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Sammanfattning  

Titel: En studie om mindre företags användande av ekonomistyrning inom klädbranschen  

Författare: Ida Nilsson  

Handledare: Klas Sundberg 

Nivå: Ekonomi kandidatexamen, företagsekonomi  

Nyckelord: Nyckeltal, Styrmedel, Mindre företag, Ekonomistyrning  

 

Syfte: Syftet är att förklara varför ekonomistyrning används i mindre utsträckning i mindre 

företag än i större företag och ge konkreta exempel på förklaringar enligt frågeställningarna 

nedan. Bakgrunden till detta syftet är att de mindre företagen enligt tidigare forskningen inte 

använder sig av ekonomistyrning i lika stor utsträckning som större företag gör. 

 

Frågeställningar:  

- Vad vet företagare om ekonomistyrning?  

– Har forskningen inom ekonomistyrningen förändrats?  

– Vem sköter ekonomistyrningen?  

– Är det stor skillnad på hur företag som ingår i samma bransch använder sig av 

styrmedel och nyckeltal? 

 

Metod: Studien består av en kvalitativ metod som innehåller fyra stycken semistrukturerade 

intervjuer med respondenter från mindre företag inom klädbranschen. Bakomliggande teori 

har hämtats från vetenskapliga artiklar samt facklitteratur i form av böcker.  

 

Slutsats: Studiens insamlade empiri kan tillsammans med litteraturgenomgången bekräfta att 

det stämmer att mindre företag använder sig av ekonomistyrning i mindre utsträckning eller 

åtminstone på andra sätt.  

                                                                                                              



 

 
 

Abstract 

Title: A study of smaller companies use of management accounting in the clothing industry  

Authors: Ida Nilsson  

Tutor: Klas Sundberg  

Level: Bachelor of Science in Business and Economics 

Key Words: Key figures, Instruments, Small business, Management accounting 

 

Purpose: The purpose is to explain why management accounting is used in lesser extent in 

smaller companies than in larger companies and give concrete examples on explanations 

according to questions as follows. The background for this purpose is that the smaller 

companies, according to previous research, do not use management accounting as much as 

large companies do. 

 

Research questions:  

- What does business owners know about financial management?  

- Has research in financial management changed?  

- Who manages the financial management?  

- Is there a big difference in how companies in the same industry use instruments and 

key figures?  

 

Method: The study consists of a qualitative method containing four semi structured 

interviews with respondents from small companies in the clothing industry. Theory is based 

on scientific articles and literature.  

 

Conclusions: The study’s collected empirical evidence can together with the literature 

confirm that smaller companies use financial management to a lesser extent or at least in other 

ways.  
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1. Inledning – Är ekonomistyrning ett problem för små företag? 

Det är svårt att ange vad som egentligen är orsaken till varför ett företag går bra eller dåligt. 

En ekonomistyrning som fungerar bra är en viktig del av detta tillsammans med andra 

processer i ett företag, som till exempel organisering och företagskultur. Ekonomistyrning 

behövs inom alla företag oavsett vad företaget har för mål, omsättning eller storlek. Både små 

och stora företag behöver använda sig av ekonomistyrning för att få företagets ekonomi att 

fungera och för att ha koll på ekonomin. En lyckad ekonomistyrning är därför något som är 

viktigt för att ett företag ska kunna uppnå ett bra resultat (Kullven, 2001).  

 

Enligt tidigare forskning används inte ekonomistyrning så mycket i mindre företag. Den 

tidigare forskning visar dock att det är tämligen logiskt och har att göra med att mindre 

företag inte alltid är så fokuserade på tillväxt som omgivningen kanske hoppas på. Små 

företag har ändå potential att växa snabbare än vad stora företag gör (Storey, 1994). Genom 

att små företag kan växa snabbare skapar det även nya arbetstillfällen i större utsträckning än 

vad stora företag gör. För att tillväxten ska bli uthållig krävs lönsamhet. Det gäller då att 

företagen skall få in pengar samtidigt som de expanderar. Företagsledare för små företag kan 

arbeta på ett målinriktat sätt för att skapa värdetillväxt. För att skapa det kan företagen 

använda sig av ekonomistyrning där man arbetar med både styrmedel samt nyckeltal. 

Samtidigt pekas otillräcklig styrning ut som en av de faktorer som kan begränsa företagens 

tillväxtmöjligheter. Vissa företagsledare till små företag vill inte att deras företag ska växa 

eftersom det är svårt att styra en större verksamhet. Tillväxten kan innebära svårigheter att 

följa upp verksamheten samt att företagsledaren måste avsätta mer tid åt administrativt arbete. 

Dessutom ökar även risktagandet vilket kräver bättre ekonomiska underlag. Tidigare studier 

visar att företagsledare som är låganvändare av ekonomisk information även har en negativ 

inställning till tillväxt (Bergström och Lumsden, 1993).  

 

Enligt Bergström och Lumsden (1993) är det många små företag som upplever stora problem 

med ekonomistyrning. Ser man problemen ur ett tillväxtperspektiv så är det två problem som 

är särskilt påtagliga. Det första problemet gäller brist på information medan det andra 

problemet avser att styrningen i stor utsträckning sker informellt. 
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Gandemo (1976) skriver att vid det första problemet kan det saknas information som visar 

vilka produkter, kunder och marknader som skapar lönsamhet och som ger ett underlag för 

volymtillväxt. Små företag arbetar dessutom ofta med endast en produkt inom en bransch. Är 

företaget dessutom underleverantör kan de vara beroende av en dominerande kund. De små 

företagen har ofta en låg soliditet samt att de är extra känsliga för förluster.  

Vid det andra problemet är ofta styrningen i små företag av informell karaktär. Tidigare 

forskning har även ifrågasatt användbarheten av formella standardiserade modeller för 

ekonomistyrning i små företag. Det har visat sig att sådana endast har en liten positiv effekt på 

företagets prestationer (Källström, 1990). Enligt Risseeuw och Masurel (1994) har det till och 

med visat sig att formella modeller kan ha en negativ inverkan, särskilt vid dynamiska 

miljöer. Tidigare forskning har dock inte visat några samband mellan användandet av 

standardiserade modeller samt prestationer.  

 

Greenley (1994) hävdar dock att det finns ett positivt samband mellan formell strategisk 

planering och prestationer. Flertalet små företag är oftast lönsamma även om styrningen är 

mycket informell. Resultaten är därför blandade.  

 

Oavsett vilken grad av formalisering som används krävs det effektiva modeller för 

ekonomistyrning i små företag, bland annat för att skapa värdetillväxt. För att företaget ska 

kunna utveckla verksamheten samt kunna växa krävs information om vilka affärer och 

marknader som är lönsamma. Även hur information används och kommuniceras har betydelse 

(Risseeuw och Masurel, 1994).  

 

Den här uppsatsen handlar om mindre företag och hur de använder sig av ekonomistyrning. 

Denna studie studerar om det stämmer att de mindre företagen använder sig av 

ekonomistyrning i mindre utsträckning än vad de större företagen gör. Även vad som kan vara 

orsakerna till detta studeras. Då tidigare forskning oftast är från många år tillbaka så 

undersöks det även om ekonomistyrningen har förändrats eller om tidigare forskning 

fortfarande är relevant. 
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1.1 Definitioner 

Den här uppsatsen fokuserar på de fyra hörnpelarna: ekonomistyrning, styrmedel, nyckeltal 

och mindre företag. Dessa fyra hörnpelare hänger ihop genom att studien fokuserar på hur 

ekonomistyrning används i mindre företag samt att styrmedel och nyckeltal är hjälpmedel 

inom ekonomistyrningen. De fyra hörnpelarna stöttar uppsatsens innehåll då det är dessa fyra 

hörnpelare som är grunden för hela uppsatsen. Dessa fyra hörnpelare är dessutom nyckelorden 

för uppsatsen.  

 

1.1.1 Ekonomistyrning 

Enligt Malmi och Brown (2008) är ekonomistyrning flera olika system som tillsammans kan 

ses som ett paket bestående av tekniker och metoder.  

 

I den här uppsatsen definieras ekonomistyrning enligt följande: ”ekonomistyrning är att utföra 

åtgärder för att styra en organisation mot att uppnå de ekonomiska målen med hjälp av olika 

hjälpmedel i form av styrmedel samt nyckeltal. Till exempel genom att använda sig av 

budgetering, produktkalkylering och internredovisning.” Denna definition är inspirerad av 

Simons, R (1995, s. 5) som definierar ekonomistyrning enligt följande: ”management control 

systems are the formal information-based routines and procedures managers use to maintain 

or alter patterns in organizational activities.”  

Malmi och Brown (2008, s. 289) skriver dessutom att det finns flera olika definitioner som 

beskriver ekonomistyrning. En definition av ekonomistyrning enligt dem är ”a collection of 

practices such as budgeting or product costing.”  

 

1.1.2 Styrmedel 

Styrmedel är de åtgärder som en organisation använder sig av för att styra mot ett uppsatt mål 

eller i en riktning som är önskvärd. Samuelsson (2004) skriver att styrmedel kan delas upp i 

tre olika grupper. De tre grupperna är formella styrmedel, organisationsstruktur samt mindre 

formaliserad styrning. Den här uppsatsen fokuserar främst på de formella styrmedlen men 

även organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning nämns.  

De tre olika grupperna förklaras mer ingående senare i kapitlet om styrmedel.  

 

1.1.3 Nyckeltal 

Enligt Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008) är nyckeltal ett sammanfattande numeriskt 

värde som har till syfte att beskriva olika förhållanden i en organisation. Dessa förhållanden 
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kan vara verkliga eller finansiella likväl som de kan vara sanna eller falska. Nyckeltal är alltså 

ett uttryck för den verklighet som vi representerar, alltså så som vi uppfattar den. Nyckeltal är 

tal som vi intresserar oss för. Exempel på nyckeltal är soliditet och skuldsättningsgrad. Dessa 

nyckeltal representerar företags betalningsförmåga samt företags finansiella risk. För att få 

bättre information genom nyckeltal försöker man få perspektiv på det som man är intresserad 

av. Man försöker att hitta något att jämföra med och på så vis kan nyckeltalet bli en kvot. Det 

går till exempel att få fram ett nyckeltal genom att dividera det man är intresserad av med en 

jämförelsebas. Detta är dock inte det enda sättet att få fram ett nyckeltal då ett nyckeltal även 

kan vara hur många som finns anställda på ett företag. I den här uppsatsen används nyckeltal 

som soliditet, rörelsemarginal, vinstmarginal, kassalikviditet m.m. (Catsús, Gröjer, Högberg 

och Johrén, 2008).  

 

1.1.4 Mindre företag 

Det finns generella avgränsningar som avgör om företag ska betraktas som små eller stora 

företag. Avgränsningarna som avgör om det är ett mindre eller större företag är antalet 

anställda i ett företag och företagets omsättning eller balansomslutning. Enligt Bolagsverket 

(2012) ska ett mindre företag ha färre än 49 stycken anställda för att kategoriseras som ett 

mindre företag. Dessutom har dessa företag en omsättning som är lägre än 10 miljoner euro 

per år. 

