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FÖRORD 

Framställandet av denna kandidatuppsats har varit en mycket lärorik och givande process 

som genererat ökad kunskap och förståelse kring mikroföretag och redovisning. Med det här 

förordet vill vi visa vår tacksamhet till de personer som visat sitt stöd och ställt upp för oss 

och gjort det här möjligt. Vi vill börja med att tacka vår handledare Jan Hemlin för den tid 

han lagt ner på vår kandidatuppsats, i form av handledningsträffar och tips och vägledningar 

via e-post. Vi vill också skänka ett stort tack till våra kära respondenter för deras visade 

intresse och engagemang för vårt arbete samt för att ha delat med sig av sina erfarenheter 

och givit oss en förståelse som vi annars inte hade haft. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

familjer som stöttat och uppmuntrat oss genom hela arbetet. 

Vi hoppas med denna kandidatuppsats ge dig som läsare en intressant stund. Vi hoppas även 

kunna ge inspiration till fortsatt forskning inom området då vi anser vårt problem vara 

mycket intressant och viktigt att belysa. 

 

Östersund, januari 2012 

Caroline Grinde och Emelie Säterberg 

 

  



SAMMANFATTNING  

Sveriges företagsstruktur består till största del av mikroföretag. Det innebär att de är mycket 

viktiga för vår svenska välfärd och samhällsutveckling vilket många politiker tagit fasta på i 

sin politik. Problemet är att många fokuserar på att gynna nystartande av företag och tillväxt i 

de redan existerande mikroföretagen. I verkligheten finns två av tre mikroföretag kvar efter 

tre års verksamhet. Av de som inte avvecklats inom den här tidsperioden upplever dessutom 

nästan en tredjedel att lönsamheten är mycket dålig, eller ganska dålig. Syftet med vårt arbete 

har varit att beskriva och förklara att en god företagsekonomisk kunskapsnivå hos 

företagsledare i mikroföretag, samt ett väl fungerande samarbete med den 

redovisningsansvarige, kan vara avgörande för mikroföretagets överlevnad, genom att utgå 

från den redovisningsansvariges perspektiv. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod 

då vi ville undersöka hur problemet uppfattas utifrån just den redovisningsansvariges 

perspektiv. Vi har intervjuat tre respondenter, en anställd redovisningsansvarig, en 

auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- och revisionsbyrå och en 

auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre redovisningsbyrå. Besöksintervjuer och sedan 

kompletterande telefonintervjuer utfördes för att få så djup förståelse som möjligt. Vårt 

resultat tillsammans med teorikapitlet och tidigare forskning styrkte många delar i vårt 

problem och våra frågeställningar. Huvudsakliga slutsatser i arbetet blev att det är mycket 

viktigt att företagsledningen förstår den ekonomiska verksamheten, samt att de kan koppla 

ihop den med den faktiska verksamheten, att det inte alltid fungerar så i verkligheten och 

slutligen att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten mycket väl kan vara en 

orsak till att en så stor andel mikroföretag i dagsläget avvecklas. 

 

NYCKELORD: Överlevnadsförmåga, lönsamhet, körkort för företagare, företagstillstånd, 

entreprenör  



ABSTRACT  

Sweden´s corporate structure consists mainly of micro-enterprises. This means that they are 

very important for our Swedish welfare and social development, which many politicians have 

focused on in its policies. The problem is that many of them are focusing on encouraging 

company start-ups and growth of the already existing micro-enterprises. In reality, there are 

two out of three left after three years of operation. Of those who are not gone within this time 

period, also one more third experience that profitability is very bad or fairly bad. The purpose 

of our essay has been to describe and explain that a good corporate economic knowledge of 

the managers of micro enterprises, as well as good cooperation with the accounting manager, 

can be crucial for micro-firm's survival, by starting from the accounting manager´s 

perspective. We chose to make use of a qualitative approach when we wanted to investigate 

how the problem perceived by the accounting manager´s perspective. We have interviewed 

three respondents, an employed accountant, a certified accountant at a larger accounting and 

auditing firm and a certified accountant at a small accounting firm. Visit interviews and then 

additional telephone interviews were made to get as deep understanding as possible. Our 

results together with the theory chapter and previous research confirmed many parts of our 

problems and issues. Main conclusions of this work was that it is very important that leaders 

understands the economic activity, and that they can associate it with the actual activity, it 

does not always work that way in reality, and finally that the lack of understanding for the 

economic activities may likely be the reason to why there are so many business-failures 

among the micro enterprises. 

 

KEYWORDS: Survivability, profitability, driver´s license for entrepreneurs, business license, 

entrepreneur 
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1.  INLEDNING  

Att Sveriges, liksom de flesta andra länders företagsstruktur består till absolut största del av 

småföretag när vi ser till antalet registrerade företag, är ingen nyhet. Det säger sig själv att de 

har stor betydelse för vår samhällsutveckling och vår välfärd. Hur småföretagen påverkar 

samhället har också länge varit ett område som intresserar forskare. 

I dagsläget finns hundratals hjälpmedel för den som funderar på att starta eget, och knappast 

någon behöver stå handfallen när de vill skrida till handling. Entreprenörsdagar och politiker 

som talar om att det ska vara lätt att starta upp nya företag är den verklighet vi mött. De har 

insett möjligheterna i att om fler av dem skulle växa sig större och börja anställa, skulle det 

göra stor nytta för att minska Sveriges arbetslöshet. Efter en snabb genomsökning av sju 

riksdagspartiers webbplatser kan vi påstå att de är relativt överens om att de alla på ett eller 

annat vis vill gynna småföretagen (se bilaga 2). 

Problemet med det hela är att många vill underlätta nystartande och tillväxt. Det låter bra till 

en början, men faktum kvarstår att en mycket liten del av de nystartade företagen upplever en 

god lönsamhet. Om vi då också antar att de företag som upplever en dålig lönsamhet inte har 

några möjligheter för tillväxt, så innebär det att andra ingripanden måste till för att öka 

överlevnadsgraden. Vi finner dock inget direkt riktat lösningsförslag till att många småföretag 

tampas med dålig lönsamhet, vilket kan bero på att någon entydig stark orsakande faktor är 

svår att konstatera. Tidigare forskning har resulterat i en rad olika faktorer som delvis 

förklarar problemet. Att förenkla uppstarten av småföretag och sedan lämna dem i en grym 

verklighet med en mycket liten andel lönsamma småföretag tror vi kan generera mer skada än 

nytta för samhället. 

Vi har valt ämne efter tips från anhöriga och vänner. Vår egen arbetslivserfarenhet består 

också till största del av anställningar vid den allra minsta gruppen av småföretag och vi har 

upplevt att det finns ett utrymme för att vårt problem kan komma att få en 

verklighetsförankring. Vi upplever indikationerna på problemet som mycket viktiga, just för 

att småföretagen påverkar samhället i så stor utsträckning, och hoppas att vårt arbete kommer 

att ligga till grund för vidare forskning inom området. 

1.1 BAKGRUND 

En inblick i verkligheten talar för att småföretag på alla sätt skulle kunna bidra med en 

mycket positiv samhällseffekt i form av arbetstillfällen och statsbidrag. I dagsläget är detta 

dock endast en förhoppning då den svenska småföretagsstatistiken talar ett tydligt språk. 

Antal registrerade företag inom den privata sektorn exklusive jordbruk, uppgick i början av 

2011 till cirka 770 000 stycken, varav 68 procent utgjordes av soloföretag eller 

enmansföretag, och hela 99,2 procent utgjordes av småföretag med färre än 50 anställda. 

Småföretagen står dessutom för en tredjedel av hela Sveriges sysselsättning, vilket leder till 
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att det därmed inte råder något tvivel om hur viktiga de är för den svenska 

samhällsutvecklingen och vår välfärd.
1
 

Statistik från Tillväxtanalys visar att antalet nystartade företag ökade mer under år 2010, än 

under 2009 då 66 681 nya företag startades och 63,8 procent utgjordes av enskilda 

näringsidkare. Den första april år 2010 minskades kraven på minsta aktiekapital från hundra 

tusen kronor till femtio tusen kronor, vilket torde innebära att en större andel av det vi kallar 

för nystartade småföretag utgörs av små aktiebolag.
2
 Enligt tidningen Balans har 47 836 nya 

företag registrerats vid Bolagsverket sedan årsskiftet (2010/2011), vilket är en ökning med lite 

drygt 19 procent jämfört med samma period i fjol. Aktiebolag utgör den vanligaste 

företagsformen vid nyregistrering och just nyregistreringen av aktiebolag har ökat med 53 

procent under år 2011 jämfört med år 2010.
3
 

En annan rapport som Tillväxtanalys utgivit år 2010 syftade till att visa överlevnadsgraden 

hos nystartade företag efter tre års verksamhet. Rapporten fokuserar på företag som startats 

2005 och följts upp år 2008. Denna rapport visar att 68 procent fortfarande är verksamma 

efter tre år. Detta innebär att nästan vart tredje företag avvecklas inom denna tidsperiod. Den 

genomsnittliga omsättningen per företag hos de som fortfarande fanns kvar år 2008 uppgick 

till knappt en och en halv miljon kronor; en indikation på att få har växt sig så stora att de 

passerat över gränsen för vad som är mikroföretag
4
. Av de företag som överlevt, anser 

dessutom 30 procent att lönsamheten är mycket dålig, eller ganska dålig
5
 och 57 procent av de 

överlevande företagen var inte heller tillväxtföretag
6
. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Ledarkompetens i småföretag består oftast av en rad olika områden. En och samma person 

måste leda personalen, försäljningen, produktionen, inköpen, och så vidare, och samtidigt den 

finansiella delen av företaget. Detta innebär att företagets framgång eller fall till stor del 

hänger på om företagsledaren har förmåga och vilja att skaffa sig nya färdigheter, lära sig ny 

teknik och samtidigt lära av sina egna misstag.
7
 Småföretag som ofta har mycket begränsade 

likvida medel, och med en företagsledare som ska sköta många delmoment samtidigt i 

verksamheten, leder till att det ofta blir svårt för dem att utveckla företaget och låta det växa. 

En investering innebär stora uppoffringar och stora risktagningar trots att de kanske inte är så 

                                                             
1 Företagarna (februari 2011) Fakta om små och stora företag, s. 3 (pdf-dokument) 

http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2011/Fakta%20om%20sm%c3%a5%20och%20stora%20f%c3%b6r

etag%202011.pdf 
2 Tillväxtanalys (april 2011) Nyföretagandet i Sverige 2010, s. 9 (pdf-dokument) 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Statistik_2011_04.pdf 
3 Lennartsson, R., ”Fler nya företag: Allt fler nya företag startas”, Balans 37(10), (2011), s. 8 
4 <10 anställda, <2 miljoner euro i nettoomsättning, <2 miljoner euro i balansomslutning 
5 Tillväxtanalys (april 2010) Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start, s. 4-7 (pdf-

dokument) 
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_r

ev.pdf 
6 Med tillväxtföretag menas företag med minst en miljon i omsättning, eller minst två anställda på heltid eller ett 

företag där företagaren uppgivit att företagets lönsamhet är god och att företaget går att leva på. 

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_r

ev.pdf s. 12  
7 Devins, D., Johnson, S., Gold, J. och Holden, R., Management Development and Learning in Micro 

Businesses: A „missing link‟ in Research and Policy, (London: Research and Evaluation Unit, Small Business 

Service, 2002). 

http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2011/Fakta%20om%20sm%c3%a5%20och%20stora%20f%c3%b6retag%202011.pdf
http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2011/Fakta%20om%20sm%c3%a5%20och%20stora%20f%c3%b6retag%202011.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Statistik_2011_04.pdf
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_rev.pdf
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_rev.pdf
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_rev.pdf
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Uppfoeljning_3_xr_nystartade_foeretag_2005_rev.pdf
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”stora”, eftersom pengarna oftast inte ger proportionellt stora förändringar tillbaka. Tid och 

kostnad är därmed två faktorer som ständigt förföljer småföretagare. 

Framtagandet av redovisningsinformation bygger på löpande insamling under en period, som 

sedan sammanställs i ett bokslut. Redovisningsinformation i sig kan sedan användas på en rad 

olika sätt. Lagstiftningen säger visserligen att vissa moment är tvingande, men beroende på 

hur redovisningsinformation är utformad är den också mycket användbar för 

företagsledningen när det handlar om att styra företaget i rätt riktning och mot ökad 

lönsamhet. Nyckeltal är till exempel mycket viktiga och användbara förenklingar av en 

omfattande sammanställning av en ekonomisk verksamhet och ger i många fall en bra 

överskådlig bild av resultat och ställning. 

I en intervju från år 2004 i tidningen Balans med ordföranden för Svenskt Näringsliv, Michael 

Treschow, diskuteras om redovisningen blivit alltför komplicerad. Han menar att den 

komplicerade redovisningen delegerats till experter av olika slag och att företagen egentligen 

själva måste förstå och engagera sig i redovisningen. Han menar också att redovisningen 

måste förstås på flera nivåer i företaget. Det blir därför vanligare och vanligare att företag 

delegerar redovisningsuppdrag till experter av olika slag.
8
 

Det är mycket vanligt att småföretag använder sig av outsourcing, det vill säga köper vissa 

tjänster som består av att ett annat företag tar hand om en del av den egna verksamheten. 

Enligt en kartläggning av redovisningsbranschen som presenterades i Statens Offentliga 

Utredning 1989:59 visade det sig att 65 procent av företagen med inga eller en anställd 

anlitade utomstående redovisningskonsulter, och hela 90 procent av företagen med två till nio 

anställda. Utredningen mynnade ut i att någon form av auktorisationssystem borde införas för 

redovisningskonsulter, eftersom företagarna inte besatt de kunskaper som krävdes för att 

bedöma kompetensen hos den redovisningskonsult de anlitade.
9
 

Sedan revisionsplikten slopades för mindre aktiebolag kan de välja att inte ha revision sedan 

den 1 november år 2010.
10

 Vi tror att detta kan ha föranlett en fokusförflyttning kring 

redovisningstjänster som efterfrågas av småföretagare. Från rena revisionstjänster som var 

tvingande, till att tjänster som småföretagare verkligen behöver och ser en nytta i, istället 

efterfrågas. Denna fokusförflyttning borde ha varit ett resultat av den slopade revisionsplikten 

för mindre aktiebolag och vid insamlingen av vårt empiriska material, kommer vi 

förhoppningsvis att kunna dra slutsatser kring om det verkligen är så. 

Under mitten av år 2007 påbörjade FAR
11

 ett arbete med att skriva en standard (som kom att 

kallas för Reko) som skulle ligga till grund för kvalitetskontrollen av de planerade ”nya” 

medlemmarna av FAR; Auktoriserade redovisningskonsulter. I januari 2008 påbörjades 

auktorisationsarbetet. Initiativet har inneburit höjd kvalitet i leveransen av 

redovisningstjänster och en ökad status för redovisningskonsulter.
12

 

                                                             
8 Holmquist, B., ”Det är företagen som vill jämna ut resultatkurvan”, Balans, 30(6-7), (2004), s. 21 
9 SOU: Utredningen om kontroll av redovisningskonsulter, Nominering av redovisningskonsulter, Betänkande av 

utredningen om kontroll av redovisningskonsulter (1989:59), (Stockholm: Allmänna förlaget, 1989) 
10 Danielsson, C., ”Förändrad revisionsplikt: Fler företag väljer att inte ha revisor”, Balans, 37(10), (2011), s. 7 
11 FAR – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
12 Silfverstolpe, L. och Lilja, K., ”Auktorisation av redovisningskonsulter: Reko – ett lyft för 

redovisningskonsulter”, Balans 37(8-9), (2011), s. 31-32 
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Frågan vi ställer oss är om en auktoriserad redovisningskonsult enbart är ett positivt alternativ 

för småföretagare med bristfälliga ekonomiska och redovisningstekniska kunskaper. 

Möjligheten att kunna anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan ge ytterligare belägg för 

att inte behöva skaffa sig egen förståelse för hur den ekonomiska verksamheten fungerar. Vi 

menar att en grundläggande kunskap inom redovisning och företagsekonomi är ett måste för 

att förstå den redovisningsinformation som presenteras och för att kunna utnyttja denna på 

bästa sätt och driva företaget i rätt riktning. 

Silfverstolpe och Lilja vill i en artikel i Balans belysa några områden som behöver diskuteras 

vidare. Införandet av Reko har bland annat inneburit ett större ansvar för de auktoriserade 

redovisningskonsulterna. De har som uppgift att se till att företagsledningen känner till lagar 

och regler som gäller och ska frånsäga sig uppdrag där redovisningen inte följer dessa. De 

auktoriserade redovisningskonsulterna löper nämligen en högre risk att bli åtalade för 

bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll än vad revisorerna gör. En 

beroendeställning jämte revisorerna tycks dock uppstå vilket föranlett att många känner sig 

pressade att fortsätta uppdrag ändå. Den auktoriserade redovisningskonsultens huvuduppgift; 

att tillhandahålla företagsledningen ekonomisk rapportering som ska utgöra underlag vid 

beslutsfattande samt att komma med förbättringsförslag, är även det i behov av att diskuteras 

vidare.
 13

 

Att de auktoriserade redovisningskonsulternas ansvarsområde har utökats ifrågasätter vi också 

om det är en hjälp för småföretagare. Kanske ställs kraven på fel personer? Ansvarsfrågan kan 

föranleda missuppfattningar mellan redovisningskonsult och företagsledare, då ansvaret för 

företagets framgång och fall fortfarande i allra högsta grad ligger hos företagsledaren själv. 

Oklara ansvarsförhållanden tror vi kan vara en stark bidragande orsak till många småföretags 

dåliga lönsamhet. Vi tror även att det här problemet kan uppstå när företagsledare inte 

delegerar redovisningsuppgifter till en helt utomstående part, utan då de istället anställer en 

ekonomiansvarig person. 

Lena Nolér, revisor och redovisningskonsult i det lilla samhället Kumla utanför Örebro 

intervjuas av tidningen Balans. Hon blir ombedd att beskriva den typiska kunden och berättar 

bland annat att det handlar om småföretag med fem till tio anställda och att det är stor 

variation på hur de sköter sin redovisning.
14

 

”Förr var det vanligare att de kom med en påse med alla underlag och så gjorde vi hela 

bokföringen. Så är det inte i dag. Nu gör de flesta en del av bokföringen själva”
15

 

Lena berättar också om att de har lärt sig att tacka nej till kunder när de befarar att de inte har 

bra ordning på bokföringen, och de företag som anser att de bara är en kostnad för dem, vill 

de inte ha något att göra med.
16

 

Denna återgivning av intervjun med Lena Nolér styrker på många sätt vår uppfattning om 

problemet. Visserligen anser hon att problemet med att få in underlagen i påsar på kontoret 

inte finns längre, men hon påpekar också vikten av att kunna tacka nej till kunder vars 

bokföring är i oordning och att vissa kunder fortfarande endast ser deras tillhandahållna 

                                                             
13 Silfverstolpe, L. och Lilja, K., ”Auktorisation av redovisningskonsulter: Reko – ett lyft för 

redovisningskonsulter”, Balans 37(8-9), (2011), s. 32 
14 Danielsson, C., ”Siffror är kul men det bästa är kundkontakten”, Balans 37(10), (2011), s. 33 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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tjänster som kostnader. Problemet kvarstår alltså enligt Lena Nolér, att vissa kunder inte 

förstår nyttan med redovisningsinformationen. 

När ett nytt företag bildas antar vi att entreprenören brinner för något och tror på företaget. 

Därmed antar vi också att inte alla entreprenörer brinner för den ekonomiska biten av att driva 

ett företag. Tidigare studier (se kapitel 3.1) har visat att inte alla företag har som mål att växa, 

utan det huvudsakliga målet är överlevnad, vilket också måste tas med i beräkningarna inför 

den här studien. Däremot anser vi att en grundläggande kunskap inom företagsekonomi i de 

allra flesta fall krävs av en företagsledare för att uppnå även detta mål. 

