuer. Det visar sig att alla våra respondenter är 
medvetna om sitt egna kapital samt sina skulder. De är även medvetna om att leverantörerna 
gör kreditkontroller vilket gör att de måste hålla sin skuldsättningsgrad på en rimlig nivå. Vår 
tolkning blir därför att våra respondenter vet hur deras skuldsättning ser ut men de har inte 
kunskapen om hur de kan utnyttja skulder för att göra sina företag mer lönsamma. Om de 
hade gjort en budgeterad balansrapport och uppföljning på denna hade de haft kontroll över 
företagets finansiella ställning och om de har tillräckligt mycket kapital i sin verksamhet.151

                                                 
145 Bergstrand,Ekonomisk styrning, 1997
146 Blumentritt, Integrating strategic management and budgeting, 2006
147 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008�
148 Ibid 
149 Bergstrand,Ekonomisk styrning, 1997
150 Lundén,Enskild Firma, 2012
151 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
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Det styrmedel som visar fördelningen av företagets likvida medel är likviditetsbudgeten.152  
Utgångspunkterna för en finansieringsanalys eller en kassaflödesanalys är resultat och 
balansräkning.153 Alla våra respondenter har dessa utgångspunkter då de alla antingen bokför 
själva eller med hjälp av revisor. Trots att företagen har utgångspunkterna är det ingen av dem 
som upprättar en kassaflödesanalys så som den beskrivs i litteraturen.154  

Våra respondenter anser att det är viktigt att hålla nere kostnaderna vilket gör att vi tyder våra 
respondenters svar som att de använder sig av någon slags kostnadsanalys för att de skall 
kunna plocka bort onödiga kostnader. Att våra respondenter inte säger sig veta hur lönsamt 
deras företag är tyder vi som okunskap av begreppet lönsamhet. Vi anser att våra respondenter 
blandar ihop lönsamhet och vinst vilket inte är samma sak enligt litteraturen.155 Våra 
respondenters svar att de är lönsamma när de kan ta ut lön efter att alla räkningar är betalda 
visar att de inte använder analyser i någon större utsträckning. Vi kan däremot se att de 
använder sig av hjälpmedel som visar om de går med vinst eller förlust varje år. Det vi kan 
utläsa av våra respondenter är att de inte gör någon uppföljning i den utsträckningen som 
litteraturen beskriver. Vi kan även se att de inte jämför årets resultat med föregående års 
resultat, hade de gjort det hade de blivit medvetna om lönsamheten och på förändringar i 
verksamheten. Här kan vi än en gång utläsa okunskap hos våra respondenter när det gäller att 
veta skillnaden mellan lönsamhet och vinst.

                                                 
152 Ax, Johansson, & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 2009
153 Sandell, Kassaflödesanalys, 2008
154 Ibid 
155 Ibid 
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6 Slutsatser 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att kartlägga mikroföretags användande av 
ekonomistyrning och vi har genom intervjuer undersökt vilka styrmedel de använder sig av. 
Det visar sig att kunskaperna varierar bland de 23 företagare vi har intervjuat, detta leder till 
att de använder sig av ekonomistyrning på olika sätt. Företagarna har mål och visioner som 
varierar beroende på syftet de hade med att starta sitt företag.  

De slutsatser vi kan dra av vår uppsats är att ekonomistyrning inte bara är en benämning utan i 
hög grad användande, oavsett graden av ekonomisk kunskap ser vi att våra respondenter har 
sina egna varianter av budgetering, kalkylering och analyser för att komma fram till de beslut 
som tas inom företaget. Deras ekonomiska kunskaper har dock i de flesta fall för stora brister 
för att de ska kunna nyttja styrmedlen på det sätt som beskrivs i litteraturen.  

Våra respondenter har både visioner och mål för sitt företagande, de har en utarbetad affärsidé 
men brister i den strategiska planeringen. De saknar den långsiktiga planeringen som ligger 
till grund för att uppnå de uppsatta målen, i de flesta fall är den enda planering vi ser hos våra 
respondenter kortsiktig arbetsplanering som sträcker sig över veckor eller i några enstaka fall 
några månader. 

De flesta av våra respondenter är enmansföretagare och är därför själva ansvariga för alla 
delar av verksamheten, men genom att de startat sina företag med sparade pengar och är 
beroende av dem för sin inkomst ser vi ett engagemang som verkar speciellt för just denna 
företagsform. 

Avsaknad av budgetering och kassaflödesanalyser som verksamhetsuppföljning beror på att 
de saknar kunskap om dessa styrmedel. Många av våra respondenter säger sig vilja använda 
sig av dessa styrmedel men känner att de inte har tiden att lära sig. Slutsatsen vi drar av detta 
är att det behövs enkla modeller för ekonomistyrning som kan anpassas till mikroföretagens 
behov. Dessa modeller behöver vara enkla att förstå och inte tidskrävande att använda. Vår 
analys visar att mikroföretagen vill förstå hur de kan styra sina företag för bättre lönsamhet 
och de hade använt sig av styrmedel i större utsträckning om inte styrmodellerna var 
tidskrävande att lära sig eller att använda. Trots att våra respondenter säger sig inte använda 
ekonomistyrning ser vi att de använder sig av egna modeller som kan liknas vid budgetering 
och analys, förenklade modeller som är tillräckliga för att de ska fungera för de olika 
verksamheterna. 