 

I denna studie används begreppen mindre företag och små företag synonymt med varandra 

genom hela uppsatsen. Företagen som studien gäller uppnår alltså Bolagsverkets (2012) 

kriterier för vad som är ett mindre företag.  

 

1.2 Problemformulering 

Den tidigare forskning som finns inom ekonomistyrning är oftast forskning från många år 

tillbaka. Vilket är ett problem då det inte finns speciellt många nya källor inom 

ekonomistyrning. Det har forskats om hur ekonomistyrning används i mindre företag. Denna 

forskning är dock i en mindre utsträckning. En fråga man kan ställa sig är om dessa källor 

fortfarande är giltiga eller om ekonomistyrningen har förändrats under dessa år. För att ta reda 

på detta samt studera vidare inom detta område har jag valt att utforma frågor som kan 

besvara mitt syfte med studien. Mitt syfte är att förklara varför ekonomistyrning används i 

mindre utsträckning i mindre företag än i större företag. 
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Den tidigare forskning som finns visar att mindre företag inte använder ekonomistyrning lika 

mycket och på samma sätt som större företag. En förklaring är att ekonomisk styrning får sitt 

genomslag när företag börjar växa och bli mer komplexa att styra (Bredmar, 2018). Bergström 

och Lumsden (1993) menar att många ekonomistyrningsmodeller är svåra att förstå samt 

tolka. De traditionella och normativa styrverktygen är dessutom utformade för större företag. 

De mindre företagen har inte tillräckligt formade affärsstrategier och de har dessutom oftast 

begränsade kontrollsystem. I företag kan man använda sig av olika styrmedel och nyckeltal 

som hjälpmedel. I denna studie studeras hur mindre företag använder sig av dessa hjälpmedel 

inom företaget. Denna studie bidrar till forskningen om mindre företag. En stor del av 

Sveriges företag utgörs av mindre företag och sysselsätter en stor del av Sveriges befolkning. 

Det är därför viktigt att uppmärksamma samt beskriva de speciella omständigheterna kring 

ekonomistyrningen som är i mindre företag (Bergström och Lumsden, 1993). 

 

Målet med min uppsats är att göra en studie inom ekonomistyrning samt bidra med ny 

forskning då det som sagt inte finns lika mycket forskning inom ekonomistyrning som är från 

de senaste åren.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förklara varför ekonomistyrning används i mindre utsträckning i 

mindre företag än i större företag och ge konkreta exempel på förklaringar enligt följande:  

 

– Hur stor skillnad är det på företag som ingår i samma bransch användande av 

styrmedel och nyckeltal?   

– Har forskningen inom ekonomistyrning förändrats eller är tidigare forskning 

fortfarande relevant?  

– Vad vet företagare om ekonomistyrning?  

– Vem sköter ekonomistyrningen?  

 

 

 

 



 

6 
 

1.4 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte intervjuas personer från fyra olika företag. De valda företagen är 

mindre företag. Företagen har en likvärdig omsättning med varandra för att lättare kunna 

jämföras. 

Företagen ingår i samma bransch, den branschen som har valts är klädbranschen inom 

detaljhandel.  

 

1.5 Forskningsbidrag 

Eftersom att tidigare forskning om hur företag använder sig av nyckeltal och styrmedel främst 

är inriktat på större företag så ger denna studie ett intressant forskningsbidrag. Det finns inte 

heller mycket ny forskning inom ekonomistyrning avseende mindre företag. Denna studie kan 

även vara till hjälp för framtida forskning avseende ekonomistyrning i mindre företag. Studien 

kan användas som utgångspunkt för framtida forskning genom att antingen forska vidare 

inom detta ämnet eller för att forska vidare på mindre företag som befinner sig i en annan 

bransch än den som här studeras.  

Denna studie kan även intressera andra då det är en forskning som är gjord på klädbranschen, 

vilket är en väldigt populär bransch eftersom många människor har ett stort intresse för kläder. 
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2. Teorier och deras användning i uppsatsen 
 

2.1 Vad är ekonomistyrning? 

Begreppet ekonomistyrning innebär att olika åtgärder genomförs för att uppnå bestämda mål. 

Ekonomistyrning är synonymt med ordet ledning. Ledning innebär förmågan att påverka samt 

motivera medarbetare till att uppnå de bestämda målen (Samuelsson, 2004).                              

 

Målet med ekonomistyrning kan sammanfattas med två ord, dessa två ord är kontroll och 

beslutsfattande. Kontroll är en förutsättning för att kunna uppnå ett företags ekonomiska mål. 

Man kan se ekonomistyrning som en metod som påverkar människor att göra på ett sådant sätt 

som sammanfaller med företagsledningens mål. Det finns även flera mål med 

ekonomistyrning och ett av dem är att bidra med underlag för beslutsfattare. Dessa personer 

kan sedan fatta beslut som leder till att målen med företaget uppnås. 

Ekonomistyrning kan användas när man utför prognoser, planering och samordnar 

verksamheter. Till exempel används budgetering som ett slags styrmedel då företaget kan 

utöva kontroll genom budget (Sundberg, 2015). 

 

Uppsatsen fokuserar mycket på ekonomistyrning och går in på de mindre företagens 

användande av ekonomistyrning. 

 

2.2 Ekonomistyrning och företagens storlek  

Tidigare studier visar att företagets storlek har betydelse för hur mycket ekonomistyrning som 

används. En av de mest använda artiklarna inom detta fält är Chenhall (2004) vars 

litteraturstudie inom det s.k. situationssynsättet beskriver samband mellan ekonomistyrning 

och kontextuella faktorer som till exempel företagets storlek.   

Enligt Chenhall (2004) har ett företags storlek betydelse för hur ekonomistyrning kommer att 

användas i ett företag. Stora företag tenderar att använda ekonomistyrning i större 

utsträckning än vad små företag gör. Att de stora företagen tenderar att använda 

ekonomistyrning i större utsträckning beror på att när företag expanderar och blir större ger 

det möjlighet för specialisering samt arbetsfördelning. Stora företag tenderar även att ha mer 

makt samt kontroll över sin arbetsmiljö (Chenhall, 2004). När företag växer och blir större 

ökar administrationen eftersom att en större mängd information behövs hanteras. För att 

kontrollera all information inrättas regler, dokumentationer samt specialisering av roller och 
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olika funktioner. Företag som vuxit till en viss nivå får de resurser som krävs för att anställa 

en eller flera personer som jobbar med ekonomin inom företaget. En del stora företag har 

även en hel ekonomiavdelning som jobbar med allt som berör ekonomin i företaget. Små 

företag har däremot inte alltid de resurserna som krävs för att anställa någon som är 

ekonomiansvarig. Vilket kan då innebära att den som sköter ekonomin i ett litet företag oftast 

inte är anpassad för det eller har någon ekonomiutbildning (Bredmar, 2018).  

 

Stora företag utvecklar ofta nära sammanslutningar med olika leverantörer och kunder, vilket 

även ökar företagets storlek. Genom fusioner, övertagande, licensiering och samarbetsavtal 

växer företag och blir större. Denna utveckling skapar administrativa problem vilket gör att 

det behövs anställas fler inom företaget som arbetar med administrativa processer (Chenhall, 

2004).  

 

Chefer i stora företag uppfattar att de anställda har mycket kontroll samt att de anställda också 

kan spendera mer tid med bland annat budgetering. Stora företag har ofta en decentraliserad 

eller till och med divisionaliserad organisation. Det innebär större behov av sofistikerade 

budgetar, nyckeltal och andra formella styrmedel (Chenhall, 2004).  

 

Stora företag kan också associeras med mer diversifierad verksamhet och specialisering av 

funktioner. Det ställer större krav på integration vilket ökar företagets komplexitet. 

Sammantaget är stora företag mer förknippade med budgetering samt sofistikerade kontroller 

(Chenhall, 2004).  

 

Sammantaget visar Chenhall (2004) att större företag använder mer styrmedel än vad de 

mindre företagen gör. 
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2.3 Styrmedel 

För att lyckas styra ett företag mot de uppsatta ekonomiska målen, oavsett om det är ett 

mindre eller ett större företag, används olika slags styrmedel för att kunna göra det (Malmi 

och Brown, 2008). De styrmedel som finns kan delas in under tre olika grupper. Hur 

styrmedlen klassificeras beror på vad styrmedlen har för huvudsaklig karaktär. De tre 

grupperna som styrmedlen delas in är formella styrmedel, organisationsstruktur samt mindre 

formaliserad styrning. Organisationsstruktur skiljer sig från de formella styrmedlen då 

organisationsstrukturen inkluderar aspekter från till exempel befogenheter samt 

personalstruktur. Styrmedel som klassificeras som organisationsstruktur är belöningssystem, 

ansvarsfördelning samt beslutsprocesser. De styrmedel som kategoriseras under mindre 

formaliserad styrning innefattar de mjuka styrmedlen. De så kallade mjuka styrmedlen har 

under de senaste åren blivit allt vanligare att använda sig av och de har dessutom fått större 

uppmärksamhet på grund av decentraliseringssträvan samt inflytande i arbetslivet. Styrmedel 

som klassificeras som mindre formaliserad styrning är kompetensuppbyggnad, ledningsstöd, 

medarbetarskap, lärande och företagskultur (Malmi och Brown, 2008). 

Den här uppsatsen fokuserar främst på formella styrmedel. Följande avsnitt förklarar dessa 

styrmedel utifrån hur de beskrivs i vanligt använda läroböcker i ekonomistyrning.  

 

2.3.1 Formella styrmedel  

Nedan beskrivs de formella styrmedlen mer ingående då uppsatsen fokuserar främst på dessa 

styrmedel. Dessa styrmedel är bland annat med på matrisen som delades ut till företagen vid 

intervjuerna. Matrisen visas under avsnitt 2.4.1.  

De formella styrmedlen är huvudsakligen verktyg i metodkaraktär och man kan säga att de 

utgör ekonomistyrningens tekniker. Dessa styrmedel är vad man oftast förknippar 

ekonomistyrning med. Nedan beskrivs samt definieras budgetering, produktkalkylering, 

internprissättning, intern redovisning, standardkostnader, prestationsmätning samt 

processtyrning enligt Ax et al (2015) och Jönsson och Funck (2016). Dessa styrmedel tillhör 

de formella styrmedlen.  

 

Budgetering är en process som består av aktiviteter med ett bestämt mål, nämligen att ställa 

samman och använda ett antal budgetar. En budget uttrycker förväntningar samt åtaganden för 

en organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande period (Ax et al, 2015). 
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Vid produktkalkylering har företaget en produktkalkyl vilket är en sammanställning av 

intäkter och/eller kostnader för ett speciellt kalkylobjekt i en speciell kalkylsituation. Exempel 

på kalkylobjekt är kund, tjänst och aktiviteter. Exempel på kalkylsituationer är prissättning 

och lönsamhetsberäkning (Ax et al, 2015). 

 

Internprissättning innebär hela det området som rör användandet av priser inom företaget. 

Syftet med internprissättning är bland annat att det ger styreffekter på de beslut som fattas 

samt att det skapas ett bra underlag för prissättning emot externa kunder. Det finns också 

internprissystem vilket innebär det totala systemet för sättande, fastställande samt användande 

av internpriser inom ett företag (Ax et al, 2015). 