Att som företagsledare inte förstå nyttan med redovisningsinformation och att därmed oklara 

ansvarsförhållanden kan uppstå jämte den redovisningsansvarige, tror vi kan vara en orsak 

till, eller åtminstone en bidragande orsak till att många mikroföretag upplever en dålig 

lönsamhet, eller rentav ett konkurshot. Som tidigare studier också visat, kan det finnas en rad 

olika anledningar till detta men vår studie kommer att fokuseras kring att ta reda på om en 

ökad företagsekonomisk förståelse, och främst då en ökad förståelse för redovisning, bland 

mikroföretagsledare kan öka överlevnadsgraden. 

Det är svårt att finna tidigare forskning med precis samma fokus i sitt problem som vi har 

valt. En Magisteruppsats skriven vid Stockholms universitet höstterminen år 2005 handlar om 

kommunikationen mellan småföretag och redovisningskonsulter, och då med fokus på hur 

småföretagarna uppfattar redovisningsinformationen de får presenterad av 

redovisningskonsulten. Resultatet av studien styrker inte författarens uppfattning om att det 

skulle kunna finnas problem i relationen mellan småföretagare och redovisningskonsulter. 

Studien föreslår slutligen vidare forskning med en starkare inriktning på 

redovisningskonsultens perspektiv.
17

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Resonemanget i problemdiskussionen leder oss mot två centrala frågeställningar: 

1. Hur upplever de redovisningsansvariga sambandet mellan mikroföretags 

överlevnadsförmåga/lönsamhet, och företagsledarnas företagsekonomiska 

kompetensnivå? 

2. Hur påverkas företagets ekonomiska ställning när det uppstår oklara 

ansvarsförhållanden mellan redovisningsansvariga och mikroföretagsledare? 

1.4 SYFTE 

Att beskriva och förklara att en god företagsekonomisk kunskapsnivå hos företagsledare i 

mikroföretag, samt ett väl fungerande samarbete med den redovisningsansvarige, kan vara 

avgörande för mikroföretagets överlevnad, genom att utgå från den redovisningsansvariges 

perspektiv. 

  

                                                             
17 Andersson, D., Småföretag: Hur fungerar kommunikationen med redovisningskonsult?, (Stockholms 

Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Magisteruppsats, 2005) 
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2.  METOD 

Fokus för vårt arbete ligger på mikroföretag eftersom de som tidigare konstaterats är den 

vanligast förekommande företagsformen i Sverige, varför vi finner det mest intressant att 

studera dessa. Vi antar också att problemen i första hand uppstår i samband med nystartande 

av företag, och att nystartade företag i de allra flesta fall är mikroföretag. 

2.1 MOTIVERING TILL VAL AV METOD 

Vi anser att interaktionen mellan redovisningsansvarig och företagsledning i mikroföretag i 

allra högsta grad bygger på olika individers beteenden och världsuppfattning varför vi till 

skillnad från många andra tidigare studier inom området, valt att helt fokusera på en kvalitativ 

forskningsmetod. Vi vill kunna redovisa ett forskningsresultat som speglar ett nytt perspektiv 

vilket också motiverar vårt val. Ämnet kan dessutom uppfattas som känsligt och såväl 

politiskt som etiskt laddat vilket också innebär att ett extra djup i den empiriska delen krävs. 

Det finns en risk i vårt val av problemområde att frågor till respondenterna kan uppfattas som 

stötande och kritiserande. Djupgående kvalitativa intervjuer med respondenter är den metod 

vi anser mest användbar för att hindra och förebygga denna risk om de utförs på rätt sätt. 

Intervjuerna utförs som besöksintervjuer med öppna frågor för att nå så djup förståelse och 

insikt som möjligt genom att tillhandahålla ett utrymme för diskussion. 

2.1.1 ALTERNATIV METOD 

Efter intervjuerna kom vi till insikt om att brister i intervjumallen fanns i form av att den 

första frågeställningen inte var tillräckligt tydligt besvarad. Därför kompletterades de 

ursprungliga intervjufrågorna med ytterligare tre frågor direkt kopplade till denna 

frågeställning. Eftersom vi redan träffat respondenterna vid den första intervjun ansåg vi att 

telefonintervjuer skulle spara in både vår och respondentens tid och energi vilket motiverar 

genomförandet av den alternativa metoden genom ett annorlunda tillvägagångssätt. Svaren på 

de tre kompletterande frågorna behövde inte heller vara lika ingående som resterande frågor. 

2.2 RESPONDENTER 

För att kunna redovisa ett resultat ur ett nytt perspektiv inom problemområdet har vi valt att 

genomföra studien utifrån den redovisningsansvariges perspektiv. Detta på grund av att vi 

anser det som mycket troligt att de olika parterna kan ha mycket skilda uppfattningar om 

problemet. Intressant vore att studera båda parter och ställa dem mot varandra, men då vi 

funnit mycket tidigare forskning där fokus varit på småföretagsledare anser vi att inkludera en 

sådan studie kan medföra en risk för upprepning. 

Med redovisningsansvarig menar vi inte den formellt ansvarige företagsledaren, utan den 

person som uppgifterna delegerats på av företagsledaren. Det kan vara en utomstående part 

såväl som en direkt anställd person. Vi fokuserar alltså vår studie till de företag där 

företagsledaren själv inte sköter all redovisning. 
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Val av respondenter har gjorts utifrån målet att få så djup förståelse och insikt i dennes 

uppfattning av mikroföretag och redovisning som möjligt, genom ett så kallat snöbollsurval. 

De personer som intervjuats har vi som forskare på ett eller annat sätt kommit i kontakt med 

tidigare, direkt eller indirekt efter tips från vänner och bekanta. Våra kriterier för val av 

personer att intervjua har varit att det ska vara troligt att de svarar ärligt på våra frågor och 

kan ha upplevt problemet i verkligheten. Kravet är svårt att verifiera innan intervjuerna 

genomförts varför tillit har funnits till personer som tipsat om respondenterna och vår egen 

uppfattning om dessa där den funnits. 

Tre intervjuer har genomförts med personer som är eller har varit ansvariga för redovisningen 

i mikroföretag professionellt på något sätt. Vi har också medvetet valt respondenter med olika 

arbetsplatser och olika arbetsförhållanden för att kunna härleda en skillnad mellan dessas 

perspektiv på problemet om en sådan skillnad skulle finnas. Vi har erbjudit respondenterna 

full anonymitet utom en benämning för professionen. Detta för att begränsa risken för icke 

sanningsenliga svar då det som tidigare konstaterats finns ett utrymme för att vissa frågor kan 

uppfattas som känsliga. De olika personer vi valt att intervjua är: 

 Intervju/respondent 1 – Anställd redovisningsansvarig 

 Intervju/respondent 2 – Auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- 

och revisionsbyrå 

 Intervju/respondent 3 – Auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre 

redovisningsbyrå 

2.3 MATERIAL/INSTRUMENT 

De tre intervjuerna består av sammanlagt tjugofyra frågor som återfinns i Bilaga 1 – 

Intervjumall. Respondenterna ombads besvara frågorna utifrån sin totala erfarenhet av 

mikroföretag och redovisning, i syfte att inte sätta dem i en situation som kräver att de pekar 

ut uppdragsgivare/arbetsgivare. 

2.3.1 INTERVJUERNAS UPPBYGGNAD 

Det mest logiska sättet att strukturera en intervjumall vore att utgå från arbetets 

frågeställningar och arbeta fram intervjufrågor utifrån dessa. Vi har dock, med hänsyn till 

ämnets inriktning och natur, valt att bygga intervjuernas struktur med en första prioritet som 

syftar till att skapa en så bekväm och bra svarsmiljö som möjligt för de svarande 

respondenterna. Detta innebär att frågornas ordning inte direkt kan grupperas och relateras till 

varje frågeställning. Frågeställningarnas formulering leder också till att vi anser att 

intervjumallen måste innehålla så kallade kringfrågor, och inte i första hand frågor som direkt 

kan ge svar på arbetets frågeställningar.  

Intervjuerna har delats upp i fem rubriker. Den första delen består av fyra frågor som har en 

mer allmän inriktning och som dels syftar till att introducera en bra diskussion och lättsam 

stämning. Med svaren på frågorna ett och två ville vi få möjlighet att kartlägga respondentens 

kompetens inom problemområdet för att kunna uttala oss om att det slutliga resultatet är 

trovärdigt och reliabelt. Idén till fråga tre kommer ifrån intervjun med Lena Nolér, 

redovisningsekonom i Kumla, som vi beskrev tidigare i problemdiskussionen. Frågan syftade 

till att ge en allmän bild av respondenternas uppfattning av mikroföretag. Denna fråga 
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kopplades sedan delvis samman med arbetets första frågeställning, genom nästföljande fråga, 

som inriktas på att ge svar på huruvida respondenterna uppfattar det som vanligt att 

mikroföretag tampas med dålig lönsamhet. 

För att besvara frågeställning två har vi litat mycket till att vår metod med öppna frågor och 

att vår struktur av intervjumallen skulle leda till att våra respondenter berättade mer kring 

varje fråga istället för att ge direkta och korta svar. 

För att ta reda på hur samarbetet mellan de redovisningsansvariga respondenterna och 

företagsledare i mikroföretag fungerar, valde vi att dela upp frågorna relaterade till detta och 

den andra frågeställningen i två delar. Delarna utformades i syfte att ge respondenterna 

utrymme för att fritt ventilera tankar och åsikter kring vad som egentligen förväntas av dem 

och vad de ursprungligen är anlitade/anställd för att genomföra. Den första delen som 

benämns ”arbetsuppgifter och funktioner” syftar till att ge en mer allmän bild av hur dessa 

formellt ska se ut och fungera i det dagliga arbetet. Frågorna fem och sex inriktas, var för sig, 

på arbetsuppgifter och ansvarsområde eftersom vi anser att det är skillnad på dessa begrepp. 

Arbetsuppgifter är de konkreta uppgifter som utförs av en anställd/anlitad, och ansvarsområde 

är den totala gruppen av arbetsuppgifter som den anställde/anlitade personen kan sägas 

ansvara för att de också utförs på rätt sätt och kan ställas till svars för, inte bara gentemot 

faktisk lagtext utan också gentemot arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Vi har ansett det som 

mycket viktigt genom arbetets gång att skilja på begreppen. Frågan kring ansvarsområdet är 

relaterad till ansvaret kring företagsdrift och fråga sju är utformad på ett sätt som också det 

syftar till att ge svar på hur det är meningen att samarbetet kring driften av företag ska 

fungera. 

Efterföljande del som benämns ”verkligheten” syftar helt till att ge en bild av hur de formella 

arbetsuppgifterna och funktionerna de redovisningsansvariga personerna har, fungerar i 

verkligheten. Detta för att kunna urskilja slutsatser kring om det finns eventuella motsägelser 

och skillnader mellan delarna. Delen skiljer tydligt på arbetsuppgifter och ansvarsområde och 

inriktas till en början mot det förstnämnda. Fråga åtta handlar om en av de kanske viktigaste 

arbetsuppgifterna i det totala redovisningsarbetet, det vill säga insamlingen av 

redovisningsunderlag, varför det är relevant att ta reda på hur detta fungerar. Fråga nio och tio 

handlar om var gränsen för respondentens arbetsuppgifter dragits, och om huruvida den är 

tydlig i verkligheten. Fråga elva, tolv och tretton fokuseras istället kring huruvida 

ansvarsområdets gränsdragning är tydlig eller inte. Detta för att få en uppfattning kring om 

ansvarsområdet är uttalat eller inte mellan den redovisningsansvarige och företagsledningen.  

Nästa del är delvis en komplettering till föregående två delar då frågorna fjorton till sexton 

mer direkt syftar till att besvara frågeställning två, då det är meningen att de ska trigga igång 

ytterligare diskussion kring arbetssituationen. Frågorna sjutton till nitton är kopplade till 

frågeställning ett. Vi valde sedan att formulera fråga tjugo lite olika mellan respondenterna. 

De arbetar med redovisning i mikroföretag på olika sätt och med olika förutsättningar, varför 

vi ville se om problemet relaterat till frågeställning två, uppträder olika beroende på detta. 

Besöksintervjuerna avslutades med att ge respondenterna möjlighet att tillägga något. 

Den ursprungliga intervjumallen gav ett resultat som inte tillräckligt tydligt besvarade 

frågeställning ett då något tydligt samband mellan kunskapsnivå och överlevnadsförmåga inte 

framkom ur de redovisningsansvarigas perspektiv. Därför utformades frågorna tjugotvå till 

tjugofyra mer smalt inriktade till att besvara denna frågeställning. 
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2.4 PROCEDUR 

Nedan följer en genomgång av hur den empiriska delen av vårt arbete genomförts i praktiken. 

Vad som gjorts före intervjuerna, hur det gick till vid själva intervjutillfällena, hur de 

bearbetats samt en kortare diskussion kring verifieringen av vårt resultat, kring eventuella 

felkällor och slutligen kring metodkritik. 

2.4.1 FÖRE INTERVJUERNA 

Kontakt med respondenter har skett om möjligt i ett första steg, genom att vi personligen sökt 

upp dem för att avtala ett möte. Om detta inte varit möjligt har den första kontakten skett via 

telefon. Alla respondenter har vid första kontakten accepterat att delta i intervjuerna och en tid 

för intervjun avtalades. Respondenterna erbjöds att fritt bestämma intervjutillfälle. De 

utfördes helt enligt deras önskemål om både tid och plats. 

Vi har genom hela processen varit öppna gentemot våra respondenter kring vårt arbete. Vi 

började med att berätta kortfattat vad vårt arbete handlar om ungefär enligt beskrivningen på 

försättsbladet till vår intervjumall. Detta skedde vid den första kontakten eller direkt efter den, 

skriftligt via e-post, eller först strax innan intervjun om respondenten så önskat. Om de sedan 

undrat över något eller velat veta mer, så har vi berättat mer. Vi har valt att berätta så mycket 

vi kan för respondenterna för att de ska få utrymme att kommentera och kritisera vårt val av 

problem. 

Respondenterna informerades redan vid första kontakten om att vi vid besöksintervjuerna 

ville spela in dem med diktafon för att kunna återge samtalet på ett korrekt sätt, och de 

ombads överväga detta och godkänna det innan intervjun genomfördes. 

Vi har inte haft någon möjlighet att ge någon ersättning till de personer som deltagit i våra 

intervjuer för den tid som gått åt, men vi har medtagit fikabröd eller en liten julklapp som tack 

för hjälpen. Detta inhandlades för en summa på cirka 30 kronor per intervjutillfälle. 

2.4.2 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 

Alla respondenter godkände vår önskan om att använda en diktafon vid intervjutillfällena. 

Eftersom vi inriktat oss på att försöka få så diskussionsartade intervjuer som möjligt har vi i 

huvudsak följt intervjumallarna, men också utvecklat frågorna om så behövts för att 

respondenten verkligen skulle förstå frågornas innebörd. Vi som skribenter har därmed så 

långt det varit lämpligt, försökt inta en så deltagande roll som möjligt snarare än som passiva 

åhörare. 

2.4.3 BEARBETNING OCH ÅTERGIVNING AV INTERVJUERNA 

I ett första steg har intervjuerna transkriberats. Transkriberingarna har sedan rensats och 

bearbetats om från rent talspråk till läsligt språk, för att de ska vara lättare att tolka. Delar som 

kan leda till identifiering av respondenterna har också eliminerats i samråd med dessa, men 

kompletteras av våra mer utvecklade tolkningar i resultatkapitlet. 
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2.5 FELKÄLLOR OCH VERIFIERING AV RESULTAT 

Med mikroföretag menar vi företag med mindre än 10 anställda, högst 2 miljoner euro i 

balansomslutning och högst 2 miljoner euro i nettoomsättning
18

. I skrivande stund är en euro 

värd 9,07 svenska kronor
19

, vilket innebär att gränsvärdet på 2 miljoner euro i svenska kronor 

är 18 140 000
20

. Dessa gränsvärden kan kännas komplexa och stora med svenska mått mätt, 

men vi har valt att använda oss av dem ändå. Detta på grund av att vi även ska ta hänsyn till 

de mikroföretag som inte har dålig lönsamhet. Det kan innebära en felkälla i form av att fler 

mikroföretag beskrivs ha dålig lönsamhet än vad det egentligen är, vilket vi delvis reserverar 

oss för i och med detta. Många tidigare studier av mikroföretag följer också denna definition 

vilket underlättar jämförelser. 

Vi är också medvetna om att felkällor kan uppkomma speciellt i samband med muntliga 

intervjuer med öppna frågor då det kan vara mycket svårt att återge respondentens svar enligt 

dennes mening. För att undvika detta har vi båda deltagit vid samtliga intervjuer, använt oss 

av diktafon och transkriberat ljudfilerna (som lämnas ut på begäran). Respondenterna har 

också ombetts granska våra återgivningar och tolkningar av intervjuerna för att styrka att 

innehållet i dessa uppfattats korrekt. 

Intervjuerna bygger på de tre olika individernas personliga uppfattningar om problemet, vilket 

också kan innebära att upprepning av samma studie kan leda till andra resultat och skilja sig 

från våra. 

Att respondenterna också erbjudits och antagit en anonym respondens, innebär att 

verifieringen av vårt resultat blir mer komplicerad. Eftersom syftet med kvalitativa intervjuer 

varit att skapa en utökad förståelse för den redovisningsansvariges syn på mikroföretag och 

redovisning, har intervjutillfällena precis som väntat utvecklats till diskussionsartade former. 

Detta har inneburit att delar av intervjuerna hjälpt oss som författare att nå en djupare insikt, 

men dessa delar skulle avslöja anonymiteten om det presenterades fullt ut i 

resultatpresentationen. Detta har också genererat problem vid transkriberingsarbetet. 

Transkriberingarna innehåller den väsentligaste informationen men sådant som kan relateras 

till respondenterna har medvetet uteslutits (gäller ej transkribering tillhörande intervju 2). 

Åtgärd för att stärka validitet och reliabilitet består av den granskning av resultat och 

transkriberingar som respondenterna gjort. Intervjumallens första frågor och tillhörande 

resultat, som syftade till att kartlägga respondenternas kompetens inom området, torde också 

stärka resultatets trovärdighet och reliabilitet. 

2.6 METODKRITIK 

Under arbetets gång har vi mött de största utmaningarna i form av tidspress. Eftersom valet av 

ämne innehåller ett enormt utrymme för olika infallsvinklar och val av område att fokusera 

på, så krävde detta att alla dessa val gjordes innan den empiriska studien påbörjades. Detta 

krävde mer tid och energi än vi till en början hade kunnat förutspå. Om arbetet istället hade 

utförts med vetskap kring detta som lett till en bättre tidsplanering, så hade vi också kunnat 

utnyttja den hjälp som erbjudits av handledare och vänner på ett bättre sätt. 

                                                             
18 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm  
19 2011-12-13, kl. 11.37 enligt www.di.se  
20 2 000 000 * 9,07 = 18 140 000 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://www.di.se/
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Efter genomförandet av vår empiriska studie har vi konstaterat att vi delvis hade fel när vi 

trodde att problemet med oklara ansvarsförhållanden kring redovisningsarbetet relaterat till 

företagsdriften i första hand uppkommer i samband med nystartade företag eller mikroföretag 

över lag. Respondent ett framkom som mest utsatt för detta problem vid direkt anställning vid 

ett mikroföretag medan respondenterna två och tre som istället anlitades av mikroföretag inte 

uppfattade detta som ett förekommande problem. De anlitade respondenternas stöd av Reko 

framkom som den tydligaste orsaken till detta. De trodde dock att problemet mycket väl 

kunde uppstå vid en situation med direkt anställning. Detta leder till att studien relaterad till 

frågeställning två hade kunnat generera bättre resultat om den genomförts med fokus på 

redovisningsansvariga med direkta anställningar vid företagen. De allra minsta 

mikroföretagen har ofta inte heller möjlighet att anställa en redovisningsansvarig person, 

varför lite större företag också borde ha varit studiens fokus. Läs mer om detta i kapitel sex, 

under Förslag till fortsatt forskning. 