De prissätter genom att bland annat jämföra sig med sina konkurrenter eller efter 
rekommendationer från grossisten. Detta gör att de inte använder sig av de hjälpmedel som 
finns inom prissättning i samma utsträckning som de större företagen och därför inte kan vara 
säkra på att deras priser verkligen täcker kostnaderna i verksamheten. Men vi ser att den 
vanligaste prissättningsmetoden är den konkurrensbaserade eftersom de flesta utgår från 
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konkurrenter eller branschrekommendationer. Slutsatser vi kan dra av detta är att våra 
respondenter inte alltid väljer det bästa sättet att prissätta utan det som är enklast för dem att 
använda. 

Erfarenheten vi får efter våra intervjuer är att många av mikroföretagen upplever 
ekonomistyrningen som något som är till för de större företagen med många anställda. Eller 
att styrmedel är något man använder sig av för att expandera, inte för att överleva. Vi drar 
slutsatsen att våra respondenter inte alltid är medvetna om att de faktiskt använder styrmedel.  

Vi har funnit att mikroföretag använder sig av ekonomistyrning, men inte den uttalade 
ekonomistyrning som vi finner i litteraturen. Mikroföretagen använder inte de rätta termerna 
eller modellerna men det visar oss endast att ekonomistyrning är mer än det som beskrivs i 
litteraturen. Ekonomistyrning innefattar alla åtgärder som ett företag gör medvetet för att öka 
sitt företags effektivitet,156 oavsett vilken benämning vi ger det. Detta uttalande gör att vi drar 
slutsatsen att med modifierade modeller som är anpassade efter mikroföretagens verksamheter 
och organisationsuppbyggnad använder sig våra respondenter av det vi i dagligt tal kallar 
ekonomistyrning. Trots detta önskar vi att det hade funnits modeller som var tillräckligt enkla, 
så att även företagare utan ekonomisk utbildning kunde förstå dem. Modeller som de inte 
kände var för tidskrävande, utan kände att de kunde avsätta tid för att använda dem. För även 
om våra respondenter använder sig av olika former av egen ekonomistyrning, anser vi att 
vissa av de styrmedel som litteraturen beskriver hade kunnat förbättra deras lönsamhet och 
årsresultat.  

Slutligen anser vi att vår uppsats besvarar vår frågeställning hur mikroföretag använder sig av 
ekonomistyrning. Vi anser att vårt arbete ger en inblick i mikroföretagens värld och bidrar till 
att skapa en förståelse för att ekonomistyrning inte bara är de termer som litteraturen 
beskriver utan att ekonomistyrning är det faktiska användandet oavsett vilka benämningar vi 
ger det. 

                                                 
156 Gyllberg & Svensson, Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem, 2002
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7 Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning skulle vi vilja se ett utformande av enklare och mindre 
tidskrävande styrmodeller avpassade till just mikroföretag. Enklare i den mening att de ska 
vara enkla att använda och förstå. Där mikroföretagare utan att ha ekonomisk utbildning kan 
sätta in siffror de får från sin revisor och då se sitt kassaflöde och hur deras företag mår 
utifrån fastställda mått.  
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Intervjuguide 
1. Vilken företagsform har du på ditt företag? 

2. Hur många arbetar i företaget? 

3. Vet du om ditt företag är lönsamt? 

4. Är det viktigt att veta hur företagets resultat ser ut? 

5. Hur ofta vill du kunna se företagets resultat? 

6. Tycker du att du har rätt pris på det du säljer? 

7. Tycker du att du arbetar lagom mycket?` 

8. Tycker du att du säljer tillräckligt mycket? 

9. Hur beräknar du priser på det du säljer? 

10. Har du tillräckligt många kunder? 

– För få?  – För många? 

11. Vet du hur du skaffar fler kunder om du har för få?

12. Räcker pengarna till räkningarna? 

13. Har du för mycket räkningar? 

14. Vill du veta om du har tillräckligt mycket pengar för att kunna betala dina räkningar? 

– I slutet på varje månad? 

– På längre sikt? 

15. Vill du kunna se vad som kostar pengar i ditt företag? 

– Det vill säga vart pengarna tar vägen?  

16. Vill du enkelt kunna jämföra hur mycket ni har tjänat och hur mycket saker har kostat 

mellan olika år? 

17. Vet du hur stor skuld företaget har? 

18. Vet du hur stor skuld företaget har till dig? 
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19. Vill du veta hur mycket skatt du ska betala in löpande under året? 

– För att kunna betala mer/mindre i preliminärskatt och slippa restskatt? 

20. Tycker du att du arbetar lagom mycket? 

21. Skulle du vilja arbeta mer/mindre? 

22. Vet ni vad det innebär att göra en budget? 

23. Gör ni några beräkningar på hur mycket ni kommer att tjäna varje månad? Varje år? 

24. Gör ni beräkningar på hur mycket materialet kommer att kosta? 

25. Beräknar ni hur mycket andra räkningar ni har på ett år eller en månad? 

26. Sköter ni någon bokföring själva inom företaget? Om ja i vilken omfattning? 

27. Använder ni extern hjälp med bokföring? Hur ofta? 

28. Gör ni några analyser av ekonomin? 

29. Om ja, vilken sorts analyser gör ni då och varför? 

30. Jämför ni budgeten, analyserna eller siffrorna mellan olika år? 