 

Den interna redovisningens utformning finns inte reglerad i lagstiftningen utan kan istället 

utformas efter vad företaget har för situation och behov. Den interna redovisningens 

utgångspunkt är det informationsbehov som företaget har. Den interna redovisningen har som 

uppgift att behandla en stor del händelser som sker inne i företaget. Interna redovisningen ger 

även underlag till beslutsfattande, uppföljning samt planering av verksamheten (Jönsson och 

Funck, 2016). 

 

Standards är vad som bestämts eller planerats att något kommer att kosta under närmaste 

perioden. En standardkostnad utgörs av ett pris, ett standardpris. En standardkostnad utgörs 

även av en kvantitet, en standardkvantitet. En standardkostnad är alltså en förut beräknad 

kostnad. 

En standardkostnad utgörs av att standardpris multiplicerat med standardkvantitet (Jönsson 

och Funck, 2016). 

 

Prestationsmätning innebär att man mäter olika aspekter av prestationer. Begreppet 

prestation syftar till vad som har åstadkommits, utförts, genomförts eller vad som i framtiden 

ska åstadkommas, utföras eller genomföras. En prestation är alltså kort och gott vad som ska 

presenteras eller vad som har presenterats. En presentation kan vara nästa vad som helst. Det 

finns flera syften med prestationsmätning men det övergripande syftet med 

prestationsmätning är strategiimplementering (Ax et al, 2015). 

 

Processtyrning brukar definieras som en metodik för att förbättra företagets processer och 

aktiviteter i syfte att höja kundvärden.  Processtyrning har till uppgift att förbättra ett företags 
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verksamhet i olika avseende. Viktiga förbättringar ur ett kundperspektiv ställs i fokus då man 

försöker att höja kundvärden. Kundvärden ska förbättras genom förbättringar som är av 

företagets processer samt aktiviteter (Ax et al, 2015). 

 

De formella styrmedlen är som sagt de styrmedel som uppsatsen fokuserar främst på. Det 

undersöks senare i uppsatsen hur företagen som är med i denna studie använder sig utav dem. 

I följande avsnitt beskrivs nyckeltal som är en del av formell ekonomistyrning. 

 

2.4 Nyckeltal 

Nyckeltal används för att snabbt få en bild av hur det går för företaget till exempel när det 

gäller lönsamhet. Det kan också användas för att värdera ett företags verksamhet. Catasús et 

al. (2008) menar att det i vissa fall inte räcker med att endast se på resultatet om det går bra 

eller inte för ett företag. Nyckeltal ger därför mer detaljerad och koncentrerad information. 

Nyckeltal används även som grund till jämförelse och de olika nyckeltalen kan jämföras med 

konkurrenter. Även resultat från föregående år kan jämföras. Nyckeltal kan också användas 

för beslutsunderlag vid ekonomiska förändringar och analys. 

Något som är gemensamt för nyckeltalen är att det är siffror som är hämtade från företagets 

balans- och resultaträkning. 

 

Kassalikviditet och balanslikviditet är exempel på nyckeltal. Dessa mått kan användas inom 

den interna finansiella styrningen av företaget. Då man från balansräkningen kan hämta 

uppgifter om omsättningstillgångar och skulder så kan dessa mått även användas av de 

externa bedömarna som vill bilda en uppfattning om hur det går för företaget. En nackdel med 

dessa mått är att de endast mäter det som existerar i ett enda ögonblick (Greve, 2016).  

 

Se bilaga 3 ”Definition av nyckeltal” för att se definition av nyckeltalen som används i 

matrisen.  
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Här nedan visas även matrisen som användes vid intervjuerna:  

 
Kryssa i de nyckeltal ni använder er av: 

(  ) Soliditet   (  ) Investeringskalkyler   (  ) P/E-tal   (  ) Räntabilitet på eget kapital 

(  ) Räntabilitet på totalt kapital   (  ) Kapitalomsättningshastighet   (  ) Skuldsättningsgrad 

(  ) Rörelsemarginal   (  ) Vinstmarginal   (  ) Kassalikviditet   (  ) Avkastningsgrad 

(  ) Resultat per anställd   (  ) Arbetskraftskostnad   (  ) Bruttovinst   (  ) Avkastning eget 

kapital 

 

Övriga nyckeltal: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kryssa i de styrmedel ni använder er av: 

(  ) Budgetering   (  ) Produktkalkylering   (  ) Internprissättning   (  ) Intern redovisning    

(  ) Standardkostnader   (  ) Prestationsmätning   (  ) Processtyrning   (  ) Belöningssystem    

(  ) Ansvarsfördelning   (  ) Beslutsprocesser   (  ) Kompetensuppbyggnad   (  ) Ledningsstöd 

(  ) Medarbetarskap   (  ) Lärande   (  ) Företagskultur 

 

Övriga styrmedel: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Metod 
 

3.1 Val av forskningsdesign  

I uppsatsarbete ställs man inför ett antal val. Ett grundläggande ställningstagande är om 

uppsatsen ska vara kvantitativ eller kvalitativ. Vilken metod man bör välja beror på vad som 

är uppsatsens syfte. En kvalitativ analys ger en djupare förståelse samt mer ingående 

information kring det som ska undersökas. Kvalitativa uppsatser kan till exempel svara på 

frågor om varför en företeelse är som den är. Om man är intresserad av att undersöka varför 

företag använder sig av nyckeltal så bör man alltså använda sig av en kvalitativ metod/analys. 

Ett exempel på en kvalitativ datainsamlingsmetod är intervju. Man kan få svar på frågor som 

varför och hur. Dessutom kan följdfrågor ställas medan intervjun sker (Trost, 2014). 

Fördelar med kvalitativa studier är att problemet kan undersökas på djupet och att man får en 

bättre förståelse än vad man hade fått med en kvantitativ metod. En fördel med att genomföra 

intervjuer är att man kan spela in dem och lyssna på dem i efterhand (Repstad, 2007). 

 

Eftersom att studiens syfte samt frågeställningar handlar om att förklara ett fenomen är den 

kvalitativa analysen alltså att föredra. Studiens syfte är att förklara varför ekonomistyrning 

används i mindre utsträckning i mindre företag än i större företag. För att undersöka detta 

genomförs det med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det har utförts 

semistrukturerade intervjuer med fyra olika personer där samtliga är från olika företag. De 

fyra företagen tillhör dessutom samma bransch, den bransch jag valt är klädbranschen. 

Anledning till att klädbranschen valdes är för att det är en populär bransch som intresserar 

många människor och i olika åldersgrupper.  

 

Kvalitativ analys har valts då jag vill undersöka och gå in på djupet hur de mindre företagen 

använder sig av ekonomistyrning. Jag vill alltså få en ökad kunskap om hur det fungerar med 

ekonomistyrning i verkligheten i mindre företag. Jag vill alltså inte statistiskt mäta hur många 

som använder sig av ekonomistyrning. Detta finns redovisat i andra studier (se t.ex. 

översikten av Chenhall, 2004). Den här uppsatsen är mer fokuserad på lokala förhållanden 

och förklaringar på en djupare detaljnivå. Det kräver ett mindre urval av intervjupersoner som 

får möjlighet att utförligt beskriva och förklara ekonomistyrningen i sina företag. 
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3.2 Litteraturgenomgång 

Till denna studie har jag genomfört en litteraturgenomgång kring ekonomistyrning, styrmedel 

samt nyckeltal. Litteraturgenomgången går bland annat in på om ett företags storlek har någon 

betydelse för användandet av ekonomistyrning samt varför ekonomistyrning kan vara ett 

problem för de mindre företagen. Till denna litteraturgenomgången har jag använt mig av 

vetenskapliga artiklar, facklitteratur i form av böcker samt olika hemsidor där jag har sökt 

efter tidigare forskning. Den information som samlats in har jag bedömt som relevant och kan 

kopplas ihop till den insamlade empirin som jag fått in från intervjuerna. De vetenskapliga 

artiklarna har sökts fram genom sökmotorn Google scholar och Högskolan Dalarnas 

biblioteksdatabaser. Artiklarna som valts ut är främst utvalda efter relevans samt att de på ett 

källkritiskt sätt har granskats genom att de har jämförts med andra artiklar.  

 

3.3 Urval av företag 

För att få tag på relevanta företag till denna studie har jag valt företag som klassas som små 

företag och som även tillhör klädbranschen. Företagen fick dock inte vara allt för små. 

Företagen skulle ha en omsättning som var på relativt liknande nivå med varandra. Dessutom 

fick inte antalet anställda skilja sig mycket från vad de andra företagen hade. Jag valde därför 

att kontakta små företag som endast hade mellan 3–10 stycken anställda samt att de hade en 

omsättning på mellan 3–10 miljoner kronor. Detta intervall har valt ut då företagens 

omsättningar annars hade varierat allt för mycket. Hade omsättningarna varierat mycket så 

hade det varit svårare att kunna specificera om omsättningen har någon samband med 

användandet av styrmedel och nyckeltal.  

 

Eftersom att jag bor och studerar i Dalarna och Gävleborg har jag i första hand vänt mig till 

denna region.  

 

3.4 Semistrukturerad intervju  

När empiri till studien skulle samlas in användes semistrukturerade intervjuer. Sådan metodik 

ger en bra balans mellan intervjuarens behov av struktur och frihet att ställa följdfrågor. 

Metoden ger också respondenten möjlighet att själv få reflektera samt utveckla sina svar 

vilket passar bra vid kvalitativa studier (Bryman, 2008). Innan de semistrukturerade 

intervjuerna skulle utföras läste jag in mig på områden kring ekonomistyrning, styrmedel och 
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nyckeltal för att få en ökad förståelse kring dessa områden innan intervjuerna skulle 

genomföras. Därefter skapade jag en intervjuguide samt en matris med relevanta frågor kring 

dessa ämnen för att få relevant information till empirin. Matrisen bestod av nyckeltal samt 

styrmedel som respondenterna skulle kryssa i vilka som de använde sig av, mest för ett stöd 

till respondenterna för att de skulle veta vilka nyckeltal samt styrmedel som studien fokuserar 

på. I matrisen fick de även fylla i om de använder andra styrmedel och nyckeltal som inte 

finns med i matrisen. Planen med intervjuerna var att ha en öppen dialog med respondenterna 

istället för att ha en helt stängt och bundet förfarande. En semistrukturerad intervju blir istället 

mer som ett samtal med respondenterna vilket leder till en mer avslappnad miljö, vilket är 

något man enligt Repstad (2007) kan sträva efter för att få önskvärd information. 

 

3.4.1 Genomförande av intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer är en form av primärdata. Sådan data är enligt Repstad (2007) 

den data som en forskare själv producerar. De utförda intervjuerna blir studiens empiriska 

material. För att ta kontakt med företagen har jag kontaktat dem via mail eller gått direkt till 

företaget för att prata med en föreståndare eller motsvarande. Respondenterna fick vid första 

kontakttillfället information om vad studien skulle handla om.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i respektive företags egna lokaler. Alla intervjuer bokades in 

samt genomfördes under två veckor i början av uppsatsskrivandet, vilket var under de två 

första veckorna i oktober. Längden för intervjuerna varierade från 20 minuter till 35 minuter, 

vilket var en tillräcklig tid för att samla in information.  