2.7 FORTSATT DISPOSITION AV UPPSATSEN 

Kapitel 3 – Teori Här presenteras relevant teori för problemet. Kapitlet inleds med en 

presentation av tidigare forskning som kan relateras till vårt arbetes problemområde. Vi har 

valt att inrikta fortsättningen av detta kapitel i huvudsak till att presentera vilka kunskaper 

som enligt litteraturen inom området krävs av mikroföretagsledare för att deras företag ska 

kunna starta och överleva. 

Kapitel 4 – Resultat I detta kapitel presenteras vad som framkom i intervjuerna. Det är 

uppbyggt enligt samma fem delar som intervjumallen följer, och tolkningarna av svaren på 

frågorna presenteras i samma ordning som de ställts. Detta i syfte att göra det så lätt som 

möjligt för läsaren att finna det som eftersöks i kapitlet, samtidigt som möjligheten till en 

djupare förståelse av texten bibehålls. 

Kapitel 5 – Sammanfattning av resultat Detta kapitel syftar till att tydliggöra huvuddragen i 

resultatet. Dessa redovisas i tabellform, också indelade efter intervjumallens rubriker, för att 

det ska vara lättare för läsaren att finna specifika resultat, utan att behöva genomsöka den mer 

djupgående löptexten i kapitel 4. 

Kapitel 6 – Analys och diskussion Kapitlet börjar med en analys och diskussion kring de 

båda frågeställningarna. Sedan följer ett slutord och kapitlet avslutas med författarnas förslag 

till fortsatt forskning.  
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3.  TEORI  

”teori (grek. theōri´a 'betraktande', 'begrundande'; 'teori', av theōre´ō'betrakta', 'begrunda'), 

en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och 

systematiserar vår kunskap om dem.”
21

 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

Problemet med att överlevnadsgraden bland mikro- och småföretag är låg, och att många av 

dem som är verksamma också upplever en dålig lönsamhet, är internationellt och mycket 

forskning finns inom området. Ett exempel är från Storbritannien i början av 90-talet där 

närmare hälften av alla nystartade företag avvecklades inom fyra år från start.
22

 Såväl 

beteendemässiga som kunskapsmässiga orsaker framkommer enligt tidigare studier. 

År 1983 publicerades en artikel i American Journal of Small Business i syfte att utreda 

orsaken till att så många småföretag misslyckas, eller helt enkelt går i konkurs. Vid tiden för 

publikationen hade småföretagskonkurserna i Amerika ökat med trettiotvå procent de två 

föregående åren och mikroföretag löpte hela sextio procents risk att gå i konkurs på grund av 

deras känslighet för recessioner och konjunktursvängningar. Studien genomfördes genom 

telefonintervjuer med cirka tusen mikroföretagare och företagsledare till mikroföretag över 

hela Amerika. De fick svara på frågan om vad de trodde var orsaken till den låga 

överlevnadsgraden och vad de trodde skulle kunna reducera antalet misslyckade småföretag. 

Den huvudsakliga orsaken framträdde tydligt såsom att det rådde en brist på ledarkompetens 

och att utbildning av ledarna skulle kunna öka överlevnadsgraden.
23

 

Idag är det många företag som inte har som mål att växa och bli större. De måste istället 

fokusera på att försöka överleva. En studie gjord av Colin Gray behandlar just denna 

tillväxtfråga i småföretag; tillväxtavsikter och viljan till att växa kopplat till att införa eller 

motstå förändringar. Studien visade att det fanns en koppling mellan försäljningsutveckling, 

och en positiv inställning till förändringar och tillväxtavsikter. Gray menar att vi måste ha mer 

förståelse för förändringsprocesser och drivkrafter för att förstå entreprenörskap bättre.
24

 

År 2001 gav Dr Lew Perren och Paul Grant ut en studie vid namn ”Management & 

Leadership in UK SMEs, Witness Testimonies from the World of Entrepreneurs and SME 

Managers”. Studien grundas på tjugoen utfrågade entreprenörer och ledare från nio små och 

medelstora företag. I rapporten kommer Perren och Grant fram till flera slutsatser och 

rekommendationer som kan vara av intresse för fortsatt forskning. De utfrågade 

entreprenörerna ansåg de mänskliga resurserna och de strategiska färdigheterna som mycket 

viktigare i företagen än att besitta eller tillföra sig ny kunskap inom det mer tekniska området 

där bland annat den finansiella kunskapen ingår. Författarna menar därför att det inte finns 

tillräckligt stor efterfrågan kring att vilja lära sig tekniken i affärsplanering och finansiering. 

                                                             
21 Nationalencyklopedin, sökord: teori. (URL  http://www.ne.se/lang/teori) 
22 Martin, G. och Staines, H., “Managerial competencies in small firms”, Journal of Management Development, 

13(7), (1994), s. 23 
23 Peterson, R. A., Kozmetsky, G. och Ridgway, N. M.,  “Perceived Causes of Small Business Failures: A 

Research Note”, American Journal of Small Business 8(1), (1983), s. 15-19 
24 Gray, C., “Entrepreneurship, resistance to change and growth in small firms”, Journal of Small Business and 

Enterprise Development, 9(1), (2002), s. 61-72 

http://www.ne.se/lang/teori


13 
 

Till skillnad mot entreprenörerna i företagen ansåg däremot ledarna för de små och 

medelstora företagen att de tekniska kunskaperna var betydligt viktigare än de strategiska 

delarna. Studiens resultat styrker därmed påståendet kring entreprenörers misstro för formell 

utbildning.
25

 

År 1998 gav David Deakins och Mark Freel ut en studie kring entreprenörskapet och 

tillväxtprocessen i små och medelstora företag. Studien genomfördes genom telefonintervjuer 

där företagen fick svara på frågor rörande dess entreprenörskap. I studien betonar Deakins och 

Freel vikten av att skaffa sig fackkunskaper för att kunna utvecklas som företagare och på så 

sätt utveckla företaget. Detta istället för att tillämpa organisatoriska lärandeteorier som enligt 

författarna inte fungerar i små och medelstora företag. Författarna menar även att det är 

viktigt att kunna göra misstag för att lära av dem och få än mer erfarenhet. Deakins och Freel 

kommer även fram till att olika erfarenheter leder till olika beteenden hos företagaren. 

Beteendena varierar beroende på vem företagaren samtalar med. Det kan bero på om det till 

exempel är en kund eller en bankman, men också på hur erfaren företagaren är. Om det är en 

nybörjare eller en erfaren entreprenör. Genom erfarenheter utvecklas beteendena och 

företagaren lär sig vilket beteende som passar i olika situationer. Sammanfattningsvis kan vi 

alltså konstatera att småföretagens tillväxt och utveckling hänger ihop med entreprenörens 

intresse av att vilja lära sig genom så väl beslut, misstag som erfarenhet.
26

 

I en doktorsavhandling skriven av Marita Blomkvist år 2008 vid Handelshögskolan, 

Göteborgs Universitet, vid namn ”Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i 

Gasellföretag”, görs dels en förstudie och dels en huvudstudie. Förstudien syftar till att visa 

om entreprenörer är delaktiga i bokslutsprocessen, samt hur och varför i så fall. Denna 

genererar slutsatser så som att entreprenörer är delaktiga i olika faser i bokslutsprocessen men 

inte alla, de är delaktiga för att redovisningsinformationen ger tidig vetskap kring 

verksamhetens utfall som kan användas vid operativa beslut, samt att de vet att företagets 

intressenter använder sig av redovisningsinformationen vid deras uppföljning och 

beslutsfattande. Huvudstudien syftar sedan till att jämföra entreprenörernas deltagande i 

bokslutsprocessen mellan Gasellföretag och icke växande företag samt analysera likheter och 

olikheter i detta deltagande. Huvudsakliga slutsatser efter huvudstudien presenteras som att 

entreprenörer i Gasellföretag är i dubbelt så stor omfattning delaktiga i bokslutsarbetet än 

entreprenörerna i icke tillväxtföretag.
27

 

3.2 ORGANISATION OCH STRATEGI I MIKROFÖRETAG 

Att starta och driva företag innebär en rad olika möjligheter, men också en hel del arbete och 

underhåll för att få verksamheten att gå runt. Att vara sin egen arbetsgivare är för många den 

innersta drömmen. För att den ska kunna bli verklighet krävs en bra affärsidé och att en rad 

olika faktorer sammanfaller med varandra. Till att börja med så krävs det en marknad för 

företaget att verka i - en marknad som behöver en aktör till. 

                                                             
25 Perren, L. och Grant, P., Management and Leadership in UK SMEs: Witness Testemonies from the World of 

Entrepreneurs and SME Managers, (London: Council for Excellence in Management and Leadership, 2001). 
26 Deakins, D. och Freel, M., “Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs”, The Learning 

Organisation, 5(3), (1998),  s. 144-155 
27 Blomkvist, M., Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i Gasellföretag, (Göteborg: 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Företagsekonomiska institutionen, Doktorsavhandling, 2008) 
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3.2.1 FEMKRAFTSMODELLEN 

Michael E. Porter är bland annat känd för sin så kallade femkraftsmodell som hjälper till att 

identifiera hur attraktiv en viss marknad är. De fem krafterna ska bilda en stabil 

industristruktur. Porter menar att en attraktiv marknad är en marknad som erbjuder goda 

vinstmöjligheter. Om de fem krafterna är för höga, är marknaden inte attraktiv och ett 

deltagande på en sådan marknad är inte att rekommendera. Femkraftsmodellen är relevant för 

de flesta organisationer och kan användas av såväl små som stora företag även om inget krav 

på viss vinstnivå existerar.28 

Så kallade konkurrenskraftiga rivaler är aktörer som är ungefär jämställda med varandra på 

marknaden, det vill säga att de tillhandahåller liknande produkter till samma kunder, använder 

sig av samma eller snarlika leverantörer och har ungefär lika stor marknadsandel. De kan 

utgöra hot för varandra genom rivalitetsbeteenden då de försöker vinna marknadsandelar av 

varandra. Marknadens aktörer agerar också olika beroende på hur hela marknadens tillväxt är. 

Vid en låg tillväxt uppstår ofta priskrig och låga vinstmöjligheter. Porter menar också att hot 

inte enbart behöver komma från den aktuella marknaden, utan även kan komma utifrån i form 

av substitut.
29

 

Kundernas och leverantörernas makt över marknaden kan också utgöra hot för företagen. Det 

kan handla om att en ensam kund står för en stor del av marknadens hela omsättning, eller att 

en ensam leverantör står för en stor del av hela marknadens varuinköp. Dessa situationer 

innebär att de har stora möjligheter till att fritt ställa krav och bestämma över till exempel 

prisnivåer.
 30

 

Hur lätt det är för nya aktörer att komma in på marknaden avgör också hur attraktiv 

marknaden är. Fler aktörer till samma kunder ger lägre vinstmöjligheter. Inträdesbarriärer 

gentemot nya aktörer kan bestå av att redan etablerade företag har starka konkurrensfördelar 

då de ofta vet hur marknaden fungerar och har byggt upp en stark kundlojalitet.
31 

 

3.2.2 INTRESSENTMODELLEN 

En intressent är en person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet 

eller visst företag
32

. För att ett företag över huvud taget ska kunna existera, måste samarbetet 

mellan dem och företaget fungera väl, och alla måste vara nöjda. Intressenterna antas endast 

vara villiga att delta i verksamheten så länge som de får åtminstone lika mycket tillbaka av 

företaget som de själva bidrar med. Det är företagsledningens uppgift att sköta dessa 

kontakter så att samarbetet fungerar så problemfritt som möjligt. De anställda arbetar i 

företaget och i utbyte vill de ha lön, ägarna vill ha avkastning på de pengar de investerat i 

verksamheten och långivarna tar ut en avgift i form av ränta på de pengar de lånat ut till 

företaget. Leverantörerna levererar produkter eller råvaror till företaget som de vill ha betalt 

för och kunderna betalar för något som i sin tur ska motsvara deras förväntningar.
33

 Det är 

                                                             
28 Johnson, G., Whittington, R. och Scholes, K., Exploring Strategy, Text & Cases (Prentice Hall, Financial 

Times, nionde upplagan, 2011) s. 54 
29 Ibid. s. 58-60 
30 Ibid. 
31 Ibid. s. 55-57 
32 Nationalencyklopedin, sökord: intressent (URL http://www.ne.se/intressent) 
33 Greve, J., Ekonomistyrning, Principer och praxis (Lund: Studentlitteratur AB, upplaga 1:1, 2009) s. 35-37 

http://www.ne.se/intressent
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också viktigt att identifiera vilka intressenter som är viktigast för verksamheten. Företaget 

måste ledas i en riktning som följer så många intressenters intressen som möjligt, vilket också 

kan kräva vissa prioriteringar.
34

 

3.2.3 FÖRETAGENS LIVSCYKEL 

Ett företag utvecklas i regel och blir större, denna utveckling kan ses i en så kallad 

livscykelmodell. Modellen består av fem olika faser: startfasen, överlevnadsfasen, 

tillväxtfasen, expansionsfasen och mognadsfasen. Ett företags livscykel kan se olika ut 

beroende på exempelvis bransch och andra påverkande faktorer. För att på bästa sätt utveckla 

företaget ska entreprenören använda livscykelmodellen som ett verktyg i sin verksamhet. Det 

blir då lättare att ta sig vidare till nästa fas och utvärdera varje utefter vad som gjorts och vilka 

problem företaget stött på.
35

  

Den första fasen startfasen börjar redan innan företaget bildats, redan då grundaren ser en 

möjlighet på marknaden och skapar en affärsidé. Affärsidén ska prövas och finansiering 

sökas. Entreprenörens huvudsakliga uppgift i denna fas är framtagningen av en eller flera 

produkter som kommer att sälja på marknaden. Detta är mycket viktigt då produkten ska 

accepteras och mätta ett behov hos kunden. Det gäller att hitta en produkt som tillräckligt 

många kunder betalar för så att företaget går runt.
36

  

 

Nästa fas, överlevnadsfasen brukar ibland även kallas för dödsdalen. Det dramatiska namnet 

bygger på att många företag under denna fas avvecklas. Överlevnadsfasen brukar vanligtvis 

pågå i fem år för företagen och det är den svåraste och jobbigaste fasen i livscykelsmodellen. I 

den här fasen växer många företag och det kan ibland vara frågan om att de växer för mycket 

och för snabbt. För snabb tillväxt är inte alltid positivt då företaget kan ha svårt att följa med i 

utvecklingen. För att motverka detta så gäller det att ha kontroll över tillväxttakten och ibland 

kan det även vara nödvändigt att bromsa upp tillväxten. Detta kan dock leda till att det blir 

problem för företaget att ta sig vidare till nästa fas. Överlevnadsfasen innebär ökad 

konkurrens på marknaden genom att produkter konkurrerar ut varandra. Även om det relativt 

nystartade företaget framtagit en bra produkt som skiljer sig från mängden finns det 

konkurrenter som efterliknar dessa och erbjuder motsvarande produkter. Det är mycket viktigt 

att i överlevnadsfasen göra entreprenören, företaget och dess produkter kända på marknaden 

för att kunderna ska välja deras produkter framför konkurrenternas. En kund köper hellre en 

produkt från ett känt företag än från ett företag de inte känner igen.
37

 

 

När ett företag nått tillväxtfasen innebär det att företaget går med vinst. Det behöver dock 

nödvändigtvis inte innefatta vinst till ägaren. Pengarna går till företagsutveckling och till att 

tillfredställa kapitalbehov. Om inte konkurrenterna i föregående fas pressat företagets priser 

så sker det nu. För att motverka detta kan företaget satsa på en produktutveckling eller en 

differentiering av produkten. I det här stadiet är det extra viktigt att ha kontroll över företagets 

tillväxt och den ska gärna vara planerad. Detta för att motverka att företagen utsätts för 

externa störningar vilket är vanligt i tillväxtfasen. Det är trots allt viktigt att våga växa då 

konkurrensfördelarna kan vara svåra att behålla med tiden i en och samma fas. En viktig 

                                                             
34 Johnson, G., Whittington, R. och Scholes, K., Exploring Strategy, Text & Cases, s.139-146 
35 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-351 
36 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-352 
37 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-353 

http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-351
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-352
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-353


16 
 

förändring som oftast måste ske i tillväxtfasen, är entreprenörens ledarstil. Eftersom företaget 

växt sig större och vanligtvis utökat sin personal, måste entreprenören skaffa sig mer kunskap 

kring den administrativa delen av företaget. Det är viktigt att entreprenören utvecklas till en 

professionell ledare för gruppen. Många entreprenörer anser att steget till att bli professionell 

ledare är mycket svårt att ta.
38

 

 

De två sista faserna i livscykelmodellen rör inte de så kallade mikroföretagen utan de flesta 

företagen har här passerat småföretagskategorin. I expansionsfasen lösgör sig 

företagsledningen mer och mer då deras arbetsroll omstruktureras till övervakare och 

planerare av verksamheten. Det är också vanligt att verksamheten omstruktureras till flera 

mindre enheter då företaget blir mer lätthanterigt på det viset. Fokus ligger på kunderna, att 

finna nya men också att behålla de redan existerande.
39

 I den sista fasen, mognadsfasen, 

strävar företaget efter att sluta cirkeln. Fokus ligger på att utvecklas och förändras i takt med 

omgivningen, att släppa sina gamla vanor och utveckla nya. I startfasen betonades företagets 

entreprenörskap men i den sista fasen byts denna ut mot intraprenörskap. Detta innebär att 

även om arbetstagarna inte äger företaget, ska dessa agera entreprenöriellt.
 40

  

Olika faser i livscykelmodellen kräver olika färdigheter och kunskaper av entreprenören. Ju 

högre företaget tar sig i modellen desto mer kunskap krävs från ledarens sida då det också är 

viktigt att denne kan driva på företaget från fas till fas. De viktigaste färdigheterna som 

företagsutveckling kräver av entreprenören är kunskap inom redovisning, 

finansieringskontroll, marknadsföring och försäljning. Det är även mycket viktigt att ha god 

samarbetsförmåga och vara en bra ledare för personalen. Inom redovisning och finansiering 

ska entreprenören kunna göra en försäljningsbudget, förstå bokslutsrapporter och hur dessa 

kan användas, förstå när inkomster och utgifter realiserats (kassaströmmen), göra och förstå 

budget- och finansieringsuppföljningar, ha förståelse kring grunderna i bokföring och under 

längre perspektiv kunna göra affärsplaner och följa upp dessa och möjligtvis göra 

korrigeringar i dem.
41

 

3.3 REDOVISNINGSTEORI 

Enligt definitionen av ”teori” som återgavs i början av det här kapitlet syftar teori till att 

förklara företeelser och systematisera kunskap. Inom redovisning finns många olika teorier, 

vissa mer generellt accepterade än andra. Redovisning i mikroföretag bygger på vissa 

grundstenar precis som redovisningen i större företag gör, varför vi valt att redogöra för dessa 

här. Redovisningen bör, trots att de allra minsta mikroföretagen upprättar den enklaste tillåtna 

formen av redovisning; förenklat årsbokslut, upprättas enligt samma syfte och krav på 

redovisningsinformation. 