 

Intervjuerna som genomfördes är som sagt baserade på en intervjuguide samt en matris som 

är skapade för denna studie. Anledning till att både intervjuguide samt matris användes var för 

att samla in så mycket relevant data och information som möjligt. Intervjuguiden inleddes 

med enklare samt mer lättsamma frågor för att respondenten skulle känna sig mer bekväm 

med intervjun. Innan samtliga intervjuer genomfördes tillfrågades respondenterna om de 

godkände att samtalet spelades in, vilket alla respondenterna godkände. Jag kunde då lyssna 

på intervjuerna i efterhand samt säkerställa att all viktig information kom med. Vid varje 
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intervju ställdes samtliga frågor i intervjuguiden. Dessutom tillkom en del följdfrågor 

spontant beroende vad respondenten svarade på frågorna.  

Man bör vara medveten om att det som sägs i intervjuer inte alltid är det som i praktiken görs. 

Ekonomistyrning i mindre företag är dock inget känsligt ämne. Respondenterna har också 

ledande ställningar (vanligen ägare eller butikschefer) och har därför inte någon 

lojalitetskonflikt med överordnade. Därför finns det goda skäl att anta att det som sägs i de här 

intervjuerna också skildrar vad som sker i praktiken. 

 

Sammantaget ger intervjuerna en bild av hur ekonomistyrning fungerar i dessa företag. Det 

ges även en bild av hur mycket och varför företagen använder sig av nyckeltal och styrmedel. 

Det gav dessutom en bild av hur de själva såg på ekonomistyrning samt vem i företaget som 

ansvarade för ekonomin. Något annat som intervjuerna gav svar på är om tidigare källor från 

flera år tillbaka fortfarande stämmer och är relevanta.  

 

3.5 Bearbetning och analysering av data  

Materialet som jag har fått in från respondenterna har som sagt spelats in med hjälp av telefon 

för att lyssnas på i efterhand. För att lära mig innehållet så bra som möjligt för att sedan kunna 

analysera det så har jag lyssnat på inspelningarna ett flertal gånger. Rennstam och Wästerfors 

(2015) skriver i sin litteratur om en modell som innefattar sortering, reducering och 

argumentation. Materialet från intervjuerna i denna studie har analyserats utifrån denna 

modell. Vid det första steget som är sortering så reducerades informationen till att fokusera på 

det som är relevant för denna studie. Efter det sorterades det material som vart kvar in i olika 

ämnen/teman och respondenternas svar sammanställdes till de frågor som var relevanta för 

frågeställningarna samt syftet. Vid det sista steget som är argumentation så har jag försökt att 

teoretisera utifrån materialet, vilket innebär att se eller observera något som bekräftar eller 

förkastar någon tidigare kunskap. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Vid forskning spelar etiska överväganden och riktlinjer en viktig roll för kvaliteten av 

forskningen. De etiska övervägandena spelar dessutom en viktig roll för studiens 

genomförande och hur resultatet av forskningen kan användas på ett ansvarsfullt sätt för att 

utveckla samhället.  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika forskningsetiska principer som bör följas. Dessa 

fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet som är det första kravet innebär att den som utför en 

studie har till uppgift att informera samtliga respondenter om studiens innehåll samt syfte. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna deltar i studien frivilligt. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenterna ska känna sig bekväma och trygga med att lämna ut känsliga 

uppgifter samt att dessa uppgifter ska behandlas försiktigt av den som utför studien. 

Nyttjandekravet som är det sista kravet innefattar att de uppgifter som man har tagit del av 

från intervjuerna inte kommer att användas i andra syften utöver studien.  

För att följa dessa fyra olika forskningsetiska principer har jag först informerat samtliga 

respondenter om studiens innehåll och syfte samt varit noga med att berätta att deltagandet av 

studien är frivilligt. Utöver detta har jag även valt att hålla företagen och respondenterna 

anonyma i studien av forskningsetiska skäl. Företagen och respondenterna hålls även 

anonyma i studien för att de ska våga svara så ärligt som möjligt utan att känna att de måste 

hålla tillbaka på information som kan vara känslig. Information om ekonomi kan vara känslig 

för företag. Namnen som används på företagen och respondenterna i uppsatsen är alltså inte 

de riktiga namnen. Trots att företagen och respondenterna är anonyma i studien finns alltid 

risken att det går att spåra vilka dessa är men risken minskar betydligt när de är anonyma. Jag 

var dessutom noggrann med att få respondenternas samtycke när det gällde inspelning av 

intervjuerna samt att fråga om informationen fick användas till studien. Jag påpekade även att 

inspelningarna inte kommer att användas till något annat syfte utöver studien. Jag har även 

erbjudit samtliga respondenter att få ta del av den färdiga slutversionen av studien samt 

informerat om hur materialet från intervjuerna kommer att användas i studien.  

 

3.7 Metodkritik och tillförlitlighet 

Det innebär både fördelar samt nackdelar med användning av kvalitativ analys. Det är t.ex. 

mer tidskrävande att utföra intervjuer. Trost (2014) menar också att respondenten kan 
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förvränga informationen som hon/han berättar och man vet i det fallet inte om personen pratar 

sanning vilket kan leda till felaktig information. Ett exempel på det är att respondenterna 

kanske inte nämner alla nyckeltal samt styrmedel som de arbetar med eller att det är någon 

annan information som har utelämnats vilket kan göra att tabellerna med nyckeltal och 

styrmedel inte är helt fullständiga. 

Nackdelarna med kvalitativ analys uppvägs ändå av dess styrkor. Kvalitativa analyser handlar 

enligt Repstad (2007) om att karaktärisera. Ordet kvalitativ står för kvaliteter, det vill säga 

egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. Till skillnad från kvantitativa analyser så 

spelar mätningen en mycket underordnande roll vid användning av kvalitativa analyser. Jag är 

medveten om att resultatet från denna studie inte går att generalisera statistiskt då det 

empiriska materialet endast är från fyra stycken respondenter. Studien har ändå relevans då 

man utifrån dessa respondenters svar kan förklara varför mindre företag använder 

ekonomistyrning i mindre utsträckning än i större företag. Utifrån uppsatsens syfte är alltså 

det kvalitativa djupet mer relevant än antalet iakttagelser.  

 

Bryman & Bell (2005) skriver om att validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som skall 

tas hänsyn till och kritiskt granskas för att det inte skall uppstå problem i en studie. 

Reliabiliteten innebär att det ska finnas både tillförlitlighet samt trovärdighet i en 

undersökning. Svar från respondenterna skall vara tillförlitliga och stabila. En annan forskare 

ska kunna utföra studien och skall då få samma resultat. Validitet innebär istället att resultatet 

skall stämma överens med verkligheten, i vilken grad respondenternas svar är sanningsenliga 

och riktiga. Vid intervjuerna har jag använt mig av ett kritiskt tänkande och funderat på om 

informationen från respondenterna stämmer, detta har gjorts för att öka validiteten. För att 

ytterligare öka validiteten har jag med ett kritiskt tänkande tänkt på om respondenterna har 

den kunskap som eftersträvas till studien, vilket jag anser att de har. De äger eller leder sina 

företag. Eftersom företagen är av mindre storlek har ägarna/ledarna också en central roll i 

arbetet med ekonomistyrning. Respondenterna är alltså de mest relevanta personerna för den 

här studiens syfte.  

Vidare eftersträvades en personlig kontakt med respondenterna. Att intervjuerna gjordes på 

företagen istället för över telefon ökar också validiteten och reliabiliteten då man därmed får 

en närmare kontakt och diskussion (Yin, 2007). 
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4. Företagsbeskrivningar 
 

4.1 Företagens historik 

I detta avsnitt presenteras företagens historik för att läsaren ska få en inblick i vad det är för 

företag som studien baseras på. Historiken presenteras genom fakta om vad som har hänt i 

företagen under åren. Slutligen presenteras även tabeller med siffror hur det har varit i 

företagen ekonomiskt de senaste åren då denna studie handlar om nyckeltal och styrmedel, 

vilket är därför relevant för denna studie att ha med. Tabellerna innehåller bland annat 

nettoomsättning, soliditet och kassalikviditet.  

 

Företag A 

Företag A startades 1916 av en entreprenör och var från början ett skomakeri. På 40-talet 

flyttades skomakeriet till nya lokaler och blev istället en skoaffär. 1972 förflyttades skoaffären 

till nuvarande lokal och nuvarande ägare kom in i verksamheten. 2004 öppnades skoaffären 

även i en annan stad. Totalt är det åtta stycken som jobbar i de båda skoaffärerna. 

 

Företag A har sedan i mitten av 1960-talet tillhört inköpsföreningen ANWR. Denna 

inköpsförening har som främsta syfte att teckna avtal med dess leverantörer och att ordna 

inköpsmässor samt marknadsföringskoncept. Skoaffären bestämmer det övriga och arbetar 

väldigt självständigt fast de är med i en butikskedja. 

 

Nedanför visar tabell 1 hur företagets nettoomsättning har sett ut under åren 2007–2016. 

Studerar man tabellen syns det att företaget har haft en jämn nettoomsättning under åren på 

mellan 10,1 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor. I tabellen syns det att nettoomsättningen 

minskade mellan 2007 till 2011. Efter år 2011 började nettoomsättningen att öka igen och har 

sedan dess fortsatt att öka.  
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Tabell 1. Företag A nettoomsättning. (Business Retriever, 2017-11-23) 

  

 

Nedanför visas en tabell (Tabell 2) hur det har gått för företaget de senaste tio åren, år 2007–

2016. Nettoomsättningen har under de tio åren varit relativt jämn med undantag att den var 

som lägst mellan år 2010–2012. Avkastning på sysselsatt kapital har för företaget varierat 

mycket under åren, de har haft en avkastning på allt mellan -32,86 % till 47,42 %. 

Avkastningen har varit som högst de senaste fyra åren. Även årets resultat har varierat under 

åren och företaget har haft ett resultat på mellan -403 tkr till 579 tkr. Årets resultat har varit 

som högst de senaste fyra åren. Kassalikviditeten har varierat från 12,9 % till 66,2 %. 

Kassalikviditeten var som högst år 2016. Soliditeten har varierat från 31,9 % till 64,3 %. Även 

soliditeten har varit som högst år 2016. Antalet anställda i företaget har däremot inte varit lika 

varierande då det endast har varierat mellan 7–8 anställda. 

 

Tabell 2. Företag A nyckeltal. (Business retriever, 2017-11-23) 
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Företag B 

Företag B startades år 1891 under ett annat bolagsnamn. Från början var klädbutiken ett 

skomakeri som sedan blev en skoaffär. Senare gick butiken från att vara en skoaffär till att 

börja sälja hudar, bland annat kohudar. Butiken gick sedan över till att bli en klädbutik där 

man bland annat sålde ytterkläder men också vanliga textiler. Ytterkläderna var till största 

delen tillverkade av skinn och textil. Företaget har i dagsläget överlåtits eller lagts ner då 

dåvarande ägare valde att sälja/lägga ned företaget.  

 

Nedanför i tabell 3 visas företagets nettoomsättning under åren 2008–2017. Företaget har haft 

en omsättning på mellan 3,2 mkr till 5,6 mkr. Mellan år 2008 och 2010 hade företaget en 

jämn omsättning på cirka 4,7 mkr. 2011 ökade sedan omsättningen till cirka 5,6 mkr och året 

efter gick omsättningen ned igen. Omsättningen har generellt varit på en relativt jämn nivå. 

 

Tabell 3. Företag B nettoomsättning. (Business retriever, 2017-11-23)  

  

 

Nedanför i tabell 4 syns det hur det har gått för företaget de senaste tio åren, år 2008–2017. 

Nettoomsättningen har under de tio åren varit på en relativt jämn nivå på mellan 3,2 mkr till 

5,6 mkr. Avkastning på sysselsatt kapital har för företaget varierat mellan -8,7 % till 19,56 %. 

De senaste fyra åren har avkastningen varit negativ medan vid de sex första åren i tabellen var 

avkastningen positiv. Årets resultat har varierat mellan -106 tkr till 359 tkr. Årets resultat har 

under de tre senaste åren varit som lägst då resultatet har varit negativt medan resultatet vid de 

resterande åren har varit positivt. Kassalikviditeten har varierat mellan 319 % till 593,3 %. 

Kassalikviditeten var som högst under åren 2011–2014. Soliditeten har varit på en jämn nivå 

mellan 83,6 % till 87,4 %. Soliditeten var som högst år 2017. Antalet anställda i företaget har 
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varit tre stycken under hela tio års perioden. 

 

Tabell 4. Företag B nyckeltal. (Business retriever)  

 

 

Företag C 

Företag C grundades 1965 av en entreprenör. Denna entreprenör var under denna tiden 

resande säljare på Tiger of sweden. Så småningom öppnades en butik i Borlänge som nu idag 

är Företag C. Det var Tiger of sweden som finansierade butiken. Företag C växte allt mer och 

butiken blev väldigt stor fram till sent 90-tal. Butiken helrenoverades efter det och gjordes om 

till en modern butik.  

 

I tabell 5 visas det hur företagets nettoomsättning har sett ut under åren 2008–2017. Företaget 

har under de tio senaste åren haft en nettoomsättning på mellan 3,7 mkr till 5,2 mkr. Vilket är 

en jämn nettoomsättning som inte har varierat mycket. I tabellen syns det att 

nettoomsättningen minskade som mest mellan år 2009 och 2010. Vid år 2012 började 

nettoomsättningen att öka igen och har sedan dess ökat för varje år med undantag för år 2016 

då omsättningen sjönk lite. 
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Tabell 5. Företag C nettoomsättning. (Business retriever, 2017-11-23)  

 

 

I tabell 6 ser man hur det har gått för företaget under tidperioden 2008–2017. 

Nettoomsättningen har under dessa år varit på en jämn nivå mellan 3,7 mkr till 5,2 mkr. 

Avkastning på sysselsatt kapital har för företaget varierat mellan -27,31 % till 33,24 %. De 

senaste fyra åren har avkastningen varit som högst medan mellan år 2009–2013 var 

avkastningen på sysselsatt kapital negativ. Årets resultat har för företaget under de tio åren 

varierat mellan -301 tkr till 370 tkr. Årets resultat har under de två senaste åren varit som 

högst medan resultatet var negativt mellan år 2009–2013. Kassalikviditeten har varierat 

mellan 41,5 % till 159,7 %. Kassalikviditeten var som högst år 2008 och som lägst år 2013. 

Soliditeten har varit på en jämn nivå mellan 43,7 % till 66,5 %. Soliditeten var som högst år 

2008 och som lägst år 2015. Antalet anställda i företaget har varierat mellan 3–5 stycken 

under denna tioårs period.  

 

Tabell 6. Företag C nyckeltal. (Business retriever, 2017-11-23) 
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Företag D 

1960 startades Företag D av en kvinna som hade köpt sin makes företag. Första året var 

företaget känt för sina klänningar då alla butiker på denna tid hade sina specificeringar. Under 

denna tid åkte många långt för att kunna besöka butiken och köpa klänningar.  

År 2016 öppnades en modern webbsida för Företag D där de har försäljning av kläder. Då de 

även säljer kläder genom sin webbsida så är det numera färre anställda i butiken än det var 

innan webbsidan fanns.  

 

I tabell 7 visas det hur företagets nettoomsättning har sett ut mellan åren 2011–2016. 

Företaget har under denna tidsperiod haft en nettoomsättning på mellan 5,7 mkr till 7,1 mkr. 

Vilket är en jämn nettoomsättning som inte har varierat mycket. Nettoomsättningen var som 

högst år 2013 medan den var som lägst år 2011. Studerar man tabellen syns det att 

nettoomsättningen har ökat mellan år 2011 till 2013. Efter år 2013 har nettoomsättningen 

sjunkit lite för varje år. 

 

Tabell 7. Företag D nettoomsättning. (Business retriever, 2017-11-23)  

 

 

I tabell 8 syns det hur det har gått för företaget under tidperioden 2011–2016. 

Nettoomsättningen har under dessa sex år varit på en jämn nivå mellan 5,7 mkr till 7,1 mkr. 

Avkastning på sysselsatt kapital har under denna tidsperiod varierat mellan 25,69 % till 

85,58 %. Avkastningen var som högst år 2012 och har sedan sjunkit de resterande åren efter 

det. Årets resultat har för företaget under de sex åren varierat mellan 280 tkr till 565 tkr. Årets 

resultat var som högst år 2013 och som lägst år 2015. Kassalikviditeten har under tidsperioden 
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haft ett värde mellan 120,3 % till 323,2 %. Kassalikviditeten har sedan år 2013 fortsatt att öka 

för varje år och var som högst det senaste året, år 2016. Soliditeten har varit på en nivå mellan 

30,3 % till 72,4 %. Soliditeten har ökat för varje år sedan år 2011 med undantag för år 2015 

då soliditeten hade sjunkit något. Antalet anställda i företaget har under hela sex års perioden 

varit tre stycken.  

 

Tabell 8. Företag D nyckeltal. (Business retriever, 2017-11-23)  
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4.2 Presentation av respondenterna 

Den insamlade empirin kommer från fyra respondenter från fyra olika sko-/klädbutiker. 

Samtliga företag är små företag. De fyra personerna som intervjuades är: 

• Person 1 som är ägare samt VD på Företag A 

Person 1 har till uppgift att hjälpa till med det mesta i butiken. Han ansvarar för inköp, allt 

kontorsarbete, operativt arbete och marknadsföring. Utöver det hjälper han till i butiken med 

att bland annat packa och märka varorna. 

• Person 2 som är ägare på Företag B 

Person 2 har till uppgift att göra allt som behövs göras i en butik. Han köper in varor och 

sköter allt som har med ekonomin att göra. Utöver det så sköter han också butiken och gör det 

som behövs göras ute i butiken. 

• Person 3 som är ägare på Företag C 

Person 3 är ägare på Företag C och hans arbetsuppgifter inkluderar allt som behövs göras i en 

butik. Bland annat sköter han bokföring, marknadsföring och inköp. Utöver det har han 

dessutom arbetsuppgifter som att betala fakturor och att sälja varor ute i butiken. 

• Person 4 som är en av ägarna på Företag D 

Person 4 äger butiken tillsammans med sin fru. Hans arbetsuppgifter är att ta hand om de 

bakomliggande uppgifterna med butiken så som ekonomi, marknadsföring och 

leverantörskoll. Erik sköter även om webbsidan och hjälper även den övriga personalen. 
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5. Intervjusvar   
 

5.1 Sammanfattande tabell 

Nedan visas en sammanfattande tabell (Tabell 9) med företagsfakta över de fyra sko-

/klädaffärerna. I tabellens kolumner visas omsättning, antal anställda, soliditet, kassalikviditet 

samt årets resultat som företagen hade år 2016. Omsättningen är avrundad till närmaste 

decimal.  

Tabell 9. Sammanställning över de fyra sko-/klädbutikerna. (Business Retriever, 2017-11-23) 

Företag Företag A Företag B Företag C Företag D 

Omsättning 12,9 Mkr 3,7 Mkr 4,9 Mkr 6,3 Mkr 

Antal anställda 8 st 3 st 3 st 3 st 

Soliditet 64,30% 86,20% 50,40% 72,40% 

Kassalikviditet 66,20% 355,00% 53,70% 323,20% 

Årets resultat 579 Tkr - 106 Tkr 113 Tkr 311 Tkr 

 

De fyra företagen har en omsättning mellan 3,7 mkr till 12,9 mkr. Företag A har den högsta 

omsättningen på 12,9 mkr medan Företag B har den lägsta omsättningen på 3,7 mkr. De två 

andra företagen har en omsättning på 4,9 mkr samt 6,3 mkr. När det gäller antalet anställda 

har samtliga företag utom Företag A tre stycken anställda. Företag A har åtta stycken 

anställda. Företagen har en soliditet mellan 50,40 % till 86,20 %. Den högsta soliditeten på 

86,20 % har Företag B medan Företag C har den lägsta på 50,40 %. Företagens kassalikviditet 

är väldigt varierande då den varierar från allt mellan Företag C:s kassalikviditet på 53,70 % 

till Företag B:s kassalikviditet på 355,00 %. De två övriga företagen har en kassalikviditet på 

66,20 % och 323,20 %. Årets resultat skiljer sig en hel del. Ett av företagen har ett resultat på 

-106 tkr medan ett av företagen har ett resultat på 579 tkr. Årets resultat för de övriga två 

företagen är 113 tkr och 311 tkr.  
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5.2 Företagens användning av nyckeltal  

Vid frågan om företagen använder sig av nyckeltal så var svaret gemensamt, samtliga företag 

använde sig av nyckeltal. Däremot vid frågan om vilka nyckeltal som användes så var svaret 

mer varierande. En del av företagen använde sig mer av nyckeltal medan vissa av företagen 

använde sig lite mindre av de. Det fanns även särskilda nyckeltal som var mer vanliga att de 

användes av företagen. Kassalikviditet och bruttovinst är två av nyckeltalen som de alla fyra 

företagen använde sig av. 

 

Nedan visas en sammanfattande tabell (Tabell 10) av matrisen som företagen fick fylla i 

angående vilka nyckeltal som de använde sig av. I den vänstra kolumnen så visas de 

nyckeltalen som företagen använder sig av medan i den högra kolumnen så visas vilka företag 

som använder sig av dessa nyckeltal. 

 Tabell 10. Företagens nyckeltal. 