  

                                                             
38 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-354 
39 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-355 
40 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-356 
41 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-357 

http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-354
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-355
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-356
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-357
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3.3.1 REDOVISNINGENS TEORISTRUKTUR OCH KVALITATIVA KRAV PÅ 

REDOVISNINGSINFORMATION 

”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed.”
42

 

Den svenska bokföringslagen myntar begreppet god redovisningssed vilket enligt förarbetena 

till den tidigare bokföringslagen är en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt 

representativ krets av bokföringsskyldiga. Vissa anser dock att god redovisningssed bör anses 

vara synonymt med begreppet ”rättvisande bild”, men då de båda begreppen förekommer i 

olika paragrafer i Årsredovisningslagen, kan de inte av lagstiftaren ha ansetts vara synonymer 

till varandra. Kommentarer till lagen har dock betonat begreppet rättvisande bilds karaktär av 

”allmän rättslig standard” med stark koppling till rekommendationer och praxis från de 

normgivande organen. Detta torde innebära att kravet på en rättvisande bild är en del av 

bakgrunden för att uppnå god redovisningssed.
43

 

För att uppnå kraven på en rättvisande bild och god redovisningssed måste alltså 

rekommendationer och praxis från normgivande organ följas. Belkaoui menar dock att 

redovisningens teoristruktur är en hierarki som består av olika abstraktionsnivåer
44

. 

 

Figur 1. Redovisningens teoristruktur (källa: bearbetad från Nilsson, ursprungligen Belkaoui)
45

 

För att kunna anta den mest konkreta nivån längst ned i form av redovisningsnormer, regler 

och lagar, måste de andra nivåerna också vara fastställda och accepterade. Först måste alltså 

redovisningens syfte fastställas innan vissa grundläggande antaganden eller postulat kan 

antas. Mer preciserade redovisningsprinciper kan sedan härledas ur postulaten och än mer 

konkreta normer, regler och lagar arbetas fram utifrån principerna. Det kan ibland också vara 

svårt att dra en skarp skiljelinje mellan de olika abstraktionsnivåerna då till exempel det som 

anses vara en princip i Sverige kan benämnas som ett postulat internationellt och vice versa.
46

 

                                                             
42 Gregow, T., Sveriges Rikes Lag – Bokföringslag (1999:1078), (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011) 

4 kap., 2 § 
43 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, en nationell och internationell översikt (Lund: 

Studentlitteratur AB, upplaga 4:1, 2010) s. 17-18 
44 Ibid. s. 27-28 
45 Ibid.  
46 Ibid.  
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Redovisningens yttersta syfte har aldrig varit helt fastställt och har aldrig kunnat sägas nått 

generell acceptans världen över. Många normgivare har försökt sig på uppgiften och FASB
47

 

fastställde vad de ansåg vara redovisningens yttersta syfte i sitt första riktigt omfattande så 

kallade konceptuella ramverk. 

“Financial reporting should provide information that is useful to present and potential 

investors and creditors and other users in making rational investment, credit and similar 

decisions. The information should be comprehensible to those who have a reasonable 

understanding of business and economic activities and are willing to study the information 

with reasonable diligence.”
48

 

Kort sammanfattat så ska alltså redovisningen tillhandahålla information som är användbar 

och möjliggör ett rationellt beslutsfattande för nuvarande och potentiella användare av 

redovisningsinformation. Syftet innehåller också en restriktion, eller ett krav på användarna 

av redovisningsinformationen; att de ska ha resonabel förståelse för affärer och ekonomiska 

aktiviteter, samt att de lägger ned ett visst intresse på att studera och försöka förstå 

informationen. 

FASB har i sitt SFAC No. 2
49

 beskrivit ett antal kvalitativa egenskaper som redovisningen ska 

sträva efter att ha för att den i slutändan ska upprättas enligt syftet. Redovisningen ska utgå 

från användarna vilket innebär att dessa och dessas behov måste identifieras. De kan 

egentligen beskrivas med den klassiska intressentmodellen som vi tidigare presenterat. En 

genomgripande begränsning för vilken information som ska tas fram och inte måste också 

alltid vara att nyttan med informationen måste överstiga kostnaden att ta fram den.
50

 

Redovisningen måste också vara begriplig samt användbar vid ekonomiskt beslutsfattande för 

användarna och ska därmed anpassas utefter vad de behöver.
51

 

Utöver detta ska redovisningsinformationen sedan vara relevant, reliabel och jämförbar. 

Relevans kan beskrivas med att informationen ska ha ett prognosvärde, ett 

återkopplingsvärde och att den ska vara tidsmässigt aktuell. Jämförbarhet innebär att 

redovisningsinformationen ska vara jämförbar mellan olika tidsperioder och mellan olika 

företag, och reliabilitet innebär att den representerar vad den avser att representera och 

ingenting annat. Reliabiliteten kräver också att redovisningen är neutral och att den går att 

verifiera. Ytterligare en genomgripande begränsning av vilken redovisningsinformation som 

ska tas fram utgörs av att den ska vara av väsentlig karaktär. Detta innebär till exempel att det 

inte finns någon anledning att ta fram mer information än vad användarna behöver.
52

 

För att uppnå dessa kvalitativa krav finns ett antal postulat eller grundläggande antaganden 

som måste antas. Många av postulaten är mycket omdiskuterade och bidrar till att 

redovisningen inte följer kravet på en rättvisande bild, men då inga bättre lösningar hittills 

framkommit är de nödvändiga för att inte redovisningsarbetet ska bli alltför omfattande och 

                                                             
47 Financial Accounting Standards Board, en amerikansk normgivande organisation vars normer blivit kända och 

accepterade av många världen över. 
48 FASB: Statement of Financial Accounting Concept, No. 1, 1978, p. 34 
49 Statement of Financial Accounting Concepts 
50 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, en nationell och internationell översikt, s. 21-22 
51  Deegan, C. och Unerman, J., Financial Accounting Theory (McGraw-Hill Education, andra europeiska 

upplagan, 2011) s. 222-223 
52 Ibid. s. 223-225 
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ogenomförbart.
53

 Redovisningsprinciperna härleds sedan ur postulaten och är ett led i att det 

ska bli mer praktiskt möjligt att upprätta redovisningen enligt de kvalitativa kraven på 

redovisningsinformation och det yttersta syftet.
54

 

3.4 VAD LAGAR OCH REGLER KRÄVER AV MIKROFÖRETAG I 

SVERIGE 

I dagens samhälle är det många organisationer som förespråkar hur lätt det är att starta eget 

företag. Bara du har en bra idé kan den bli möjligt med hjälp av vägledning och 

rekommendationer från olika organisationer och föreningar. Dock så finns det vissa krav för 

att få starta företag och dessa är: 

 Du ska ha fyllt arton år, dock finns det undantag för vissa företagsformer där det 

räcker att du fyllt sexton år men då krävs ett särskilt tillstånd.  

 Inte ha en förvaltare (enligt föräldrabalken). 

 Du ska inte vara försatt i en konkurs. 

 Vid bosättande utomlands måste du anmäla en bosatt person i Sverige som ansvarig 

föreståndare för den enskilda näringsverksamheten. 

 Det krävs att du är bosatt inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (ESS).
55

 

Beroende på vilken bolagsform du väljer finns det olika regler på hur redovisningen ska se ut 

och vad den ska bestå av. De minsta bolagen har det betydligt lättare än stora aktiebolag där 

redovisningen är mer omfattande och består av fler delar. Alltså beroende på vilken 

företagsform och hur stor omsättningen är så följer bolagen olika rekommendationer, 

vägledningar och regler. 

Den första november 2010 beslutades om ändringar kring gränsvärdena på stora företag och 

den första januari 2011 trädde dessa i kraft. De gränsvärden som gäller idag är: femtio 

anställda i medelantal, en balansomslutning på fyrtio miljoner kronor och en nettoomsättning 

på åttio miljoner kronor. För att ett företag ska anses som ett större företag ska de uppfylla 

minst två av dessa gränsvärden. I och med denna ändring har vissa företag som tidigare 

klassificerats som medelstora företag ändrats till att anses som mindre. Effekterna av denna 

ändring av gränsvärdena är att fler företag får använda sig av enklare redovisningsregler 

jämfört med hur det sett ut tidigare. Enklare redovisningsregler innebär bland annat enklare 

regler kring årsredovisning, årsbokslut, räkenskapsår och löpande bokföring.
56

 

Räkenskapsåret kan nu väljas till annat än kalenderår, det vill säga ersättas med ett så kallat 

brutet räkenskapsår. Detta gör det möjligt för företag att välja sitt eget räkenskapsår med det 

enda kravet att det ska påbörjas första dagen i en månad och fortgå i tolv hela månader.
57

 

Bokföringen är väldigt viktig, både för företagsledaren själv för att ha full koll på 

verksamheten men även för andra intressenter som banker, leverantörer och skatteverket. 

Bokföringen är ett bra sätt att se på om företaget går bra eller inte. Företagsledare är alltid 

                                                             
53 Nilsson, S., Redovisningens normer och normbildare, en nationell och internationell översikt, s. 32 
54 Ibid. s. 33-42 
55

 http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/guiden/krav.html 
56 Bokföringsnämnden, Höjda gränsvärden  och ändringar till följd av propositionen, Enklare redovisning (pdf-

dokument)  http://www.bfn.se/info-gransvarden.pdf 
57 Regeringskansliet (december 2010) Enklare redovisning, kortfattad information om de nya reglerna (pdf-

dokument) http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/74/6d2d67bf.pdf  

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/guiden/krav.html
http://www.bfn.se/info-gransvarden.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/74/6d2d67bf.pdf
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ansvarig för bokföringen, även fast denne skulle lämna bort redovisningen till någon annan 

som exempelvis en redovisningskonsult. Det är då viktigt att vara insatt och förstå eftersom 

det i slutändan ändå är företagsledaren som är ansvarig för bolagets redovisning.
58

  

3.4.1 ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET 

Redovisningsreglerna för en enskild näringsverksamhet ska vara väldigt enkla samtidigt som 

de ska uppfylla de krav som krävs. Enskilda näringsverksamheter med en nettoomsättning på 

högst tre miljoner kronor och som inte behöver upprätta en årsredovisning, får i slutet av 

räkenskapsåret upprätta ett förenklat årsbokslut vilket är betydligt lättare än för ett större 

bolag som måste upprätta en årsredovisning. I det förenklade årsbokslutet ingår det en 

resultaträkning och en balansräkning och dessa ska redovisas enligt god redovisningssed, 

antingen i pappersform eller elektroniskt. En särskild uppställningsform ska användas vid 

upprättandet.
59

 Ett årsbokslut är ingen offentlig handling och behöver inte heller granskas av 

en revisor.
60

 

För dessa mindre företag är det möjligt att använda sig av kontantmetoden istället för 

faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att den löpande bokföringen ska bestå av 

affärshändelser som: in- och utbetalningar, uttag och insättningar och andra nödvändiga 

affärshändelser som har stor påverkan på företagets ställning och resultat. Kontantmetoden 

gör det möjligt för små företag att vänta med att bokföra händelser till dess att betalningen 

äger rum.
61

 

3.4.2 MINDRE AKTIEBOLAG 

Som tidigare nämnts har kravet på privata aktiebolags aktiekapital sjunkigt från hundra tusen 

kronor till femtio tusen kronor vilket har gjort det mycket lättare för privatpersoner att starta 

små aktiebolag. Ett mikroföretag kan alltså också vara ett mindre aktiebolag.
62

 Beroende på 

nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda i företaget ser årsredovisningen lite 

olika ut. Alla aktiebolag är dock skyldiga att upprätta årsredovisning men det krävs inte lika 

många upplysningar i ett mindre aktiebolag som i ett större. Vilka upplysningar som ska 

lämnas i mindre aktiebolag har blivit färre och mycket enklare än tidigare. Exempelvis har 

vissa tilläggsupplysningar kring företagets personal tagits bort, som till exempel personalens 

sjukfrånvaro. Det har även blivit lättare att skriva en förvaltningsberättelse för mindre 

aktiebolag då de inte behöver lämna uppgifter kring dess yttre påverkan på miljön. De mindre 

bolagen får också göra en förenklad form av resultat- och balansräkning vid behov.
63

 

                                                             
58http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/bokforingbokslut/bokforingvadkrav

erlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html 
59 Bokföringsnämndens vägledning, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, s. 5-85 (pdf-
dokument) http://www.bfn.se/redovisning/vag/VL06-1-enskilda.pdf  
60 Regeringskansliet (december 2010) Enklare redovisning, kortfattad information om de nya reglerna (pdf-

dokument) http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/74/6d2d67bf.pdf  
61 Bokföringsnämndens vägledning, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, s. 5-85 (pdf-

dokument) http://www.bfn.se/redovisning/vag/VL06-1-enskilda.pdf 
62 Tillväxtanalys (april 2011) Nyföretagandet i Sverige 2010, s. 9 (pdf-dokument) 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/nyforetagande/Statistik_2011_04.pdf  
63 Regeringskansliet (december 2010) Enklare redovisning, kortfattad information om de nya reglerna (pdf-

dokument) http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/74/6d2d67bf.pdf  
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21 
 

Årsredovisningen består alltså av en förvaltningsberättelse, en resultat- och balansräkning och 

noter. Dessa ska redovisas enligt god redovisningssed och på ett överskådligt sätt.
64

 

3.5 REKO - SVENSK STANDARD FÖR 

REDOVISNINGSTJÄNSTER 

Som vi tidigare beskrivit i problemdiskussionen så har SOU (Statens Offentliga Utredningar) 

konstaterat att många mikroföretag anlitar en utomstående person att delegera 

redovisningsarbete till. Därför är det relevant att kort sammanfatta de krav som ställs på 

dessa. 

År 2008 gav FAR SRS ut deras första publikation av Reko som är ett ramverk som riktar sig 

till auktoriserade redovisningskonsulter för att på bästa sätt upprätta god redovisningssed. 

Auktoriserad redovisningskonsult är ett ganska nytt begrepp inom redovisning som 

uppkommit genom ett samarbete mellan SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och 

FAR. Ramverket innehåller vägledning och beskrivning av grundläggande principer som ska 

användas av den auktoriserade redovisningskonsulten i dess arbete. Strukturen syftar till att ge 

kvalitetssäkrad redovisning som är till nytta för företag och dess intressenter. 

Redovisningskonsulten ska i sitt uppdrag vara objektiv och utföra arbetet med integritet, 

samtidigt som kundens behov och intresse alltid ska ligga i centrum. Ramverket riktar sig i 

första hand till auktoriserade redovisningskonsulter i deras redovisningsarbete men 

rekommenderas även till redovisningskonsulter som inte är auktoriserade.
65

  

En redovisningskonsult arbetar oftast med olika redovisningsuppdrag åt företag men det kan 

även förekomma andra typer av uppdrag som exempelvis: löneserviceuppdrag, 

skatterådgivningsuppdrag, processhanteringsuppdrag, upprättande av inkomstdeklarationer 

och rådgivning till företagsledare.
66

 Ett redovisningsuppdrag innebär enligt Reko, att en 

redovisningskonsult biträder en uppdragsgivare genom att sammanställa affärshändelser till 

en ekonomisk samlad information om företaget.
67

 Målet med redovisningsuppdraget kopplas 

samman med det tidigare återgivna syftet med redovisning, och är att redovisningskonsultens 

rapporter ska vara användbara vid beslut i uppdragsgivarens verksamhet.
68

 

Redovisningskonsulten får i vissa fall inte göra egna tolkningar i standarden utan vissa krav 

måste följas. Här följer en sammanfattning av dessa: 

a. Det första kravet rör redovisningsverksamheten. Den ska vara ändamålsenligt 

organiserad gällande verksamhetens ledning, bemanning, hanteringen av 

uppdragsgivarens material med mera. Det ska finnas rutiner och vissa riktlinjer för 

verksamheten, till exempel för hur materialet ska tas emot, förvaras och lämnas 

tillbaka. 

b. Redovisningskonsulten godkänner endast redovisningsuppdrag där denne bedömer att 

kravet på integritet och objektivitet kommer att uppfyllas. Om förhållandet skulle 

                                                             
64 Bokföringsnämndens vägledning, Årsredovisning i mindre aktiebolag, s. 17 (pdf-dokument) 

http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf  
65 FAR och SRF, Reko, svensk standard för redovisningstjänster (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, första 

upplagan, femte tryckningen, 2011) s. 3,7-8 
66 Ibid. s. 10 
67 Ibid. s. 9 
68 Ibid. s. 16 

http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf
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ändras under uppdragets gång kan en ny prövning göras och ett nytt beslut om att 

acceptera eller frånsäga sig uppdraget tas.  

c. Ett uppdragsbrev ska upprättas av redovisningskonsulten och uppdragsgivaren. 

Uppdragsbrevet innehåller överenskomna villkor för uppdraget.  

d. En upplysning av redovisningskonsulten att uppdragsgivaren är den enda ansvariga för 

bolagets redovisning.  

e. Vid upprättande av årsredovisning, årsbokslut och även vid löpande bokföring ska 

redovisningskonsulten följa kraven från Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och 

andra lagar. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed.  

f. Det är möjligt för en redovisningskonsult att biträda i ett kombiuppdrag
69

 och därmed 

följa vägledningar och standarder från RS (Revisionsstandard i Sverige). Det är då 

även viktigt att följa bestämmelserna om jäv i 9 kap aktiebolagslagen. 

g. Planering och genomförande av redovisningsuppdraget ska ske på ett professionellt 

sätt. Planeringen skiljer sig beroende på företagsstorlek, redovisningskonsultens 

kunskap om verksamheten och beroende på redovisningsuppdragets omfattning. 

Utgångspunkten för detta krav är uppdragsgivarens behov.  

h. Det krävs kunskap kring uppdragsgivarens verksamhet hos redovisningskonsulten för 

att på bästa sätt kunna identifiera och förstå sig på transaktioner och affärshändelser 

som kan ha betydande påverkan på företagets verksamhet. Redovisningskonsulten ska 

ha, eller annars skaffa sig tillräcklig kunskap kring företaget innan beslut kring att 

acceptera uppdraget tas.  

i. Dokumentation kring hur uppdraget utförts ska göras av redovisningskonsulten. 

j. Vid användande av någon annans arbete ska redovisningskonsulten bedöma om detta 

arbete utförts enligt uppdraget och sedan göra en dokumentation kring arbetets 

användande. Med någon annans arbete menas arbete utfört av en specialist, en kollega, 

av annat redovisningsföretag eller arbete utfört av uppdragsgivaren. Ibland är det även 

viktigt att kontrollera arbetets kvalité för att förhindra att det uppstår följdfel. Sådana 

fall kan vara om annat redovisningsföretag eller uppdragsgivaren utfört arbetet. 

k. Redovisningskonsultens avrapportering av uppdraget ska ske till uppdragsgivaren. 

Redovisningskonsultens viktigaste uppgift är då att se till att informationen återges för 

rätt personer. Innan rapporterna lämnas till uppdragsgivaren ska en 

rimlighetsbedömning av rapporterna göras för att kontrollera att de är fullständiga och 

att dess delar är väsentliga.  

l. Om den finansiella rapporten upprättats enligt Reko kan redovisningskonsulten lämna 

en bokslutsrapport kring dess biträde.  

m. Det sista kravet rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska finnas rutiner 

som skyddar och förhindrar att redovisningsföretag utsätts för penningtvätt.
70

  

  

                                                             
69 När samma företag både utför redovisningsuppdrag och bestyrkandeuppdrag 
70 FAR och SRF, Reko, svensk standard för redovisningstjänster, s. 8-9 
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3.6 REDOVISNINGSINFORMATION I MIKROFÖRETAG 

Redovisningsinformation om ett mikroföretag är av intresse för olika intressenter såsom till 

exempel företagsledningen, kunder, leverantörer, aktieägare och kreditinstitut. Därför är det 

relevant att ta upp den information dessa skulle kunna vara intresserade av och vad den 

används till. 

Kunder kan intressera sig av redovisningsinformationen av olika skäl. Det kan handla om ett 

byggföretag till exempel som av en kund får en större byggnation i uppdrag, varför kunden 

vill ha klart för sig att leverantören inte har ekonomiska problem och riskerar att gå i konkurs. 

Eventuella garantiåtgärder ska också utföras. Leverantörer vill ofta bedöma sina kunders 

betalningsförmåga på kort sikt i till exempel avgörandet om de ska bevilja en kredit. 