Nyckeltal Företag 

Soliditet Företag B och Företag C 

Investeringskalkyler Företag C 

P/E-tal Inget företag 

Räntabilitet på eget kapital Företag B 

Räntabilitet på totalt kapital Inget företag 

Kapitalomsättningshastighet Företag B 

Skuldsättningsgrad Företag C 

Rörelsemarginal Företag B, Företag C och Företag D    

Vinstmarginal Samtliga företag 

Kassalikviditet Samtliga företag  

Avkastningsgrad Företag C 

Resultat per anställd Företag B, Företag C och Företag D 

Arbetskraftskostnad Företag A, Företag B och Företag C 

Bruttovinst Samtliga företag  

Avkastning på eget kapital Företag C 

 

 

 



 

29 
 

Företagen använde sig av nyckeltal främst för att ha kontroll över verksamheten samt att 

nyckeltalen hjälper till att kontrollera ekonomin, till exempel så företagen vet hur mycket som 

kan köpas in och vad som händer om de gör några förändringar med företagets ekonomi. 

Företag D nämner att de använder sig av nyckeltal för att jämföra sitt företag med andra 

företag inom branschen men även för att jämföra med övriga branscher. Samtliga företag 

kontrollerade ett eller flertalet nyckeltal en gång i månaden. Företag A kontrollerar varje 

månad omsättningen och vinstmarginalen medan Företag C samt Företag D granskar 

resultatrapporten varje månad. Företag A nämner dessutom att de kontrollerar 

kassalikviditeten periodvis, bland annat vid inköpen som är vid vår/sommar samt höst/vinter. 

Företagen har använt sig av nyckeltalen under olika lång tid, Företag A har alltid använt sig 

av nyckeltal medan Företag C och Företag D har använt sig av nyckeltal sedan år 2010.  

 

Eftersom att nyckeltal är ett sammanfattande numeriskt värde som har till syfte att beskriva 

olika förhållanden enligt Catasús et al. (2008) så finns det många olika slags nyckeltal. 

Nyckeltal är tal som intresserar oss. Hyra är ett exempel på ett nyckeltal, vilket Företag C 

använde sig av som nyckeltal. Andra nyckeltal som Företag C använde sig av är varuinköp, 

personalkostnader, marknadsföring samt räntor och skatt. De övriga företagen hade inga andra 

övriga nyckeltal som de använde sig av utöver de som fanns med i tabellen.   

 

5.3 Företagens användning av styrmedel 

När frågan om vilka styrmedel som användes i företagen togs upp så reagerade de flesta 

respondenterna med att de inte visste exakt vad som räknades som styrmedel medan det för 

vissa av respondenterna var mer självklart. Gemensamt för respondenterna var att samtliga av 

de använde sig av styrmedel i olika utsträckning. Några av respondenterna använde sig av de i 

större utsträckning medan andra använde sig av styrmedel i mindre utsträckning. Precis som 

med nyckeltalen så fanns det vissa styrmedel som var mer vanliga att de använde sig av 

medan vissa styrmedel var mindre vanliga att de använde sig av. Ansvarsfördelning samt 

kompetensuppbyggnad är två styrmedel som samtliga av företagen använde sig av.  

 

Nedanför visas en sammanfattande tabell (Tabell 11) av matrisen som företagen fick fylla i 

angående vilka styrmedel som de använde sig av. I vänstra kolumnen visas styrmedlen som 
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företagen använder sig av medan i den högra kolumnen visas vilka företag som använder sig 

av dessa styrmedel.  

Tabell 11. Företagens styrmedel 

Styrmedel  Företag  

Budgetering  Företag B, Företag C och Företag D 

Produktkalkylering  Företag B, Företag C och Företag D 

Internprissättning  Företag B och Företag C  

Intern redovisning Företag C 

Standardkostnader  Företag C 

Presentationsmätning  Företag B och Företag C  

Processtyrning  Företag C 

Belöningssystem  Företag C 

Ansvarsfördelning  Samtliga företag  

Beslutsprocesser  Företag C och Företag D 

Kompetensuppbyggnad  Samtliga företag  

Ledningsstöd  Företag B och Företag C  

Medarbetarskap  Företag C 

Lärande  Företag A och Företag C  

Företagskultur  Företag B och Företag C  

 

Företag D flikade även in med att de använde sig av ett övrigt styrmedel utöver de styrmedlen 

som fanns med i matrisen. Det övriga styrmedlet som Företag D använder sig av är Google 

analytic som är ett verktyg för att analysera webbsidan. Genom verktyget kan de till exempel 

upptäcka vilka klädesplagg som visas mest på webbsidan och hur många som är inne på sidan 

och så vidare.  

Företag B flikar in med att de skulle vilja använda belöningssystem som styrmedel då det är 

något som inte används nu eftersom att butiken ska läggas ned. Hade det inte varit för att 

butiken ska läggas ned så hade han velat införa belöningssystem. Han menar att det skulle 

göra skillnad i butiken då det förhoppningsvis skulle motivera säljarna i butiken till att sälja 

mer och därför öka försäljningen i butiken.  

 



 

31 
 

Företagen använde sig främst av styrmedel som ett slags hjälpmedel, bland annat för att 

personalen ska bli mer kunnig och att det ska berika en själv att jobba på arbetsplatsen. Att 

kunna fatta beslut som är mer baserade på fakta än på känsla är också viktigt samt att 

behärska produkterna som finns i butiken och kunna ge bra service. Företagen nämner att alla 

ska veta vad som förväntas och att företaget inte ska falla beroende på om en viss person är 

där eller inte. Företag D nämnde att de använde sig av kompetensuppbyggnad för personalens 

skull. Detta är för att de ska kommunicera bättre samt att de ska ta del av vad som händer i 

omvärlden. Företagen hade använt sig av styrmedlen olika länge, Företag A hade använt sig 

av det sedan start medan Företag C började använda det år 2012 när de digitaliserade butiken. 

Företag D har använt sig av det sedan år 2010 men blivit bättre på det sedan hösten år 2016, 

vilket beror på att de kan gå in på information djupare efter att de började med ett nytt system.  

 

5.4 Företagens ekonomiska mål 

I de flesta företagen finns det oftast något ekonomiskt mål. Det kan vara små eller stora mål, 

ibland kan det vara ett mål medan det ibland kan finnas flera mål som man vill uppnå med 

företaget ekonomiskt. För att uppnå de ekonomiska målen måste man följa upp de med hjälp 

av vissa metoder samt hjälpmedel. Är det ekonomiska målet att öka omsättningen så måste 

man följa upp det med hjälp av någon metod som gör att omsättningen ökar.  

 

Samtliga företag hade något ekonomiskt mål som de strävade efter att uppnå med företaget. 

De flesta av företagen hade som ekonomiskt mål att öka sin försäljning samt omsättningen. 

Vid frågan hur företagen följde upp de ekonomiska målen så framkom det bland flera av 

företagen att de tittar tillbaka på de föregående åren för att jämföra med vad de har gjort samt 

att de ser tillbaka på budgeten från föregående år. Företag A nämner att de även tar fram 

statistik på vad de har sålt innan och att det även går tillbaka för att granska hur omsättningen 

i stort var året innan. Var det något som såldes bra föregående året så kan det köpas in även 

det kommande året beroende på om det modet fortfarande är populärt då det är en bransch där 

det varierar väldigt mycket vad som är populärt från år till år. Även väder och konjekturen är 

avgörande faktorer för vad som kommer att sälja bra. Ett annat företag som också brukar kolla 

tillbaka på tidigare år hur mycket som har sålts är Företag B. De hade även budget förut under 

tidigare år för att följa upp de ekonomiska målen, dock är de inget som dem har kvar idag. 
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Andra sätt som Företag B använder sig av för att följa upp de ekonomiska målen är 

pappersutskick då det är ett hjälpmedel som ökar deras försäljning mycket. 

 

Företag D tittar på föregående år i tre områden, vilka är försäljning, kunder och antal plagg. 

Dessa tre områden är nyckeltal i företaget. Företaget tar varje dag ut en kassarapport som 

innehåller dessa tre nyckeltalen samt följer dessa områden. Skulle det uppstå en avvikelse 

som är stor när de tar ut en kassarapport försöker de göra något åt det. De kan till exempel 

skylta om så att de som går förbi butiken kan se de nya kläderna som finns. Visar 

kassarapporten att det är färre kunder så försöker de reda ut vad det beror på. Vid vissa tider 

kan väderfaktorer påverka, till exempel om det är dåligt väder så påverkar det. Något annat 

som Företag D gör för att kunna följa upp de ekonomiska målen är att de även kollar 

försäljningen per timme.  

Företag C har också som ekonomiskt mål att höja omsättningen. För att följa upp det målet 

använder de sig av budgetering samt håller prognos. De förespråkar och talar alltid öppet om 

allt som till exempel siffror. Fler gånger i veckan följer de även upp hur det ser ut i kassan. 
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6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras empirin som samlats in under intervjuerna. Empirin kopplas i detta 

kapitel ihop med litteraturgenomgången. I kapitlet besvaras studiens frågeställningar.  

6.1 Diskussionens förutsättningar  

Diskussionen avser att koppla samman litteraturgenomgången med den insamlade teorin med 

syfte att besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna som ska besvaras samt 

diskuteras är:  

• Hur stor skillnad är det på företag som ingår i samma bransch användande av 

styrmedel och nyckeltal? 

• Har forskningen inom ekonomistyrning förändrats eller är tidigare forskning 

fortfarande relevant? 

• Vad vet företagare om ekonomistyrning? 

• Vem sköter ekonomistyrningen? 

 

6.2 Företagens användande av styrmedel och nyckeltal 

Samtliga företag använde sig av både styrmedel samt nyckeltal i sin ekonomistyrning. En del 

företag använde sig av flera styrmedel och nyckeltal än vad vissa av företagen gjorde. I tabell 

10 som tidigare har redovisats från kapitlet ”Företagens användning av nyckeltal ” ser man 

vid noggrant studerande att samtliga nämnda nyckeltal används av ett eller flera företag. Dock 

finns det två undantag, P/E-tal och räntabilitet på totalt kapital, vilka används inte av något 

företag. Att inget av företagen använde sig av P/E-tal kan bero på att det nyckeltalet inte är 

relevant i detta sammanhang. P/E-tal används av börsnoterade företag vilket inget av samtliga 

företag är. Företag C använde sig dessutom av nyckeltal utöver de i tabell 10. De nyckeltal de 

använde sig av är, som tidigare även nämnts, hyra, varuinköp, personalkostnader, 

marknadsföring samt räntor och skatt. I tabellen visas även vilket eller vilka företag som 

använder sig av ett specifikt nyckeltal. Företag C är det företaget som använder sig av flest 

nyckeltal om man går efter tabellen samt de övriga nyckeltalen som de också använder sig av. 

Det går dock inte att specificera ifall de använder sig av nyckeltal i störst utsträckning, då de 

kan använda sig av många nyckeltal men kanske inte mäter de så ofta. Ett annat företag 

kanske istället använder sig av färre nyckeltal men mäter de betydligt oftare. Samtliga av 
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företagen kan dessutom ha utelämnat vissa nyckeltal som de använder av olika skäl. Till 

exempel att de inte visste att ett specifikt nyckeltal faktiskt var ett nyckeltal.  

Vid studerande av tabell 11 som tidigare har redovisats från kapitlet ”företagens användning 

av styrmedel” så kan man se att samtliga styrmedel används av ett eller flera företag. 

Ansvarsfördelning användes av samtliga företag. Det var inget styrmedel som inte användes 

av något av respektive företagen. Utöver styrmedlen i tabellen så användes ett övrigt 

styrmedel av Företag D, nämligen styrmedlet Google analytic. Utgår man ifrån tabellen 

använder sig Företag C av flest styrmedel. Precis som med nyckeltalen är det svårt att 

specificera om de använder sig av styrmedel i störst utsträckning då de som sagt kan använda 

sig av många styrmedel men kanske inte mäter dem de ofta. Medan något annat av de 

respektive företagen kanske använder sig av de i större utsträckning då de mäter de oftare. 

Dock får jag intrycket efter intervjuerna att Företag C faktiskt använder sig mest av både 

nyckeltal och styrmedel då de använder sig av många olika och mäter dem ofta.  

 

6.3 Företagare och ekonomistyrning  

Vid intervjuerna var det flertalet av respondenterna som var osäkra på vad som kategoriseras 

som nyckeltal och styrmedel vilket kan vara en bidragande faktor till att samtliga företag har 

utelämnat vissa nyckeltal och styrmedel. Detta kan återkopplas till Chenhall (2004). Enligt 

Chenhalls teori använder sig små företag utav ekonomistyrning i mindre utsträckning. 

Anledningen är att det oftast inte finns någon anpassad ekonomipersonal som arbetar med 

ekonomi utan oftast kan det var personal som inte har den kunskapen som en utbildad ekonom 

har. Större företag använder sig istället av ekonomistyrning i större utsträckning vilket kan ha 

att göra med att de har personal som är anpassad till att jobba med ekonomi. I större företag 

har personalen oftast mer specialiserade uppgifter dessutom. De mindre företagen har inte de 

resurserna som krävs för att ha någon ekonomiansvarig. De fyra företagen som medverkat i 

denna studie är små företag som inte har personal som är anpassad inom ekonomiområdet. 

Vilket är en bidragande faktor till att de inte använder sig av ekonomistyrning i större 

uträckning än vad de förmodligen hade gjort om de var större företag och hade haft personal 

som var anpassad för att jobba med ekonomi. I företagen som intervjuades var det oftast 

ägaren av företaget som tog hand om ekonomin. Vilket gör att Chenhalls teori om att mindre 

företag inte har någon ekonomiansvarig stämmer överens med empirin.  
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Att företagen använder sig mindre av ekonomistyrning kan även kopplas till Bergström & 

Lumsden (1993) teori om att ekonomistyrning är ett problem för de mindre företagen. Vilket 

beror på att de mindre företagen har brist på information samt att styrningen i stor 

utsträckning sker informellt. De små företagen har till exempel svårigheter med att veta vilka 

produkter som skapar lönsamhet osv. Ägarna till företagen hade dock koll på 

ekonomistyrningen och uppmärksammade den, eftersom att de använde sig av den även om 

de inte använde sig av ekonomistyrning i lika stor utsträckning som de skulle ha behövt göra 

om de var stora företag.  

 

Vid intervjuerna märktes det att företagarna hade olika mycket kunskap om ekonomistyrning. 

En del kändes mer kunniga inom ämnet medan vissa hade lite mindre koll. En anledning till 

att vissa var mer kunniga inom ekonomistyrning kan vara för att de använder sig av 

ekonomistyrning olika mycket. En del av företagen kan ha lagt ner mer tid på 

ekonomistyrningen då de anser att det är viktigt medan vissa av företagen kanske inte tycker 

det är lika viktigt och lägger därför inte ned lika mycket tid. Det kan även vara så att de som 

vet mer om ekonomistyrning har använt sig av det under en längre tid till skillnad från de som 

inte hade lika mycket kunskap inom det. Enligt Hedberg & Jönsson (1978) kan det även bero 

på bristande kunskap och resurser då mindre företag oftast har brist på kunskap och resurser. 

Företagen kan alltså ha haft bristande kunskap och därför ha använt sig mindre av 

ekonomistyrning.  

Samtliga företag har förmodligen brist på resurser då de inte har resurser till att anställa någon 

som är ekonomiansvarig. Hedberg & Jönsson (1978) nämner även att mindre företag arbetar 

under osäkerhet och att det då kan behöva ta snabba beslut. Vilket passar inte bra då formell 

ekonomistyrning blir för tidskrävande vilket innebär att viss ekonomistyrning blir 

oanvändbar. Det betyder att ekonomistyrningen kan bli för tidskrävande för dessa företag, 

vilket också kan vara en anledning till att ekonomistyrning inte används i stor utsträckning.  
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6.4 Har forskningen inom ekonomistyrningen förändrats eller är tidigare forskning 

fortfarande relevant?  

Eftersom att flertalet av tidigare källor inom ekonomistyrning är från många år tillbaka har en 

viktig frågeställning i denna studie varit om dessa källor fortfarande är relevanta. En stor del 

av litteraturgenomgången i denna studie består av äldre källor. Stämmer innehållet i dessa 

källor fortfarande eller har forskning förändrats så mycket att dessa källor är helt irrelevanta? 

Kopplar man denna fråga till min forskning som gjordes på de mindre företagen så tycks 

dessa källor fortfarande vara relevanta då de fortfarande stämmer överens med resultatet i min 

studie. Jag är dock medveten om att en studie på fyra företag inte kan specificera resultat på 

en hel bransch men detta resultat omkullkastar inte de tidigare studierna som gjorts. De 

företagen som ingick i min studie använde sig av ekonomistyrning i mindre utsträckning samt 

att dem inte hade någon person i företaget som är anpassad för att sköta ekonomin. 

Ekonomistyrningen tycks därför inte ha förändrats i så stor grad. Snarare tvärtom, den 

nuvarande ekonomistyrningen är fortfarande väldigt lik den som var för flertalet år tillbaka i 

tiden när den äldre forskningen gjordes. Därför anser jag med min forskning till stöd att 

tidigare forskning fortfarande är relevant och kan användas då den inte har förändrats i stor 

grad.  
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7. Slutsats  

Syftet med uppsatsen är att förklara varför ekonomistyrning används i mindre utsträckning i 

mindre företag än i större företag. En övergripande slutsats av studien är att de mindre 

företagen inte använder sig av ekonomistyrning på samma sätt och i samma utsträckning som 

större företag gör. Studiens insamlade empiri kan tillsammans med litteraturgenomgången 

bekräfta att de tidigare studierna stämmer att mindre företag använder sig av ekonomistyrning 

i mindre utsträckning eller åtminstone på andra sätt. Det går dock inte att ge en generell 

iakttagelse eftersom studien endast är baserad på fyra intervjuer men resultatet från denna 

studie omkullkastar inte de tidigare studierna som också fick detta resultat. Det kan dock 

hända att företagen använder sig av ekonomistyrning i större utsträckning än vad de berättade 

i intervjuerna då en del av respondenter inte visste vad som räknades som styrmedel och 

nyckeltal, det blev för vissa av dem en ”aha-upplevelse” när de fick matrisen med styrmedel 

och nyckeltal. En anledning till varför det kan vara så är att företagen fokuserar mer på vissa 

nyckeltal och styrmedel. Till exempel använde sig samtliga företag av vinstmarginal, 

kassalikviditet och bruttovinst. Dessa nyckeltal är typiskt ägarorienterade då de fokuserar på 

vinsten i företaget. Andra nyckeltal som också användes mycket är rörelsemarginal, resultat 

per anställd samt arbetskraftskostnad. Dessa nyckeltal är också ägarorienterade.   

 

Fokuseringen på den ägarorienterade styrningen är problematisk. Att ledningen inte använder 

sig av ekonomistyrning i bredare bemärkelse gör det svårare för dem att uppnå sina 

ekonomiska mål sett ur hela företagets perspektiv. Det hade varit lättare att uppnå dem om de 

hade varit mer fokuserade på ekonomistyrningen samt arbetat mer med den. En annan 

konsekvens med att de inte använder ekonomistyrning i bred bemärkelse är att tillväxten blir 

förhindrad. Enligt teorierna som nämnts tidigare i studien behöver de mindre företagen oftast 

stöd för att skapa en administrativ struktur för att kunna växa och expandera som företag. 

Uppsatsens resultat visar exempel på tydlig ägarorientering. Företagens tillväxt blir då 

avhängig ägarnas intentioner och vilja att ta de risker och kostnader som en expansion 

innebär. Uppsatsen visar att så inte alltid är fallet.  

 

7.2 Fortsatta studier  

Utifrån studien och de valda teorierna med tidigare forskning har resultatet från studien 

öppnat upp intresset för att forska vidare inom detta ämnet med fler djupgående frågor. Vid 
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framtida studier finns det möjlighet att forska vidare på mindre företag inom klädbranschen. 

Då denna studie endast tar upp ett begränsat antal företag så kan framtida studier utöka antalet 

företag att intervjua för att ta upp nya aspekter och likheter för ekonomistyrning inom mindre 

företag för att studera om slutsatsen från denna studie även stämmer där. I denna studie 

använder sig de mindre företagen relativt lika av ekonomistyrning men vid framtida studier 

kanske det upptäcks att det finns mycket som skiljer de mindre företagen åt inom 

ekonomistyrning.  

 

Vid denna studie upptäcktes dessutom att de mindre företagen verkar behöva stöd för att 

skapa en administrativ struktur för att kunna växa. Lagstiftare har dock under de senare åren 

avreglerat olika administrativa aktiviteter för mindre företag, till exempel revision. Bland de 

större företagen är revision och flera andra administrativa aktiviteter fortfarande reglerat 

vilket kan vara en bidragande orsak till att de större företagen använder sig av 

ekonomistyrning i större utsträckning. Detta ämne är också något som kan studeras vidare 

inom. Inom detta ämne skulle det kunna utföras en studie där man jämför ett litet företag med 

ett stort företag för att undersöka hur det skiljer sig åt mellan två företag som är olika stora 

samt om det finns några likheter.  

 

Ett annat ämne som också skulle kunna forskas vidare inom är om de sofistikerade verktygen 

kan förklara varför små företag inte använder ekonomistyrning i stor utsträckning. Som 

tidigare har nämnts så använder sig inte de mindre företagen av sofistikerade verktyg. Kan de 

sofistikerade verktygen vara orsaken till varför de mindre företagen inte använder sig av 

ekonomistyrning i stor utsträckning? Har de mindre företagen inte kunskapen som de digitala 

verktygen kräver? Vid denna forskning kan man studera vad mindre företag har för 

erfarenheter av dessa verktyg samt ta reda på mer information om den som sköter 

ekonomistyrningen i de mindre företagen. Är det oftast personer utan ekonomiutbildning som 

sköter ekonomistyrningen i de mindre företagen? Enligt tidigare forskning samt teorier är det 

oftast det medan det i större företag är personer med ekonomiutbildning. Dessutom använder 

sig de större företagen oftast av sofistikerade verktyg vilket kan bero på att de har kunskapen 

som de digitala verktygen kräver. Vilket denna forskning skulle kunna studera vidare inom 

för att bekräfta om det stämmer eller inte.  
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Den här studien fokuserar särskilt på klädbutiker. För att bredda den empiriska basen kan 

andra branscher också studeras. Då kan man också jämföra om den här uppsatsens slutsatser 

överensstämmer med andra branscher. Ekonomistyrningen för mindre företag kan skilja 

mellan olika branscher. Vissa branscher kanske använder sig av ekonomistyrning mer medan 

andra branscher använder sig mindre av det. Det kan även vara så att ekonomistyrningen i 

form av nyckeltal skiljer sig beroende av bransch. Företagen i klädbranschen kan till exempel 

använda sig av specifika nyckeltal som är anpassade för klädbranschen. En del klädbutiker 

använder sig av nyckeltal som är skräddarsydda för just klädbranschen, vilket brukar bland 

annat vara typiskt ägarorienterade nyckeltal. Jämför man med till exempel musikbranschen så 

kan alltså nyckeltalen skilja sig en hel del då de förmodligen använder sig av andra nyckeltal 

som är typiska för sin bransch. Det skulle därför var av intresse att jämföra klädbranschen 

med till exempel musikbranschen för att jämföra hur det skiljer sig åt samt vilka likheter de 

har vid användandet av ekonomistyrning. Att undersöka vilka branscher som använder sig av 

ekonomistyrning mest kan också vara av intresse för framtida studier för att jämföra 

branscher.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Vilken är din roll i företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Vilket år grundades företaget? 