Redovisningsinformationen kan också vara av intresse vid leverantörers beslut kring vilken 

återförsäljare de ska välja framför en annan. Kreditinstitut som beviljar större lån till ett 

företag är självklart intresserade av företagets långsiktiga betalningsförmåga, och eventuella 

aktieägare vill veta att deras investeringar används effektivt i verksamheten.
71

 

De externa intressenter som tar beslut som rör ett företag använder sig alltså av olika typer av 

redovisningsinformation, varför denna redovisningsinformation torde vara av största intresse 

för företagsledningen. Om redovisningsinformationen innebär att banken inte beviljar ett för 

företaget viktigt lån kan dess framtid plötsligt bli tämligen osäker. Redovisningsinformationen 

är också ett viktigt redskap som styrmedel för företagsledningen och bör utgöra grunden för 

hur verksamheten ska utvecklas och bedrivas.
72

 

Redovisningsinformationen kan i många fall ha ett prognostiserande värde för 

företagsledningen då den till viss grad kan förvarna om framtida händelser. Att ha koll på 

lönsamheten är kanske den viktigaste delen, då ett företag i regel inte går att bedriva en längre 

tid om lönsamheten är dålig. En god soliditet krävs för företagets överlevnad vid en 

konjunkturnedgång och likviditeten bör vara god om det till exempel uppstår ett priskrig på 

marknaden. Det är tyvärr vanligt att företagsledningen i små företag inte utnyttjar det värde 

redovisningsinformationen kan ge och den uppfattas ofta som något lagen kräver och inte som 

ett hjälpmedel. I de värsta fallen är företagsledningen inte ens medveten om att företaget går 

med förlust då till exempel redovisningsbyråer ofta i all välmening tar till vissa 

bokföringstekniska åtgärder för att jämna ut resultat från år till år. Det innebär att ett företag 

som egentligen går med förlust ett år, ändå kan redovisa en vinst. Därför räcker det ofta inte 

med att bedöma verksamheten endast utifrån årets resultat, utan en djupare förståelse för 

redovisningsinformationen krävs.
73
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4.  RESULTAT  

I det här kapitlet kommer resultatet från de olika intervjuerna att presenteras. Vi har valt att 

redovisa varje respondent var för sig, och här följer rubrikerna intervjumallens indelning 

(bilaga 1). Detta för att ge läsaren en djupare förståelse för den redovisningsansvariges 

uppfattningar och svar. I nästa kapitel (kapitel 5) sammanfattas resultatet i tabellform relaterat 

till uppsatsens två frågeställningar. Där har huvuddrag från varje respondents svar plockats ut 

och sammanställts. För att underlätta jämförelser mellan respondenterna finns en tabell för 

varje intervjufråga där respondenternas svar ställts mot varandra. 

4.1 ANSTÄLLD REDOVISNINGSANSVARIG 

Den första respondenten kallar vi för ”anställd redovisningsansvarig”
74

 och under intervjuns 

första del framkommer att denne har lång erfarenhet av mikroföretag och redovisning. År 

1978 startades ett eget företag, en liten redovisningsbyrå som i största utsträckning hjälpte de 

allra minsta mikroföretagen; enskilda näringsidkare. Oftast handlade det om att sköta både 

redovisning och deklaration. Eftersom privatekonomi och företagsekonomi är så tätt 

sammanvävda i enskilda firmor så var dessutom båda dessa delar involverade. Ett uppehåll 

från redovisningsprofessionen gjordes i början av 90-talet men en återgång skedde vid mitten 

av 90-talet, men då genom direkt anställning vid olika mindre företag. Arbetet med 

redovisning har sedan dess uppgått till heltid. Totala erfarenheter kring redovisning består till 

absolut största del (fram till år 2006) av redovisning i mikroföretag. 

DET TYPISKA MIKROFÖRETAGET 

Det typiska mikroföretaget beskrivs som en liten enskild firma utan anställda. Kanske en 

hantverkare eller en affärsidkare, men det kan ibland också bestå av ett par kompanjoner och 

vara ett handelsbolag till exempel. Det beskrivs också som vanligt att mikroföretaget tampas 

med dålig lönsamhet. 

4.1.1 ARBETSUPPGIFTER OCH FUNKTIONER 

När respondenten arbetat med redovisning i mikroföretag har de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna bestått av grundläggande redovisning enligt de lagar och regler som finns. 

Arbetsuppgifterna innefattar normalt inte några uppdrag för att ta fram underlag för 

ekonomiska utredningar eller liknande, utan har i första hand bestått av att den löpande 

bokföringen skall skötas tillsammans med moms och skattedeklaration. 

Ansvarområdets gränsdragning är normalt outtalad, men som redovisningsansvarig har man 

utsetts till att ta visst ansvar för företagets drift. Formellt sett är det dock ägarna som har det 

yttersta ansvaret för att allt sköts på rätt sätt, men de uppgifter som ofta delegeras över på den 

redovisningsansvarige innefattar oftast skötsel av redovisningen enligt regler och lagar, men 

också avstämning av redovisningen. 

                                                             
74 Med ”anställd redovisningsansvarig” menar vi en person som är ansvarig för redovisningen i ett företag och är 

anställd direkt av företaget, alltså inte genom en redovisningsbyrå. 
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Det är oftast meningen att den redovisningsansvarige skall samarbeta med företagsledningen 

och ge tips och förslag till förbättringar i verksamheten. 

”Jag försöker ju se i kikaren från min horisont och förvarna; hur mycket likvida medel vi har 

och hur mycket som ska ut och in och så vidare, och föreslår ju framförallt förbättrade 

rutiner i insamlandet av redovisningsunderlaget, för det blir ju ingen kvalité på redovisningen 

ifall man inte har kvalité på insamlingen.” 

4.1.2 VERKLIGHETEN 

ARBETSUPPGIFTER 

I verkligheten är det ett stort problem att den löpande insamlingen av redovisningsinformation 

inte uppfyller vad den redovisningsansvarige behöver för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Respondenten tror att problemet till viss del beror på att arbetsuppgifterna hos 

de som arbetar ute i verksamheten och de som sitter inne på kontoret är så skilda och att det 

saknas kunskaper hos många om hur viktigt det är med detta insamlingsmoment. Luckor i 

insamlingen förorsakar att det ofta är omöjligt att ta fram något utöver vad lagen kräver, och i 

de värsta fallen är det till och med svårt att uppfylla lagens mening.  

”Mitt intryck är att i stort sett bland alla jag har varit i kontakt med så har det ju varit mycket 

i övrigt att önska, och man har fått jobba för att förbättra det konstant. Det är ju ute i den 

dagliga verksamheten den löpande insamlingen sker där jag inte är med. Inte där jag sitter 

och samlar in, och sammanställer dem.” 

Det är tydligt att det verkliga arbetet ofta sträcker sig utanför de formella arbetsuppgifterna. 

Det är mycket vanligt att intressenter eller utomstående parter blir hänvisade till den 

redovisningsansvarige av företagsledningen för att det är denne som kan svara på ekonomiska 

frågor. Exempel såsom leverantörer, banken och revisorn tas upp. Problemet är att dessa 

samtal oftast leder till att den andra parten vill resonera, eller agera rådgivare. 

”Jag är ju gärna med och lyssnar, hjälper till och får komplettera med min bild, men det blir 

ju vitt på kartan för dem om det vi pratar om och då känns det som att jag sitter i ett 

sammanhang som inte är rätt.” 

Detta beskrivs också som ett ihållande problem då att den redovisningsansvarige av 

företagsledningen förväntas sköta den här biten av företaget med kontakter utåt, trots att 

denne inte anser att de formella arbetsuppgifterna innefattar det. 

”Där missar de en del då de hänvisar till mig när de egentligen borde vara med själva. De 

kan väl vara med och lyssna då, men de gör inte det. De köper sig fria på något sätt, genom 

att anställa mig.” 

ANSVARSOMRÅDE 

Respondenten menar att visst ansvar har delegerats över på denne, men att om ett misstag 

begås så är det ändå ägarna som får stå för det. Detta innebär att företagsledare borde försöka 

ha viss kontroll över vad som sker inom redovisningen, vilket dock är väldigt sällsynt. Genom 

erfarenheten att det fungerar så, kan ansvarsområdet ofta kännas väldigt stort, men den 

redovisningsansvarige menar att fenomenet har två sidor. Den positiva delen är att det är bra 

att arbeta under visst förtroende och försöka fylla det. Som vi tidigare redan konstaterat så är 
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ansvarsområdet oftast outtalat, och när så många olika delmoment utförs är det mycket svårt 

att i förväg bestämma gränserna för det. 

Att ta ett större ansvar än vad ansvarsområdet innefattar är också något som är svårt att svara 

på eftersom inga tydliga gränser finns. Den redovisningsansvarige anser dock att denne inte 

borde ge besked och föra diskussioner om företagets framtida chanser och utveckling 

eftersom det finns en risk för felaktiga uttalanden då bilden av företaget inte är komplett. En 

komplett bild av företaget borde däremot de som driver det ha, då de har mer kontroll över 

den dagliga verksamheten. Den redovisningsansvarige kan också bli tvungen att ta mindre 

beslut kring driften av företaget. 

”Det är jätteofta man tänker att det här skulle inte jag sköta egentligen, det här ska inte jag 

bestämma, men nu måste det ju hända någonting, så då gör jag det. Sedan får jag naturligtvis 

presentera det i efterhand och säga att jag hoppas att det inte var fel, men det händer hela 

tiden saker som kräver snabba beslut” 

Att av företagsledningen förväntas ta ett större ansvar än vad det formella ansvarsområdet 

innefattar tycks också vara vanligt. Den redovisningsansvarige saknar oftast arbetsledning. 

”Ibland känns det ju som att man har lite överblick utöver vad de har, och det känns fel, för 

det borde vara tvärtom.” 

Intervjun leder också in på att så kallade anorektiska organisationer är vanliga. Det vill säga 

att det hela tiden råder tidsbrist och att arbetet med redovisning i huvudsak går ut på att städa 

undan uppgifter för att så snabbt som möjligt kunna börja med nästa. 

”Då är det ju prioriteringar som gäller och prioriteringar ska ju egentligen komma uppifrån 

ägarna i en högre grad. Jag får ju prioritera väldigt mycket själv.” 

Det påpekas också vara stor skillnad från företag till företag. Ett stort ansvarsområde i till 

exempel ett tillverkningsföretag där alla samlas dagligen, har morgonmöten, arbetar under 

samma tak och går hem från arbetet samtidigt, är lättare att hantera då den 

redovisningsansvarige har bättre överblick av verksamheten. 

4.1.3 REDOVISNINGSINFORMATION OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

Samarbetet mellan företagsledningen och den redovisningsansvarige fungerar oftast bra så till 

vida att de inte är oense, men ofta är intresset hos företagsledningen för 

redovisningsinformation svalt. 

”Det inskränker sig ofta i, kanske lite generaliserande och elakt sagt, att de vill veta hur 

mycket pengar det finns på kontot, och hur mycket jag tror att det finns efter månadsskiftet. 

Deras bedömning av resultatet är ofta saldot på kontot, tyvärr.” 

Likviditetsmått är det som används flitigast då diskussioner kring företagets utveckling förs. 

Visst intresse för att avkastningen ska ge ökat saldo eller investeringar kan också finnas. Dock 

talar den redovisningsansvarige om att detta inte är tillräcklig redovisningsinformation för att 

bedöma verksamheten då det endast är kortsiktiga mått på hur det går. 

Att den redovisningsansvarige alltid har meningsfulla arbetsuppgifter kan tolkas på två olika 

sätt. Respondenten menar att de är meningsfulla så till vida att deras arbete i många fall är 



27 
 

oersättligt tack vare de rutiner och erfarenheter av ett specifikt företags redovisning de 

införskaffar sig med tiden. Arbetsuppgifter kan däremot kännas helt onödiga och långt ifrån 

meningsfulla då redovisningen förbereds på ett sådant sätt så att redovisningsinformation skall 

vara möjlig att ta fram utöver vad lagen kräver. Det är ett löpande arbete som kräver planering 

långt i förväg, inför den dag då informationen blir efterfrågad. Dock är det mycket sällan den 

någonsin efterfrågas. 

”Det finns helt enkelt inte tid säger de. Det är ju pudelns kärna i hela det här med 

mikroföretag anser jag, att de inte kan vara allting. De har startat ett företag för att de 

brinner för en sak. Jag menar att den som startar målerifirma, han älskar ju att måla. Det är 

ju inte för att han har läst ekonomi och funderar på vad han ska göra nu för att tjäna pengar, 

utan de kommer ju in från ett helt annat håll.” 

Den redovisningsansvarige tror dock att problemet kan ha en tröskeleffekt. I de mindre 

företagen måste företagsledningen arbeta fysiskt med själva verksamheten istället för att 

studera den ur ett ekonomiskt perspektiv, och då har de inte tid och ork till båda delarna. När 

företagen däremot har växt till en viss nivå kan de ha möjlighet att koppla loss sig själva på ett 

annat sätt. 

Frågan om ifall företagsledningen förstår redovisningsinformationen som presenteras blir 

ganska irrelevant i sammanhanget då detta är något som sker ytterst sällan, men den 

redovisningsansvarige tycker att de förstår i grova drag. 

”inte fullt ut, absolut inte, men om man säger att det har gått dåligt, ja nu har det gått back 

och så där, blir det ju väldigt påtagligt. Då tycker de ju det är tråkigt.” 

Att redovisningsinformationen som presenteras för företagsledningen borde vara till nytta vid 

driften av företaget anser den redovisningsansvarige vara dess syfte. Redovisningen är en 

dokumentation över vad som hänt, och beroende på hur den behandlas, kan den användas för 

att i förlängningen styra lite över vad som ska hända framöver. 

”tar man bara fram redovisningsinformation för att följa lagen då kan man ju göra det 

betydligt enklare, men då famlar man mer i blindo om man vill använda det som styrmedel.” 

Det uppfattas inte som om redovisningsinformationen används på det mest effektiva sättet i 

mikroföretag. Brist på tid, intresse och kunskap om att det över huvud taget går att använda 

informationen för att göra mer välgrundade beslut kring hur verksamheten skall bedrivas, 

beskrivs som huvudorsaker till detta. Den redovisningsansvarige tycker att speciellt 

redovisningsdetaljer kring olika verksamhetsgrenar borde vara till nytta för företagsledningen. 

”Det är precis som i det verkliga livet. För att kunna ta ställning till vad som händer i 

samhället så måste man kunna historien. Det är lite likadant med ekonomi, det är en parallell 

tycker jag. Är du historielös så kan du ju heller inte ta riktiga beslut om hur du vill att 

samhället ska vara utformat, det är likadant i ett företag.” 

Den redovisningsansvarige har varit med om situationen att ta över redovisningen i ett företag 

som direkt anställd, efter att en redovisningsbyrå skött den förut. Att istället bli direkt anställd 

innebär att förväntningarna och ansvarsområdet ökar. Det är dock återigen ett outtalat utökat 

ansvarsområde. Skillnaden består i att det tillkommer mycket arbetsuppgifter när den 

redovisningsansvarige finns på plats på företaget, trots att de formella arbetsuppgifterna är 

lika och oberoende av om den redovisningsansvarige är direkt anställd eller inte. Det utökade 
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ansvarsområdet beskrivs dock i första hand bero på utökade möjligheter och insikter, vilka 

den redovisningsansvarige förväntas utnyttja. 

”Man får mycket bättre kontroll över vad som händer, de ekonomiska händelserna, om man 

sitter på företaget än att man försöker rekonstruera vad som har hänt efteråt. För det är 

faktiskt vad man gör på en byrå.” 

4.1.4 KOMPLETTERANDE FRÅGOR 

Brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten eller bristfälliga redovisningskunskaper 

hos mikroföretagsledare uppfattas absolut som en bidragande orsak till att många 

mikroföretag har dålig lönsamhet. Om inte redovisningsinformationen kan tolkas korrekt så 

kan inte företaget styras. 

”Man får för sena varningar och förstår inte att man inte kan tyda de verksamhetsdelar som 

man bör satsa på och inte kan tyda ut vilka verksamhetsdelar som det är varningsflagg på.” 

Det uppfattas också som alldeles för lätt att starta företag i dag. Respondenten efterfrågar 

någon typ av körkort för företagare, som kräver kunskaper kring tolkning av balans och 

resultat, men också kring förståelse av begrepp såsom kostnader och intäkter. Dessa 

kunskaper tycks oftare fattas hos mikroföretagsledare än fackkunskaper. 

”Vill man starta ett bageri så kan man säkert baka väldigt bra, eller en affär så kan man 

säkert den affärens krav på fackkunskaper, men just den ekonomiska förståelsen verkar det 

inte finnas några högre krav på. Det efterfrågar jag.” 

Om sådana krav ställdes, tror respondenten att fler mikroföretag skulle överleva och att det 

kan vara en del av lösningen på problemet. Respondenten menar också att en svår 

arbetsmarknad kan leda till att allt för många lockas till, eller nästan tvingas till att starta eget 

i syfte att skapa sin egen arbetsplats och inte för att förverkliga en affärsidé eller att skapa ett 

bra företag. Detta kan också medverka till att överlevnadsgraden för mikroföretag är låg. 

4.2 AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT VID EN 

STÖRRE REDOVISNINGS- OCH REVISIONSBYRÅ 

Den andra intervjupersonen kallar vi för ”auktoriserad redovisningskonsult i en större 

redovisnings- och revisionsbyrå”. Personen i fråga har lång erfarenhet inom redovisning då 

denna arbetat med detta i totalt trettiofem år, inom samma företag. Karriären började som 

redovisningsassistent, men de senaste femton till tjugo åren har respondenten arbetat som 

redovisningskonsult och är idag alltså även auktoriserad. Respondenten har också lång 

erfarenhet av arbete med mikroföretag. 

DET TYPISKA MIKROFÖRETAGET 

Det typiska mikroföretaget beskrivs som ett fåmansföretag, ofta två makar eller kompanjoner. 

Till kategorin mikroföretag hör en stor del av Jämtlands alla företag och för de flesta fungerar 

det på ungefär samma vis, att företagen är nöjda om de har sin livsstil och överlever på den. 

”det är ägarnas arbetstid som är dragspelet till att företaget ska gå runt. Det är den egna 

lönen och egna arbetsinsatsen som är avgörande för om man ska överleva eller inte.” 
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4.2.1 ARBETSUPPGIFTER OCH FUNKTIONER 

Den auktoriserade redovisningskonsultens arbete går ut på att hjälpa företag med dess 

redovisning, det kan vara löpande under året eller exempelvis endast vid upprättande av ett 

bokslut. När ett företag kontaktar byrån för att få hjälp med sin redovisning uppstår den 

auktoriserade redovisningskonsultens uppdragsarbete. Det finns bestämda rutiner för hur 

arbetet ska gå till med ett mikroföretag. Varje månad ska en pärm lämnas in till 

redovisningskonsulten som kan innehålla: dagskassor, leverantörsjournal med inkommande 

fakturor och utgående fakturor och försäljningsjournal. I regel bearbetas detta material en 

gång i månaden beroende på momsregler. När det gäller enmansföretag och enskilda firmor är 

det vanligt att bearbetningen sker mer sällan. Det är då också vanligt att dessa mycket små 

mikroföretag sköter momsen själva och att redovisningskonsulten efter månad tio samlar ihop 

materialet och informerar om i vilken riktning företaget är på väg. Redovisningsarbetet sker 

enligt Reko:s vägledningar, rekommendationer och krav.  

Eftersom företaget själv beslutar om de vill anlita en större redovisnings- och revisionsbyrå är 

ansvarsförhållandet oftast klart från början. Vid ett sådant beslut är företaget väl medvetet om 

att de inte behärskar redovisningen själv, så på den nivån brukar det inte uppstå oklara 

ansvarsförhållanden. Redovisningskonsulten vet dennes uppgifter medan företagsledaren är 

på det klara med sina egna. Det är inte den auktoriserade redovisningskonsulten som bär det 

yttersta ansvaret utan hela ansvaret för företagets redovisning ligger hos företagsledaren.  

Normalt sett så finns det inte något större samarbete mellan företagsledningen och den 

auktoriserade redovisningskonsulten i och med redovisningsarbetet. Redovisningskonsulten 

sköter redovisningen och informerar denna till företagsledaren. Respondenten menar dock att 

samarbetet kan handla om att ge råd och tips till företagsledaren men att det inte alltid 

fungerar så. Det sker alldeles för ofta att beslut tas på egen hand av företaget och att 

rådsamtalet med redovisningskonsulten sker efter taget beslut.  

”i och med att vi tar betalt per timme är det ju som ett övervägande, är det värt att fråga eller 

ska jag hålla kostnaden nere? […] Det kan vara dyrt att inte ta ett råd också.” 

4.2.2 VERKLIGHETEN 

ARBETSUPPGIFTER 

Den auktoriserade redovisningskonsulten anser att arbetet fungerar bra i verkligheten då de 

har bra rutiner och vägledningar som de ska följa. Företagen kommer in med sitt material (i 

regel en gång i månaden) i pärmar och redovisningskonsulten bearbetar detta för att sedan 

informera företagsledaren kring vad denne kommit fram till. Det vanligaste är att företagen 

lämnar in materialet i slutet av varje månad så att redovisningskonsulten hjälper företaget 

under hela året. När ett företag kommit upp till den nivån att de väljer att anlita en stor 

redovisnings- och revisionsbyrå är det alltid, enligt respondentens erfarenheter ordning bland 

papper och inte oordning på det viset att redovisningsmaterialet dyker upp i plastpåsar. 

Redovisningskonsulten menar att de företag som har alla papper i plastpåser inte kommer till 

en sådan byrå utan att det är de företagen som så småningom kommer att avvecklas.  

Beroende på hur engagerad en redovisningskonsult är desto lättare är det att hamna lite 

”utanför” sina arbetsuppgifter. Med detta menar respondenten att det är lätt att det skapas 

vänskapsrelationer mellan de båda parterna då de arbetar så nära varandra under en längre tid. 



30 
 

Så beroende på engagemang och relation till företagsledningen kan redovisningskonsulten 

komma att göra mer än vad som förväntas av denne på grund av att man blir så pass mån om 

kunden. Det är dock sällan respondenten blivit tvungen att säga upp ett uppdrag på grund av 

att relationen blivit så stark att den påverkar redovisningskonsultens objektivitet och 

integritet. 

Respondenten anser inte att denne förväntas utföra sådant som sträcker sig utanför dennes 

uppgifter utan att kunden är medveten om vart gränsen går.  

”de själva är ju i businessbranschen så att säga, så de förväntar sig att om de gör någonting 

så vill de ha betalt för varan eller tjänsten [...] Så att då är det ett rent affärsförhållande.” 

ANSVARSOMRÅDE 

Den auktoriserade redovisningskonsultens ansvarområde består till största del av att upprätta 

redovisning enligt lagar och regler, samt att varna kunden om det skulle behövas. Det är även 

viktigt att berätta om detta ansvarsområde för företagsledaren för att motverka missförstånd. 

En viktig sak att betona är att redovisningskonsulten inte kan ta beslut för företaget utan 

endast ge råd och anvisningar. Alla ska vara på det klara med vad som gäller och var gränsen 

går. Respondenten anser det inte som ett vanligt problem att missförstånd uppstår på grund av 

oklara ansvarsförhållanden mellan parterna. Det är dock lätt att hamna i för nära relation med 

kunden. 

”Man oroar sig för mycket egentligen, för det blir så nära förhållande med kunden så man 

mår ju illa om det går dåligt, men samtidigt kan man inte vara där och styra och ställa heller, 

utan de är ju en kundrelation som man får hålla på affärsplanet […] Normalt sett så tar jag 

aldrig på mig något ansvar i egentlig mening, för vi är inte med i styrelser och de bitarna så 

vi tar inte på oss medelsförvaltning och sköter pengarna. Det är på rent ge-råds-basis som 

man jobbar.” 

Respondenten anser inte att denne förväntas ta större ansvar än vad som innefattar dennes 

ansvarsområde men att det i vissa fall kan, beroende på förhållande till kunden komma på 

frågan. Vid sådana fall kan det vara bra att ta hjälp av en tredjepart som får agera mellanhand. 

”det där beror lite på person till person och hur tajt man är. Det kan ju vara så att man har 

kompisar som förväntar sig mer av det hela, men jag tror att man måste skilja på kompis- och 

affärsförhållande, annars funkar det inte utan de måste vara klara skiljelinjer på den biten” 

4.2.3 REDOVISNINGSINFORMATION OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

Grunden till ett lyckat arbetsuppdrag är ett gott samarbete mellan den auktoriserade 

redovisningskonsulten och företagsledningen. Ett gott samarbete är vad det hela handlar om. 

Respondenten menar att ett dåligt samarbete mellan parterna, kan leda till att 

redovisningskonsulten får ta egna beslut och ibland kan det i och för sig gå bra men det kan 

även gå dåligt. Samarbetet fungerar på så vis att efter bearbetningen (som vanligast sker en 

gång i månaden) informerar redovisningskonsulten företagsledaren hur läget ser ut. Åt vilket 

håll det lutar och en förklaring över vissa poster som påverkat resultatet mycket. Detta är 

viktigt då det ingår i byråpolicyn att ta hand om sina kunder och visa att man bryr sig om dem 

och företaget. Att mindre företag idag får välja bort revisionen har också gjort att 

auktoriserade redovisningskonsulter får större granskning över hur deras arbete sköts och om 

redovisningen är korrekt gjord. En viktig punkt i denna granskning är hur 
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redovisningskonsulten sköter sina kunder och det handlar till största del om hur samarbetet 

mellan dessa två parter fungerar. Samarbetet är alltså a och o i en redovisningskonsults 

redovisningsarbete.  

Respondenten anser att denne har meningsfulla arbetsuppgifter som företagsledaren eller 

företagsledningen använder sig av. Det är olika vad företag vill ha för 

redovisningsinformation men eftersom respondenten arbetat så länge inom branschen så har 

denne lärt sig vad de flesta vill ha.  

”det finns ju ingen anledning att ‟flasha‟ till någon redovisning och så, om man vet att det 

här kommer de att stoppa i bokhyllan och inte göra någonting med” 

Det vanligaste som företagsledaren är intresserad av att se är standardformalian, alltså löpande 

resultat- och balansräkning som årsredovisningen och deklarationen. Ur respondentens 

erfarenhet, vill inte företagsledaren se så mycket papper utan standardformalian brukar räcka 

gott och väl. Respondenten anser också att de flesta förstår sig på redovisningsinformationen 

som de får presenterad för sig. Dock så kan det ibland vara så att redovisningskonsulten får 

presentera om informationen och ibland ta den från en annan vinkel för att företagsledaren 

verkligen ska förstå. Redovisningsinformationen är något som visar hur det har gått, inte 

något som visar hur det kommer att se ut i framtiden. Därför är det svårt att säga att 

redovisningsinformationen kan användas för att driva företaget i rätt riktning. Visst går det att 

se på ett ungefär vilken riktning företaget är på väg mot, men det går inte att se hur det 

kommer att se ut om exempelvis ett år. Det redovisningskonsulten kan göra för att hjälpa 

företaget till färskare uppgifter är att visa redovisningsinformation för till exempel de senaste 

fjorton dagarna. En kund som lämnar in materialet i slutet av varje månad blir på det viset 

ajour med hur det ser ut.  

Att jobba som auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- och revisionsbyrå 

innebär att det finns en checklista för hur man ska gå till väga med sina kunder och 

redovisningskonsultens redovisningsuppdrag. Respondenten tror att en redovisningskonsult 

som driver en mindre redovisnings- och revisionsbyrå skulle svara annorlunda på flera av de 

ställda frågorna. Bland annat för att redovisningskonsulten vid den mindre byrån kan ha en 

större beroendeställning till sina kunder. Detta innebär att denne också kan involveras mer i 

uppdraget, leva med företaget och dess med- och motgångar. Det kan alltså vara vanligare 

med ett närmare förhållande mellan parterna om de har en stor beroendeställning till varandra. 

Respondenten anser att beroendeställningen kan vara en stor skillnad mellan att arbeta på en 

stor redovisnings- och revisionsbyrå än på en liten. Då redovisningskonsulten vid en större 

byrå vill säga upp ett uppdrag med en kund eller om kunden själv känner att det inte fungerar 

så spelar det ingen större roll då de har så pass många kunder ändå.  

4.2.4 KOMPLETTERANDE FRÅGOR 

Respondenten anser att det kan vara så att vissa företag upplever dålig lönsamhet för att de 

har bristfälliga kunskaper inom den ekonomiska delen i företaget. Det kan vara ett företag 

som brinner för sin verksamhet, sin affärsidé men som inte har tillräckliga kunskaper inom 

redovisning för att kunna se att företaget har dålig lönsamhet. Företaget kan då köra på så 

länge, utan att vara riktigt medveten om att det går så pass dåligt, tills konkurshotet plötsligt 

är där. Företaget ser en annan verklighet än den verkliga.  
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Då det idag är väldigt lätt att starta eget, anser respondenten att den nya aktiebolagsformen 

med ett aktiekapital på femtiotusen är en bra gräns då det finns tämligen ordnade förhållanden 

för denna typ av bolag. I aktiebolag går det inte att ta ut mer lön eller sociala avgifter än vad 

resultatet tillåter och på det viset är det som ett skydd för bolaget. Respondenten menar att det 

är ett bra krav som införts men att det kan vara för lätt att starta en enskild firma då det 

handlar om en så pass liten summa i registreringsavgift för att starta bolaget. Det krävs dock 

pengar för att starta en enskild firma och om personen i fråga inte har dessa så blir det 

problem om affärsidén inte är tillräckligt slagkraftig. Det gäller då att försöka sälja in sin idé 

för Almi eller banken och hoppas på att det lyckas.  

”Man kan säga att det är jättelätt att starta, men sen är det som en självsanering och bitar 

som fortsätter för att man då behöver kapital och då måste man visa upp sin kalkyl så att 

någon mer än en själv tror på det här.” 

Det finns nästan inga krav på att starta eget idag och respondenten anser att vissa krav borde 

införas men att det inte får vara för stränga krav. För stränga krav skulle kunna göra att många 

idéer till nyskapande av företag kapas på grund av detta. Respondenten menar att alla med en 

bra idé borde få testa denna en bit i utvecklandet av ett företag då det inte kostar så mycket för 

vare sig personen med idéerna eller omgivningen. När idéerna och planerna sedan börjar bli 

så dyra att det inte finns pengar till det, gäller det att ställa sig frågan om företaget kommer att 

ge mer än vad det kommer att kosta.  

”Jag tycker nog att man ska få pröva att starta, den lärpenningen måste alla få göra ganska 

billigt. Sedan är det den resterande delen, där myndigheter och banker kanske hinner stoppa 

alltför vansinniga planer i tid.” 

4.3 AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT VID EN 

MINDRE REDOVISNINGSBYRÅ 

Den tredje respondenten kallar vi för ”auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre 

redovisningsbyrå”. Arbetslivet började först efter en socionomexamen -83, men efter en 

praktik på Östersunds kommun kom denne till insikt om att det redan då var dags att byta 

karriär. Ett arbete på en liten redovisningsbyrå öppnade för nya möjligheter och efter två år 

kom en period av barnledighet. Därefter följde ett arbete i Östersund på en större 

redovisningsbyrå. Respondenten arbetade där i närmare 25 års tid, tills för ett år sedan då en 

egen mindre redovisningsbyrå startades. Arbetet beskrivs till 99,9 procent ha bestått av 

redovisning i mikroföretag. 

”jag har jobbat med bokföring och bokslut och redovisning största delen av mitt 

yrkesverksamma liv, och jag tycker fortfarande att det är roligt. Så när jag kommer hem på 

kvällen så har jag gärna med mig något jobb och sätter mig hemma med. […] att få alla bitar 

att stämma innan du har en helhet. Stämmer inte en bit, ja då måste du lägga det på sidan 

tills du kan få den att stämma.” 

DET TYPISKA MIKROFÖRETAGET 

Det typiska mikroföretaget är enligt respondenten oftast en person som har ärvt eller köpt ett 

skogsbruk eller ett jordbruk och har ett företag utifrån sin gård. Eller så handlar det om en 

person som har en idé om att tillverka någonting och arbetar med det. Många mikroföretag 

tampas också med dålig lönsamhet. 
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”Det är nog det mest vanliga. Just nu, i och med att jag har en del bönder också, är det 

skapligt, men det är många som får en att börja fundera. Oftast tar jag upp det med dem och 

frågar ‟men du kan ju inte leva på det här?‟ Många har dålig lönsamhet och en del jobbar på 

sidan om för att kunna ha sitt företag.” 

4.3.1 ARBETSUPPGIFTER OCH FUNKTIONER 

Redovisningstjänsterna som utförs för mikroföretag innefattar olika arbetsuppgifter beroende 

på vem kunden är. Dessa förklaras i ett så kallat uppdragsbrev. 

”Där förklarar man vad jag gör och vad kunden gör, och då kan man säga att man har två 

typer av kunder. Den ena sorterar bara i datumordning och lämnar hit och jag gör allt. Den 

andra gör det mesta själv, bokför och allting så gör jag bokslut och deklaration.” 

Ingen av grupperna är direkt vanligare än den andra, men trenden är att hela redovisningen 

sköts på uppdrag av de allra minsta företagen, medan de lite större företagen oftare än de 

andra, lär sig att sköta vissa delar själva. 

”De som provar att göra det själv, och inte lyckas, de vet också vad det innebär. De blir 

aldrig förvånade att det tar tid. Det är en liten vanföreställning bland en del att de ska kunna 

lämna in en pärm i total oordning och på en halvtimma ska man ha det gjort.” 

Ansvarsområdet består av att förvarna, ifrågasätta där det behövs och att agera bollplank, men 

också att berätta, och delvis lära ut hur vissa moment fungerar. Ett sådant exempel är att om 

kunden ska ha 10 000 kronor så ska staten ha 10 000 kronor. Detta beskrivs som en regel som 

inte stämmer helt, men som är lätt att använda för att få kunden att börja tänka i dessa banor. 

Ansvarsområdet innehåller inget direkt ansvar för företagets drift. 

”Det tar jag nog egentligen inget ansvar för, utan det måste företagaren själv göra. Däremot 

brukar jag vara uppkäftig och ifrågasätta beslut och idéer.” 

Samarbetet med företagsledningen går till genom att redovisningskonsulten försöker hjälpa 

till att driva företaget i rätt riktning genom att berätta vad som kan hända, och sedan ha ett 

samtal kring det, men aldrig genom att bestämma något för företagets räkning. Den 

känslomässiga skyldigheten för att i de fall det blir upptäckt i tid, förvarna och berätta om 

händelser, är starkare än de formella kraven på samarbetet. Vissa kunder lämnar in papper 

bara en gång per år, och då menar respondenten att det inte funnits någon chans att förvarna. 

Då har en händelse bara inträffat och går inte att göra något åt i efterhand i vilket fall som 

helst. För de som är mer intresserade upprättas däremot ett preliminärbokslut för… 

”och talar om att ‟det ser ut så där‟, och då säger de att ‟jaha, måste jag köpa någon maskin 

nu då så jag inte behöver skatta så mycket?‟ Typiskt bönder. Då säger jag att ‟ja om du 

behöver det, men behöver du den inte så ska du inte köpa den. Betalar du skatt så blir det 

pengar över till dig‟. Många har som att de inte ska betala skatt. Det går bara inte. Men då 

får de inget själv heller.” 
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4.3.2 VERKLIGHETEN 

ARBETSUPPGIFTER 

Den löpande insamlingen av redovisningsunderlag går till så att det lämnas in i datumordning 

efter kontoutdrag och det fungerar oftast bra. 

”jag brukar bråka rätt så mycket annars och jag har blivit lite jävlig med åren, det blir man 

faktiskt. Får jag in och det är dålig ordning, det finns kunder där det tar två timmar att 

sortera en månads papper för, då skriver jag det på räkningen. Då får de se vad det kostar att 

jag sitter och sorterar deras papper. En del rättar sig och en del betalar.” 

Det vanligaste är, trots valmöjligheten att kunna betala för extraarbetet som utförs, att de 

flesta lämnar in underlagen i god ordning så att det bara är att börja med själva redovisningen. 

Det kan saknas något underlag ibland, men det är också olika beroende på vilken kund det är. 

Det handlar oftast om enskilda firmor dock. Eftersom det trots allt är en relativt sällsynt 

händelse så bokförs vanligtvis det saknade underlaget som ett eget uttag, och om det kommer 

in nästkommande månad kan felet rättas till i efterhand. 

Att ta betalt för extraarbetet med sorteringen av redovisningsunderlag innebär därmed att det 

ingår i redovisningskonsultens arbetsuppgifter, om kunden är villig att betala för detta. Något 

som däremot kan kännas som att det ligger utanför de formella arbetsuppgifterna är när en 

kundkontakt efter en tid utvecklas till något mer än bara en kundkontakt och ett typ av 

vänskapsband växer fram emellan de båda parterna. Detta resulterar i att kontakten blir mer 

personlig och redovisningskonsulten känner ett visst personligt ansvar för hur det går för 

kunden. Det kan till exempel handla om att ta upp med en äldre människa vad som händer om 

denne går bort och sedan ge rådet att kontakta en jurist eller en advokat och reda ut detta. 

”många gånger är man lite kompis, lite socialarbetare, lite jourhavande vän liksom.  Man 

kan komma in på mycket personligt. De har problem med frugan, eller hon har problem med 

gubben, ja då kan man faktiskt sitta och prata om det också.” 

Utanför de formella arbetsuppgifterna men också utanför de verkliga arbetsuppgifterna, ligger 

det så kallade ”fifflandet”. Det händer ibland att mikroföretag förväntar sig att 

redovisningskonsulten ska göra lite felaktiga avdrag här och där. 

”Men det går inte och jag har också slutat med att försöka förklara väldigt ingående, utan 

jag säger bara ifrån och att jag inte kan göra så här. Förut var man mer förklarande om att 

det inte gick.” 

De som inte är nöjd med det svaret får helt enkelt hitta någon annan att ta hjälp av. Lyckas de 

inte med detta kommer de ofta tillbaka, men då med en ny insikt om var 

redovisningskonsulten står. Det kan så klart också finnas tillfällen då denne har fel, och 

kunden kan förklara att kostnaden är nödvändig för att dra in intäkter. 

Det händer att utomstående parter kontaktar redovisningskonsulten kring ekonomi i vissa 

specifika mikroföretag, men denne svarar inte för företaget utåt om inte företagaren medgett 

sitt godkännande. Däremot så förväntas denne fråga och ta tag i det om det behövs, men 

aldrig utan kundens godkännande först. 
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Att arbeta fram kostnadsställen och liknande görs också i samråd med kunden. Det görs aldrig 

om det inte efterfrågas, men om kunden är intresserad så förs ett resonemang kring hur det ska 

gå till. 

”och då säger jag att ‟jamen då måste du skriva på fakturorna om det gäller A, B eller C‟ och 

gör inte kunden det, jamen då slutar jag med det. För då lät det där bara fint när vi pratade 

om det, och sedan så tappade kunden intresset för det där.” 

ANSVARSOMRÅDE 

Ansvarsområdet uppfattas även i verkligheten som tydligt då det beskrivs i uppdragsbreven 

som skickas ut till kunderna. 

”det reglerar vad du ska göra och vad jag ska göra, och det gäller så länge du vill ha hjälp 

av mig. […] sedan beror det på hur mycket de läser, det är ju en annan sak.” 