3. Hur många anställda finns det i företaget? 

4. Berätta om företagets historik. 

5. Vem/vilka jobbar med ekonomi i ert företag? 

6. Används ekonomiska mål i företaget och i sådana fall hur används dem? 

7. Beskriv hur ni följer upp de ekonomiska målen. 

8. Arbetar ni med nyckeltal i ert företag? 

a. Vilka nyckeltal använder ni er av? 

b. Varför använder ni er av dessa nyckeltal? 

c. Hur ofta mäter ni nyckeltalen? 

d. Hur länge har ni använt er av dessa nyckeltal? 

9. Arbetar ni med styrmedel i ert företag? 

a. Vilka styrmedel använder ni er av? 

b. Varför använder ni er av dessa styrmedel? 

c. Hur länge har ni använt er av dessa styrmedel? 

10. Finns det något behov för att utveckla ekonomistyrningen? 

Får man komma tillbaka om man har några kompletterande uppgifter? 

Fråga 1, 2, 3 och 4 används som inledande frågor för att ta reda på allmänt om företagen. 

Fråga 5 används för att ta reda på vad företagen har för ekonomiska mål då styrmedel används 

för att styra företaget mot dess ekonomiska mål. 

Fråga 6 är utformad för att ta reda på vad företagen använder sig av för nyckeltal samt varför 

dem använder sig av dessa nyckeltalen. 
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Fråga 7 är utformad för att ta reda på vad företagen använder sig av för styrmedel samt varför 

dem använder sig av dessa styrmedel. 

Fråga 6 och 7 är dessutom utformade för att besvara frågeställningarna, det vill säga vilka 

som är de vanligaste styrmedlen och nyckeltalen samt att jämföra om det är stor skillnad på 

hur företagen använder sig av styrmedel och nyckeltal. 

Fråga 8 är utformad för att ta reda på om det finns andra nyckeltal eller styrmedel de skulle 

kunna använda sig av, denna fråga används också i syfte till att jämföra företagen. 
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Bilaga 2 - Matris till intervju 
 
Kryssa i de nyckeltal ni använder er av: 

(  ) Soliditet   (  ) Räntabilitet   (  ) Investeringskalkyler   (  ) P/E-tal   (  ) Räntabilitet på eget 

kapital 

(  ) Räntabilitet på totalt kapital   (  ) Kapitalomsättningshastighet   (  ) Skuldsättningsgrad 

(  ) Rörelsemarginal   (  ) Vinstmarginal   (  ) Kassalikviditet   (  ) Avkastningsgrad 

(  ) Resultat per anställd   (  ) Arbetskraftskostnad   (  ) Bruttovinst   (  ) Avkastning eget 

kapital 

 

Övriga nyckeltal: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Kryssa i de styrmedel ni använder er av: 

(  ) Budgetering   (  ) Produktkalkylering   (  ) Internprissättning   (  ) Intern redovisning    

(  ) Standardkostnader   (  ) Prestationsmätning   (  ) Processtyrning   (  ) Belöningssystem    

(  ) Ansvarsfördelning   (  ) Beslutsprocesser   (  ) Kompetensuppbyggnad   (  ) Ledningsstöd 

(  ) Medarbetarskap   (  ) Lärande   (  ) Företagskultur 

 

Övriga styrmedel: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 
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Bilaga 3 – Definition av nyckeltal 

Här nedan beskrivs samt definieras de nyckeltal som används i studien. Denna studie 

undersöker om företagen använder sig av nyckeltal. I denna uppsats är nyckeltalen 

kategoriserade i grupper. Dessa grupper är avkastningstal, mått för arbets- och 

kapitalintensitet, finansiella mått samt aktierelaterade mått. Dessa nyckeltal finns med i en 

matris som företrädarna för företagen fick vid intervjun. Nyckeltalen nedan definieras enligt 

Ax et al (2015), Greve (2016) och Catasús et al (2008). 

 

Avkastningstal:  

Denna grupp av nyckeltal mäter ett företags avkastning, vilket visar hur värdet på en tillgång 

har förändrats från en viss tidpunkt till en annan. Även marginalmått hör till denna grupp av 

nyckeltal. De nyckeltal som ingår i denna grupp är avkastning på eget kapital, bruttovinst, 

rörelsemarginal och vinstmarginal.  

 

Avkastning eget kapital = Avkastning på eget kapital mäter företagets avkastning under året 

på det kapital ägarna satt in i verksamheten samt visar hur lönsamt ett företag är för dess 

aktieägare. Nyckeltalet är även till hjälp för investerare när de avgör om det är värt att 

investera i företaget.  

Avkastning på eget kapital definieras: Nettoresultat / Justerat eget kapital = Avkastning på 

eget kapital. 

 

Bruttovinst = Bruttovinst är ett nyckeltal som visar skillnaden mellan intäkten och 

varukostnaden för en vara. Intäkterna måste vara större än varukostnaderna för att 

kostnaderna ska kunna täckas. Det som blir kvar efter att kostnaderna har täckts är 

bruttovinsten. Bruttovinsten definieras: Intäkt – Varukostnad = Bruttovinst. 

 

Rörelsemarginal = Rörelsemarginal anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir 

kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst. Detta efter att företagets kostnader har 

betalats.  

Rörelsemarginal definieras: Rörelseresultat / Omsättning = Rörelsemarginal. 

 

Vinstmarginal = Vinstmarginalen anger hur mycket företaget tjänar för varje omsatt krona. 
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Vinstmarginalen kan till exempel förbättras genom att höja priserna eller att pressa 

kostnaderna. Vinstmarginal definieras: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Omsättning = 

Vinstmarginal. 

 

Mått för arbets- och kapitalintensitet: 

Denna grupp med nyckeltal består av mått som handlar om personalen samt företagets kapital. 

Dessa nyckeltal jämför även användningen av kapital med faktorer så som arbete och 

produktion. De nyckeltal som hör till denna grupp är arbetskraftskostnad, 

kapitalomsättningshastighet, resultat per anställd, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet 

på totalt kapital.  

 

Arbetskraftskostnad = Arbetskraftskostnad mäts oftast i kronor per timme. I 

arbetskraftskostnaden ingår grundlönen, skatter och de avgifter som kan tillkomma.  

 

Kapitalomsättningshastighet = Kapitalomsättningen är ett nyckeltal som anger hur stor 

omsättning som varenda investerad krona har gett resultat till. Detta nyckeltal visar den 

genomsnittliga omsättningshastigheten för alla företagets tillgångar. 

Kapitalomsättningshastighet definieras: Intäkter / sysselsatt kapital = 

Kapitalomsättningshastighet. 

 

Resultat per anställd = Detta nyckeltal anger vad en anställd bidrar med till företagets 

rörelseresultat. 

Resultat per anställd definieras: Rörelseresultat efter avskrivningar / Medelantalet anställda = 

Rörelseresultat per anställd. 

 

Räntabilitet på eget kapital = Detta nyckeltal utgör ett räntabilitetsmått ur ett ägarperspektiv. 

Räntabilitet på eget kapital är ett mått på hur bra företaget lyckas förränta det av ägarna 

satsade kapitalet. 

Räntabilitet på eget kapital före skatt definieras: Resultat efter finansiella poster / Eget kapital 

= Räntabilitet på eget kapital. 

 

Räntabilitet på totalt kapital = Detta nyckeltal utgör ett mått på hur väl företaget lyckats 

förränta hela sitt kapital. 
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Räntabilitet på totalt kapital definieras: (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader) / 

Totalt kapital = Räntabilitet på totalt kapital. 

 

Finansiella mått:  

Dessa nyckeltal visar ett företags finansiella styrka. De nyckeltal som hör till denna grupp är 

avkastningsgrad, investeringskalkyler, kassalikviditet, skuldsättningsgrad och soliditet.  

 

Avkastningsgrad = Avkastningsgrad anger hur mycket pengar företaget tjänar i förhållande till 

det kapital som används. Avkastningsgraden visar alltså hur lönsamt företaget är.  

Avkastningsgrad definieras: Resultat före räntor / Kapital = Avkastningsgrad. 

 

Investeringskalkyler = Investeringskalkyl är en kalkyl med en sammanställning av in-/och 

utbetalningar för ett särskilt föremål. Detta särskilda föremål är för ett särskilt syfte och för en 

särskild tidsperiod. Investeringskalkyler har flera syften, bland annat att beräkna ett 

investeringsalternativs lönsamhet och att göra underlag för allokering av resurser. Ett annat 

syfte investeringskalkyler har är att rangordna flera investeringsalternativ med avseende på 

lönsamhet. 

 

Kassalikviditet = Nyckeltalet kassalikviditet används i den interna finansiella styrningen av 

företaget. 

Kassalikviditet definieras: Omsättningstillgångar 1 / Kortfristiga skulder = Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar 1 består av omsättningstillgångar med förhållandevis hög 

likviditetsgrad. 

 

Skuldsättningsgrad = Detta nyckeltal används för att beskriva ett företags finansiella risk. 

Skuldsättningsgrad definieras: Totala skulder / Eget kapital = Skuldsättningsgrad. 

 

Soliditet = Soliditet är ett av de vanligaste finansiella nyckeltalen. Detta nyckeltal beskriver 

företagets långsiktiga betalningsförmåga. 

Soliditet definieras: Eget kapital / Totalt kapital = Soliditet. 

 

Aktierelaterade mått: 

Aktierelaterade mått är de nyckeltal som är av intresse för de som har aktier i företaget. De 
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nyckeltal som hör hit är P/E-tal.  

 

 P/E – tal = P/E-talet förekommer i stor utsträckning på börssidorna. P:et står för pris per aktie 

medan E:et står för vinst per aktie. Detta nyckeltal beskriver hur många gånger vinsten en 

aktie säljs för på börsen. P/E-talet beskriver alltså hur förväntningar om framtida vinster 

förhåller sig till det resultat som är senast rapporterat. Ett P/E-tal som är positivt, till exempel 

P/E-talet 4, säger att marknaden bedömer att företaget är värt 4 årsvinster. 

 

 

 

 

 

 