Det är inte meningen att redovisningskonsulten ska göra saker som kunden inte ber om, men 

om det ändå skulle göras något sådant när redovisningskonsulten anser att det behövs, så 

skulle denne vara medveten om att det inte går att fakturera något som kunden inte har beställt 

(om inte lagkrav kräver det). Det är dock ovanligt att det händer. Uppdragsbreven uppfattas 

inte heller som nödvändiga egentligen, då parterna fortlöpande för ett resonemang kring vad 

som ska göras och vem som ska göra vad. Brevet är till för att uppfylla SRF:s krav på 

auktoriserade redovisningskonsulter, och för att det ska finnas på papper i en sådan situation 

där någon ställer krav mot redovisningskonsulten. I regel tar inte redovisningskonsulten större 

ansvar för företaget än vad uppdragsbreven avtalar, och företagsledningen förväntar sig inte 

heller att denne ska göra det. Får företagsledningen lägga över ansvaret på 

redovisningskonsulten så blir allt snett. Vem ska ta beslut och framför allt, vems fel är det om 

beslut inte tas? Det är viktigt att företagsledaren själv styr sitt företag, men tar hjälp när denne 

behöver det. 

”jag tror att de kunder som har förväntat sig att jag ska ta över ansvaret för företaget, de har 

jag tappat. För jag har inte ställt upp på det. Kunder som tycker att man ska göra det mesta 

och ta ansvar för allting, de vill inte heller betala. De har den mentaliteten att man ska i 

princip fixa allt utan att ta betalt. Och det funkar inte. Så de brukar ramla bort av sig själv.” 

4.3.3 REDOVISNINGSINFORMATION OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

Det finns normalt ett gott samarbete mellan redovisningskonsulten och företagsledningen. De 

som inte är nöjd med dennes sätt och metoder, de tar istället hjälp av någon annan. Samarbetet 

mellan parterna sker genom telefonkontakter, e-post eller verkliga möten. De kontaktar 

varandra när någon av dem anser att det behövs. 

Redovisningsinformation presenteras löpande för kunderna i form av ekonomiska rapporter 

med de viktigaste uppgifterna. Det kan till exempel handla om hur stor vinsten är i 

förhållande till samma period föregående år, om löpande avskrivningar har gjorts eller om 

redovisningen tagit hänsyn till lager. Vissa tittar på dessa och använder sig av dem, medan 

andra bara tittar på hur mycket skatt och moms som ska betalas och sedan lägger undan det. 

Ibland känns det därmed inte alltid meningsfullt att ta fram de här rapporterna till alla kunder. 

Ju längre tid redovisningskonsulten arbetar med en och samma kund, desto mindre blir dock 

problemet då de vänjer sig vid att få besked regelbundet. 
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”Men det som inte är meningsfullt, det är att sortera papper, när kanske 30 procent är 

privata papper som man bara ska lägga åt sidan. […] Tillika kanske de har dålig ekonomi 

och jag vet att jag behöver ta betalt för mitt jobb, trots att en del av det bara handlar om att 

sortera bort privata papper. Då blir man lite less.” 

Vid bokslut och deklaration brukar redovisningskonsulten vara noga med att få 

mikroföretagen att förstå informationen såsom till exempel att en del av resultatet är en 

skatteskuld. Respondenten påpekar också att många mikroföretagsledare lever kvar i ett 

gammalt system och försöker uttyda företagets ekonomiska resultat och ställning genom att 

titta på bankkontot, och det stämmer inte riktigt i verkligheten. Många mikroföretagsledare 

vill bara jobba, och är inte intresserade av pappersarbetet. 

Redovisningsinformationen uppfattas som att den måste vara till nytta för företagsledningen 

när de ska driva företaget i rätt riktning då den informerar om vad som går bra och vad som 

går dåligt. Den är till för att väcka lite tankar genom att den till exempel ställs emot samma 

uppgifter från samma period föregående år. Vissa riktigt duktiga företagsledare behöver dock 

inte redovisningsinformationen, då de kan känna av läget ändå. Ungefär 30-35 procent skulle 

dock kunna utnyttja redovisningsinformationen bättre. Det kan handla om att de helt enkelt 

borde läsa, fundera kring det och sedan komma och resonera med redovisningskonsulten. 

”Antingen så kan de inte, eller bryr sig inte. Det finns lite både och. Jag försöker att mässa, 

att få dem att se på det, men det är lite olika hur de tar emot det.” 

Att arbeta som direkt anställd på ett företag som redovisningsansvarig, tror 

redovisningskonsulten automatiskt skulle innebära ett större ansvarsområde eftersom det 

innebär en viss komplettering av företagsledaren. Den direkta anställningen innebär ett 

extraarbete med att gå in och räkna på vissa områden medan redovisningskonsulten endast gör 

detta då det efterfrågas av kunden. Det finns också skillnader beroende på om mikroföretaget 

kontaktar en mindre- eller en större redovisningsbyrå för redovisningstjänster. 

”Det är bara det att på en större byrå så blir du väldigt styrd på hur du ska fakturera, hur du 

ska göra. Nu är jag lite fri att göra som jag vill. Om jag har något företag som går jättedåligt, 

ja då behöver jag inte ta så mycket betalt. Okej, det tog tre timmar, jag kanske tar betalt för 

en halvtimme. För jag vet att de här behöver det men de har bara näsan precis ovanför 

vattenytan. Så får du inte göra på ett stort företag.” 

Arbetet som redovisningskonsult bygger mycket på att det måste fungera med att 

kundkontakter avbryts om samarbetet inte fungerar. Det är dock ovanligt med sådana 

situationer då de flesta kunder bara behöver en tillsägelse för att de ska rätta sig, och gör de 

inte det så brukar de själva välja att gå till någon annan. 

”Gör de ett fuskjobb, ja okej, men jag vill inte göra det. Jag vill göra ett jobb som fungerar 

och som blir rätt. Sen gör jag fel, jag är ju mänsklig, men jag vill inte göra fel med flit. Jag 

har fått skinn på näsan med åren. Det var inte lika lätt i början. Då var man lite smårädd för 

kunderna.” 
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4.3.4 KOMPLETTERANDE FRÅGOR 

Att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten eller bristfälliga 

redovisningskunskaper skulle kunna vara en orsak till att många mikroföretag upplever en 

dålig lönsamhet, omformuleras av respondenten i intervjun till att brist på förståelse skulle 

kunna vara en orsakande faktor. Vissa kunder har redan en känsla för hur mycket som 

kommer in och hur mycket som ska ut ekonomiskt i företaget, vilket leder till att 

redovisningen egentligen inte har så stor betydelse för dem. Det många mikroföretag istället 

skulle behöva är att börja tänka i banor av addition och subtraktion då det ofta saknas 

förståelse för inkomster och utgifter. 

”Sedan kan det vara så att när de ser att de har en vinst på 200 000 så inser de inte att de har 

en skatteskuld i det och det kan vara dumt. Det kanske man kan säga hör till redovisningen. 

Men jag tror inte redovisningen egentligen är boven, utan jag tror att folk inte tänker 

företagsekonomiskt. De startar ett företag för att se vilka pengar de får in, men de ser aldrig 

vilka kostnader det måste ta med sig.” 

I dagsläget är det alldeles för lätt att köpa ett företag eller starta en enskild firma. Att göra 

detta medför vissa skyldigheter såsom att veta vilka redovisningsprinciper som gäller och att 

skatt ska betalas in, men detta når inte alltid fram till mikroföretagsledarnas kännedom. När 

någon funderar på att starta eget så kan de gå en endagskurs för att få information, men all den 

information som behövs går inte att ta in på en dag. 

Att behöva svara på vissa frågor och visa att man kan lite grundläggande företagsekonomi 

innan ett företag startas, tror respondenten kan hjälpa många och få fler att inse vad de ger sig 

in i. En parallell dras till hur det fungerar om man vill starta ett åkeri där ett visst 

trafiktillstånd krävs. Det trafiktillståndet kräver en bokföringskurs. 

”egentligen så skulle det ha funnits ett företagstillstånd, det tror jag att många skulle ha hjälp 

av.” 
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5.  SAMMANFATTNING  AV 
RESULTAT  

För att få en bättre överblick av resultatet och skillnaderna mellan de olika respondenternas 

svar, har vi valt att redovisa intervjuernas huvuddrag i tabellform i ett eget kapitel. I följande 

sammanställningar benämns respondenterna som följer: 

 Respondent 1 – Anställd redovisningsansvarig 

 Respondent 2 – Auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- och 

revisionsbyrå 

 Respondent 3 – Auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre redovisningsbyrå 

Tabell 1. Erfarenhet av mikroföretag och redovisning 

Denna tabell syftar att till en början kartlägga kompetensen inom problemområdet hos våra 

respondenter. Vi har valt att klassificera erfarenhet av mikroföretag och redovisning enligt 

följande: 

Viss erfarenhet: <5 års professionellt arbete med redovisning i mikroföretag 

God erfarenhet: 5<10 års professionellt arbete med redovisning i mikroföretag 

Mycket god erfarenhet: >10 års professionellt arbete med redovisning i mikroföretag 

Respondent 1 Mycket god erfarenhet 

Respondent 2 Mycket god erfarenhet 

Respondent 3 Mycket god erfarenhet 

Alla respondenter har mycket god erfarenhet av mikroföretag och redovisning.  

Tabell 2. Det typiska mikroföretaget 

Tabellen sammanfattar kortfattat hur respektive respondent beskrivit det typiska 

mikroföretaget utifrån sina personliga erfarenheter. 

Respondent 1 Enskild firma utan anställda (hantverkare eller affärsidkare) 

Handelsbolag med ett par kompanjoner 

Respondent 2 Ett fåmansföretag, ofta två makar eller kompanjoner 

Respondent 3 En person som driver skogsbruk eller jordbruk utifrån sin gård 

En person med en idé om att tillverka någonting 

Det typiska mikroföretaget består av en- eller få personer. 

Tabell 3. Mikroföretag och lönsamhet 

Tabellen visar huvudmeningen i respondenternas svar på frågan: är det vanligt att 

mikroföretag tampas med dålig lönsamhet? 

Respondent 1 Ja 

Respondent 2 Ja 

Respondent 3 Ja 

Det är vanligt att mikroföretag tampas med dålig lönsamhet. 
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5.1 ARBETSUPPGIFTER OCH FUNKTIONER 

Tabell 4. Arbetsuppgifter 

Tabellen visar vad respondenternas formella arbetsuppgifter bestått av vid arbete med 

redovisning i mikroföretag. 

Respondent 1 Grundläggande redovisning (löpande bokföring, moms och 

skattedeklaration). 

Respondent 2 Hjälp med redovisning löpande under året, eller enbart vid upprättande av 

bokslut. 

Respondent 3 All redovisning, eller enbart bokslut och deklaration. 

Respondent 1 sköter i huvudsak den grundläggande redovisningen, medan respondent 2 och 3 

ibland även upprättar bokslut för mikroföretagen. 

Tabell 5. Ansvarsområde 

Tabellen visar hur omfattande respondenternas formella ansvarsområde varit vid arbete med 

redovisning i mikroföretag. 

Respondent 1 Ansvarsområdet är oftast outtalat, men innehåller oftast uppgifter som 

delegerats över på denne såsom skötsel av redovisningen enligt lagar och 

regler, samt avstämning av redovisningen. Det yttersta ansvaret för 

företagets redovisning ligger hos företagsledningen. 

Respondent 2 Ansvarsområdet är oftast klart från början och uppgjort mellan parterna. 

Det yttersta ansvaret för företagets redovisning ligger hos 

företagsledningen. 

Respondent 3 Ansvarsområdet är uppgjort i förväg och innehåller bland annat att 

förvarna, ifrågasätta, agera bollplank, berätta och delvis också lära ut hur 

vissa moment fungerar. Inget direkt ansvar för företagets drift. 

Det yttersta ansvaret för företaget ligger hos företagsledningen. Respondent 1 uppger dock att 

ansvarsområdet oftast är outtalat, medan respondent 2 och 3 uppger att det är uppgjort och 

klart innan arbetet påbörjas. 

Tabell 6. Samarbete med företagsledningen 

Tabellen visar om och hur det är meningen att den redovisningsansvarige ska samarbeta med 

företagsledningen och hjälpa till att driva företaget i rätt riktning. 

Respondent 1 Ja, det är meningen genom att ge förslag till förbättringar i verksamheten 

såsom förbättrade rutiner och att förvarna. 

Respondent 2 Ja, det är meningen genom att informera redovisningsinformation till 

företagsledningen, vara tillgänglig och ge råd och tips. 

Respondent 3 Ja, det är meningen genom att berätta vad som kan hända och tillhandahålla 

hjälpmedel vid efterfrågan. Den känslomässiga skyldigheten till samarbete 

är starkare än de formella kraven. 

Det är meningen att den redovisningsansvarige skall samarbeta med företagsledningen och 

hjälpa till att driva företaget i rätt riktning i huvudsak genom att vara tillgänglig, förvarna, ge 

råd, tips och förslag till förbättringar. Respondent 3 uppger dessutom att den känslomässiga 

skyldigheten till samarbete kring detta är starkare än de formella kraven. 
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5.2 VERKLIGHETEN 

Här följer en kortare genomgång av hur de olika respondenterna uppfattar att de formella 

arbetsuppgifterna och funktionerna fungerar i verkligheten. 

5.2.1 ARBETSUPPGIFTER 

Tabell 7. Den löpande insamlingen av redovisningsunderlag 

Tabellen visar hur respondenterna upplever att den löpande insamlingen av 

redovisningsunderlag normalt fungerar i mikroföretag. 

Respondent 1 Mycket i övrigt att önska och måste arbeta konstant med att förbättra det. 

Uppfyller ofta inte vad som behövs för att de formella arbetsuppgifterna ska 

kunna utföras. 

Respondent 2 Det fungerar bra då det finns bra rutiner och vägledningar. De som kommer 

till en stor redovisnings- och revisionsbyrå har alltid ordning på sina 

papper. 

Respondent 3 Det fungerar oftast bra men om redovisningsunderlag kräver extraarbete i 

form av till exempel sortering så kostar det extra för kunden. 

Den löpande insamlingen av redovisningsunderlag fungerar inte som det borde i verkligheten 

och innebär extraarbete för den redovisningsansvarige anser respondent 1. Respondent 3 anser 

dock att det oftast fungerar och att det inte är något problem när det inte gör det i och med att 

extraarbetet inte skapar obetalt arbete. Respondent 2 anser att det vid en större redovisnings- 

och revisionsbyrå alltid fungerar bra. 

Tabell 8. Arbete utanför de formella arbetsuppgifterna 

Tabellen visar respondenternas svar på frågan om de känner att de ibland behövt utföra sådant 

som sträcker sig utanför de formella arbetsuppgifterna. 

Respondent 1 Det är vanligt och speciellt vid kontakter med utomstående parter då denne 

kan hamna i situationer som inte känns rätt. 

Respondent 2 Det kan hända och beror oftast på hur engagerad den redovisningsansvarige 

är. Ju mer engagerad denne är, desto lättare är det att hamna utanför de 

formella arbetsuppgifterna. 

Respondent 3 Det kan hända och beror oftast på att den redovisningsansvarige börjar 

känna ett mer personligt ansvar för hur det går för personerna som driver 

mikroföretaget. 

Respondent 1 uppger att sådana situationer ofta uppstår och inte känns rätt. Respondenterna 2 

och 3 uppger att det kan hända, men då att det beror på det egna agerandet och inte på att de 

blir satta i en felaktig situation av någon annan. 

Tabell 9. Att förväntas utföra arbete utanför de formella arbetsuppgifterna 

Nedanstående tabell tar sikte på att, till skillnad mot föregående, visa vad respondenterna 

huvudsakligen svarade på frågan om de av företagsledningen förväntas utföra arbete utanför 

de formella arbetsuppgifterna. 

Respondent 1 Ja, denne förväntas sköta vissa kontakter med utomstående parter som 

egentligen företagsledningen borde sköta. 
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Respondent 2 Nej, det handlar om rena affärsförhållanden och mikroföretagen vet var 

gränsen går. 

Respondent 3 Ja, ibland förväntas den redovisningsansvarige av företagsledningen ”fiffla” 

lite med redovisningen. 

Respondent 2 förväntas inte av företagsledningen utföra arbete utanför de formella 

arbetsuppgifterna medan respondent 1 och 3 uppger att det händer. 

5.2.2 ANSVARSOMRÅDE 

Tabell 10. Tydlig ansvarsbild 

Respondenterna fick svara på frågan om ansvarsbilden alltid är tydlig i arbetet med 

redovisning i mikroföretag, och nedanstående tabell syftar till att sammanfatta svaren. 

Respondent 1 Ansvarsområdet är outtalat och svårt att bestämma i förväg. 

Ansvarsområdet kan ofta kännas väldigt stort då kontroll och arbetsledning 

saknas men borde finnas då företagsledningen har det yttersta ansvaret för 

företaget. 

Respondent 2 Att informera om hur ansvarsbilden ser ut ingår som en del i den 

redovisningsansvariges ansvarsområde. Det är upp till denne att försöka 

motverka missförstånd. 

Respondent 3 Ansvarsbilden är tydlig då denna beskrivs i uppdragsbrev som skickas ut till 

mikroföretagen. Det är vad dessa innehåller som gäller. 

 Ansvarsbilden uppfattas som tydlig av respondent 2 och 3, men inte av respondent 1. 

Tabell 11. Ansvar utanför det formella ansvarsområdet 

Om respondenterna ibland uppfattat det som att de behövt ta sådant ansvar som sträckt sig 

utanför det formella ansvarsområdet sammanfattas i nedanstående tabell. 

Respondent 1 Ja, att ge besked och föra diskussioner kring företagets framtida chanser 

och utveckling då dennes bild av företaget inte är komplett, samt att behöva 

ta mindre beslut kring driften av företaget. 

Respondent 2 Det är inte vanligt att missförstånd på grund av oklara ansvarsförhållanden 

mellan parterna uppstår, men det är lätt att hamna i för nära relation till 

kunden. 

Respondent 3 Det är ovanligt och när det händer så är det på eget initiativ under 

medvetenhet om att mikroföretaget eventuellt inte är beredda att betala för 

extraarbetet det innebär. 

Respondent 2 och 3 anser inte att de behövt ta sådant ansvar som sträckt sig utanför det 

formella ansvarsområdet medan respondent 1 gör det. 

Tabell 12. Att förväntas ta ansvar utanför det formella ansvarsområdet 

Nedanstående tabell visar vad respondenterna svarat på frågan om de ibland av 

företagsledningen förväntas ta större ansvar än vad det formella ansvarsområdet innefattar. 

Respondent 1 Ja, då denne har lite överblick av företaget utöver vad ledningen har när det 

egentligen borde vara tvärtom. Anorektiska organisationer leder till att den 

redovisningsansvarige måste göra en del prioriteringar som egentligen ska 

komma uppifrån. Stor skillnad mellan olika företag. 
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Respondent 2 Nej men det kan komma på frågan. I ett sådant fall tas en tredje part in för 

att agera mellanhand. Viktigt att skilja på kompis- och affärsförhållande. 

Respondent 3 Nej, avtalsbreven följs och de kunder som har förväntat sig mer av den 

redovisningsansvarige har denne tappat eftersom dessa kunder inte heller är 

villiga att betala för extraarbetet det innebär. 

Respondent 1 anser att detta är ett problem medan respondent 2 och 3 har fungerande rutiner 

vid sådana situationer. 

5.3 REDOVISNINGSINFORMATION OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

Tabell 13. Gott samarbete mellan redovisningsansvarig och företagsledning 

Tabellen visar om respondenterna anser att det normalt finns ett gott samarbete mellan dem 

och företagsledningen, och hur samarbetet fungerar i praktiken. 

Respondent 1 Gott så till vida att de inte är oense. Svalt intresse hos företagsledningen för 

redovisningsinformation och användningen är knapphändig. Likviditetsmått 

och avkastning används flitigast. 

Respondent 2 Samarbetet är a och o i den redovisningsansvariges arbete. Informerar 

företagsledningen om hur läget ser ut och förklarar poster som starkt 

påverkat resultatet. 

Respondent 3 Normalt fungerar samarbetet bra, och de som inte är nöjd med den 

redovisningsansvariges sätt och metoder tar hjälp av någon annan. 

Redovisningsinformation presenteras löpande i form av lägesrapporter och 

uppgifterna ställs ofta i förhållande till samma period föregående år. 

 Det finns oftast ett gott samarbete mellan den redovisningsansvarige men respondent 1 menar 

dock att intresset hos företagsledningen för redovisningsinformation är svalt och används inte 

tillräckligt. 

Tabell 14. Meningsfulla, uppskattade arbetsuppgifter 

Respondenterna fick besvara frågan om de anser att de har meningsfulla arbetsuppgifter på så 

sätt att företagsledningen uppskattar den redovisningsinformation som tas fram och 

presenteras för dessa. 

Respondent 1 Meningsfulla så till vida att den redovisningsansvarige ofta är nästintill 

oersättlig på grund av specialkunskaper och erfarenheter kring det specifika 

företaget. Icke meningsfullt att förbereda redovisningen för att ta fram 

redovisningsinformation utöver vad lagar och regler kräver då den sällan 

efterfrågas. Tröskeleffekt. 

Respondent 2 Ja, eftersom denne lärt sig vad de flesta vill ha. Presenterar inte 

redovisningsinformation som inte kommer att användas. Oftast räcker 

standardformalian. 

Respondent 3 Den redovisningsinformation som presenteras som inte används av 

företagsledningen känns inte som en meningsfull arbetsuppgift att ta fram. 

Problemet blir mindre och mindre ju längre den redovisningsansvarige 

arbetar med samma företag. Inte meningsfullt att sortera papper som 

företagen egentligen hade kunnat göra själv. 

Alla respondenter anser att de har meningsfulla arbetsuppgifter, men också att det finns 

sådana som inte alls är meningsfulla. Respondent 2 utför inte dessa alls, medan respondent 1 
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och 3 ibland gör det. Respondent 1 tror att problemet minskar i relevans ju större företagen 

växer sig, och respondent 3 tror att det minskar beroende på hur länge denne arbetat med ett 

och samma företag. 

Tabell 15. Förståelse för redovisningsinformation hos företagsledningen 

Tabellen visar vad respondenterna svarat på frågan om huruvida företagsledningen förstår den 

redovisningsinformation som tas fram och presenteras för dessa. 

Respondent 1 Förstår i grova drag men absolut inte fullt ut. 

Respondent 2 Förstår den redovisningsinformation som presenteras för dem. 

Presentationen anpassas för att de ska förstå. 

Respondent 3 Brukar vara noggrann med att försöka få dem att förstå vid bokslut och 

deklaration, men det är många som inte riktigt bryr sig om det löpande. 

Respondenterna är överens om att det ofta kräver viss anpassning av presentationen av 

redovisningsinformation för att företagsledningen ska förstå den. Respondent 3 uppger att det 

är många som inte riktigt bryr sig om den löpande informationen som redovisningen kan ge. 

Tabell 16. Redovisningsinformation som är till nytta för företagsledningen som styrmedel 

Respondenterna ombeddes besvara frågan om den redovisningsinformation som normalt 

presenteras för mikroföretagen borde vara till nytta för dem när de tar beslut kring driften av 

företaget, och tabellen nedan visar huvuddragen i de svar som framkommit. 

Respondent 1 Syftet med redovisningen. 

Respondent 2 Svårt att avgöra i och med att redovisningen avbildar vad som hänt och inte 

vad som kommer att hända. Kan dock användas för att upptäcka rimliga 

trender etc. 

Respondent 3 Den måste vara till nytta. Riktigt duktiga företagare behöver inte 

redovisningsinformationen då de känner av läget ändå. 

Respondent 1 och 3 är överens om att redovisningsinformationen är till för att hjälpa 

företagsledningen att driva företaget i rätt riktning. Respondent 2 menar dock att det inte alltid 

är till nytta då det alltid finns en osäkerhet i att förutsäga framtiden. 

Tabell 17. Redovisningsinformation som används effektivt 

Tabellen visar om respondenterna anser att redovisningsinformationen de tar fram och 

presenterar används på bästa sätt och mest effektivt såsom de anser att den kan användas i 

mikroföretag. 

Respondent 1 Nej, det gör den inte. Orsakerna beskrivs som brist på tid, intresse och 

kunskap. 

Respondent 2 Nej, men den redovisningsansvarige försöker hjälpa företagsledningen till 

detta. 

Respondent 3 Ungefär 30-35 procent av mikroföretagen skulle kunna utnyttja 

redovisningsinformationen bättre genom att läsa och fundera kring dess 

innebörd. 

Redovisningsinformationen skulle ofta kunna användas mer effektivt av företagsledningen i 

mikroföretag. 
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Tabell 18. Är det vanligare med oklara ansvarsförhållanden/arbetsuppgifter vid någon av de 

aktuella professionsnivåerna? 

Tabellen representerar vad de olika respondenterna tror. 

Respondent 1 Förväntningarna och ansvarsområdet utökas för någon som blir direkt 

anställd. Det tillkommer mycket arbetsuppgifter på grund av att utökade 

möjligheter och insikter uppstått som denne förväntas utnyttja. 

Respondent 2 En redovisningskonsult vid en mindre redovisningsbyrå står oftast i större 

beroendeställning till sina kunder och kan leda till en djupare involvering i 

uppdrag. 

Respondent 3 Direkt anställning skulle automatiskt leda till ett större ansvarsområde då 

det innebär en viss komplettering av företagsledningen. Innebär att de måste 

gå in och räkna på saker som en redovisningskonsult normalt endast räknar 

på när det efterfrågas. 

Enligt respondent 2 är en redovisningskonsult vid en mindre byrå mer utsatt för problemet än 

en redovisningskonsult vid en större redovisnings- och revisionsbyrå. Respondent 3 menar att 

en direkt anställning vid ett mikroföretag automatiskt skulle leda till större ansvarsområde och 

respondent 1 tror också att en direkt anställning bland de olika professionsnivåerna skulle 

innebära större svårigheter kring ansvarsområdet och arbetsuppgifterna. Respondent 2 är 

alltså minst utsatt av respondenterna för problemet och respondent 1 är mest utsatt. 

5.4 KOMPLETTERINGAR 

Tabell 19. Tror du att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten eller bristfälliga 

redovisningskunskaper kan vara en orsak till att många mikroföretag upplever en dålig 

lönsamhet, eller rentav ett konkurshot? 

Denna fråga är direkt kopplad till vårt syfte och här visas respondenternas svar på den. 

Respondent 1 Ja 

Respondent 2 Ja 

Respondent 3 Ja 

 Alla respondenter tror att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten eller 

bristfälliga redovisningskunskaper kan vara en orsak till att många mikroföretag upplever en 

dålig lönsamhet, eller rentav ett konkurshot. Brist på förståelse för den ekonomiska 

verksamheten hålls fram som troligare orsakande faktor än bristfälliga 

redovisningskunskaper. 

Tabell 20. Tycker du att det är för lätt att starta företag i dag, när det verkar vara lätt att 

starta ett mikroföretag, men betydligt mycket svårare att driva ett? 

Respondent 1 Ja. Efterfrågar ”körkort” för företagare. 

Respondent 2 Många måste få prova sin idé billigt, sedan fungerar finansiärer såsom 

banken som filter och sanerar bort idéer som inte kommer att fungera. 

Problemet har också blivit mindre sedan gränsen för minsta aktiekapital 

minskades då aktiebolagsformen är en tämligen ordnad företagsform. 

Respondent 3 Ja. Efterfrågar ”företagstillstånd”. 
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Respondenterna är överens om att det finns ett problem, men respondent 2 anser att det blivit 

mindre det senaste året och också att finansiärer fungerar som ett ganska effektivt filter och 

sorterar bort mikroföretag innan de kostar samhället för mycket. 

Tabell 21. Tror du att det skulle kunna vara en lösning på problemet att ställa vissa hårdare 

krav på de som vill starta ett företag? 

Respondent 1 Ja. Även en svår arbetsmarknad kan inverka på att fler som egentligen inte 

borde starta företag, gör det ändå för att skapa sin egen arbetsplats. Många 

företag bedrivs i detta syfte och inte i att förverkliga en affärsidé. 

Respondent 2 Ja men inte för hårda krav. Myndigheter och banker borde fokusera på att 

stoppa i tid innan planerna blivit alltför vansinniga. 

Respondent 3 Ja. Skulle hjälpa många och får fler att inse vad de ger sig in i. 

Respondenterna anser att hårdare krav på de som vill starta ett företag borde införas, men 

respondent 2 påpekar att de inte får vara för hårda krav och att visst fokus istället ska riktas på 

en typ av filtreringsfunktion som stoppar vissa företag efter att de fått testa sin affärsidé och 

innan det kostat för mycket. 
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6.  ANALYS OCH DISKUSSION  

Syftet med vårt arbete har varit att beskriva och förklara att en god företagsekonomisk 

kunskapsnivå hos företagsledare i mikroföretag, samt ett väl fungerande samarbete med den 

redovisningsansvarige, kan vara avgörande för mikroföretagets överlevnad, genom att utgå 

från den redovisningsansvariges perspektiv. 

För att uppnå detta har vi huvudsakligen inriktat arbetet kring att besvara dessa två 

frågeställningar: 

1. Hur upplever de redovisningsansvariga sambandet mellan mikroföretags 

överlevnadsförmåga/lönsamhet, och företagsledarnas företagsekonomiska 

kompetensnivå? 

2. Hur påverkas företagets ekonomiska ställning när det uppstår oklara 

ansvarsförhållanden mellan redovisningsansvariga och mikroföretagsledare? 

6.1 SAMBANDET MELLAN 

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA/LÖNSAMHET OCH 

FÖRETAGSEKONOMISK KUNSKAPSNIVÅ 

Respondenterna uppger alla att det är vanligt att mikroföretag tampas med dålig lönsamhet. 

De är också överens om att det ofta saknas intresse för redovisningsinformation hos 

företagsledare i mikroföretag och att det snarare handlar om en brist på förståelse för den 

ekonomiska verksamheten än en brist på just redovisningskunskaper som de inte är i behov av 

i alla lägen. Resultatet av Perren och Grants studie styrker också påståendet att företagsledare 

i små- och medelstora företag ofta har en misstro för formell utbildning. Samtidigt visar också 

Marita Blomkvists studie att företagsledare har allt att vinna på att vara delaktiga i 

redovisningsarbetet. Ett samband framkommer där mellan företagsledarens delaktighet i 

bokslutsprocessen och företagets tillväxt. Resultatet i vårt arbete visar också att det är mycket 

troligt att det finns ett samband mellan dessa två faktorer. De tre respondenterna som deltagit i 

vårt arbete anser alla att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten mycket väl kan 

vara en orsak till att många mikroföretag upplever en dålig lönsamhet eller till och med går i 

konkurs. 

Redovisningsinformationen, enligt våra respondenter, tas ofta i första hand fram utifrån vad 

lagen kräver och används sällan som styrmedel i mikroföretag. Ett tecken på att många 

mikroföretagsledare inte har den kunskap och förståelse som krävs för att göra detta, kan vara 

att många stannar i livscykelmodellens överlevnadsfas. Respondent två påpekar att många 

mikroföretagsledare i huvudsak inte bedriver sin verksamhet som ett verktyg för att driva in 

vinster, utan snarare ser sitt företagande som en livsstil. För att ta sig ur denna fas har vi 

tidigare i teorikapitlet dock konstaterat att vissa företagsekonomiska kunskaper krävs och att 

redovisningsinformation måste användas. Vi ser detta som en mycket trolig förklaring till att 

cykeln för många mikroföretag stannar av här. Vi finner det också mycket orimligt att den 

starkaste orsakande faktorn till att en så stor andel mikroföretag aldrig tar sig längre i 

modellen, skulle vara ovilja till att beträda nästkommande fas, utan anser det istället som 

mycket mer troligt att en starkare orsak är vissa kunskapsbrister. Studien som gjordes av 
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Colin Gray styrker samtidigt att entreprenörers vilja till att växa och deras inställning 

gentemot förändringar och förändringsprocesser, påverkar dess tillväxtmöjligheter. 

De redovisningsansvariga personerna upplever alla tre att något borde göras åt de nästintill 

obefintliga kraven som i dagsläget ställs på de som vill starta eget. De anser att hårdare krav 

skulle hjälpa många entreprenörer att inse vad de ger sig in på innan de startar ett företag men 

har lite olika uppfattning kring hur hårda de bör vara. Respondent ett och tre föreslår att något 

typ av företagstillstånd eller ”körkort” för företagare borde införas, medan respondent två 

snarare tycker att de befintliga hindren i så fall borde stärkas något. Respondent två menar att 

alla måste få testa sin affärsidé billigt för att de bästa i slutändan ska komma fram. Det är 

meningen att till exempel kreditinstitut ska fungera som hinder genom att avslå 

finansieringsansökningar för affärsidéer som är alldeles för osäkra. Efter det här arbetet kan vi 

konstatera att det kan vara ett problem med företagsledare i mikroföretag som inte har de 

kunskaper som krävs för att driva ett företag, och därmed att dessa hinder inte heller är 

tillräckliga i dagsläget. Vi anser att en alldeles för stor andel mikroföretag är olönsamma, 

eftersom vi tror att många skulle kunna räddas av en förstärkning av dessa hinder. Antingen 

genom att hjälpa dem att bygga en hållbar affärsidé eller helt enkelt genom att hindra dem 

från att hamna i en situation som företagsledare i ett konkursföretag. 

Ett sådant problem med kunskapsbrister hos företagsledare genererar direkta risker för 

företagets överlevnad, då det är vida känt bland teoretiker att det faktiskt krävs mer av en 

blivande företagsledare än de få krav som ställs av Bolagsverket. Den klassiska 

intressentmodellen styrker företagsledarnas position i ett nätverk av alla företagets 

intressenter, som huvudsaklig koordinator för samarbetet mellan dem. Detta innebär att 

företagsledare så fort de har en intressent, måste kunna bedriva sin verksamhet i en riktning 

som tillfredsställer denne. Detta kräver ofta kunskaper kring att beräkna, tolka och tyda 

nyckeltal, då detta är intressenternas huvudsakliga verktyg vid bedömningar och beslut som 

rör företaget. Vi anser det som mycket besynnerligt att det beskrivs i både presenterad teori 

och resultat att det faktiskt är vanligt att mikroföretagsledare är ointresserade och okunniga 

kring detta. Efter att ha studerat företagsekonomi A, B och C på högskolenivå så har vi som 

författare uppfattat nyckeltalsanvändningen hos företagsledare som en mycket viktig del för 

att behålla kontrollen över företaget samt för att behålla sina intressenter. Marita Blomkvists 

studie styrker också att de företagsledare som deltar i bokslutsprocessen är de som har insett 

vikten av att använda sig av nyckeltal. 

Slutsatsen som kan dras med utgångspunkt i den första frågeställningen med tillhörande 

resultat blir alltså att det i dagsläget är alldeles för lätt att starta ett företag. Våra tre 

respondenter anser alla att det krävs vissa åtgärder och den svenska företagsstatistiken styrker 

att de hinder som finns i dagsläget inte kan sägas vara tillräckliga. Vårt förslag är således att 

dessa hinder borde motsvara ungefär den prövning som femkraftsmodellen utgör. Detta är en 

bedömning som till exempel kreditinstituten skulle kunna göra. Ytterligare hinder skulle 

kunna utgöras av ett företagstillstånd eller ett ”körkort” för företagare, innehållande ett prov 

där vissa företagsekonomiska färdigheter måste uppvisas. 
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6.2 ANSVARSFÖRHÅLLANDENAS PÅVERKAN PÅ DEN 

EKONOMISKA STÄLLNINGEN 

I resultatet framkom, framför allt genom respondent ett, att det ofta av denne uppfattas som att 

företagsledare ”köper sig fria” från redovisningsarbetet genom att anställa en 

redovisningsansvarig person. I och med detta beskrivs det som att de ofta släpper den 

ekonomiska delen av företagsdriften för mycket. Problemet beskrivs också som att det faktiskt 

är företagsledaren som är ytterst ansvarig för företaget, samt att de också släpper de tidigare 

beskrivna viktiga funktioner som redovisningen utgör för driften av ett företag. Vi anser att 

det borde vara av största vikt för en företagsledare att dels ha kontroll över hur 

redovisningsarbetet utförs och dels ha kontroll över hur redovisningsinformationen ser ut för 

företaget. Vi anser dessutom att det inte går att uppfylla den goda redovisningsseden i själva 

redovisnings- och bokslutsarbetet utan att den finns i åtanke redan vid insamlingen av 

redovisningsunderlaget som företagsledaren själv oftast måste ta hand om. 

Utifrån vårt arbete har vi också kunnat konstatera att många företagsledare i mikroföretag inte 

förstår innebörden av begreppet god redovisningssed. Detta framförallt då det framkommit att 

syftet med redovisningen inte är detsamma för många mikroföretagsledare, som det är enligt 

våra största normgivande organ inom redovisningsområdet. Enligt Belkaoui bygger 

redovisningens principer, normer, regler och lagar (som i sin tur utgör den goda 

redovisningsseden) på redovisningspostulat och ursprungligen på redovisningens syfte; att 

tillhandahålla information för ekonomiskt beslutsfattande. Våra respondenter framhöll det 

dock som mycket vanligt att redovisningen endast tas fram i syfte att uppfylla lagens mening. 

Vi hamnar alltså i en återvändsgränd då lagen indirekt framhåller ett helt annat syfte med 

redovisningen. 

Dessa faktorer leder tillsammans till att det uppstår onödiga risker för företagets ekonomiska 

ställning i och med att företagsledare inte tar det ansvar de egentligen är tvungna till då de 

startar ett företag. Att istället lita helt på de redovisningsansvariga personer de anlitat eller 

anställt behöver inte utgöra en direkt risk för att redovisningen i sig inte blir upprättad på ett 

sätt som överensstämmer med lagtext och god redovisningssed, men vi anser att det definitivt 

leder till att viktiga funktioner för driften av företaget åsidosätts och inte utnyttjas. Reko utgör 

delvis en säkerhet för företagsledare som vill anlita en utomstående redovisningsansvarig då 

standarden skapar ett juridiskt ansvar för att själva uppdraget utförs enligt god 

redovisningssed. Vi anser dock att standarden samtidigt kan utgöra en falsk trygghet då den 

fortfarande inte innebär att företagsledningen kan släppa allt som har med redovisningen att 

göra. 

De redovisningsansvariga personer som har deltagit i vårt arbete är alla överens om att de inte 

ska, och inte har möjlighet till att ta något ansvar för företagsdriften som företagsledare ibland 

släpper ifrån sig, då det kräver speciella fackkunskaper och detaljerade kunskaper kring den 

egna dagliga verksamheten. Företagsledare måste alltså ta detta ansvar själva men gör det inte 

alltid. Marita Blomkvists studie styrker också hur viktigt det kan vara för företags tillväxt och 

lönsamhet att företagsledare själva sätter sig in i redovisningsarbetet och förstår 

redovisningsinformationen. Deakins och Freels studie visar samtidigt hur viktigt det är med 

fackkunskaper för att företaget ska utvecklas och växa. Även om det interna målet med 

företaget inte är tillväxt så krävs ändå en tillväxt och en utveckling parallellt med 

marknadsutvecklingen för att det ska vara möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Dessa 

studier påvisar därmed att båda dessa delar krävs vid företagsdrift, och i dagsläget är det 
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utifrån vårt arbete vanligt att företagsledare och redovisningsansvariga var för sig besitter 

dessa kunskaper, men ingen av dem har kombinationen. 

Vi anser att företagsledningen är den part som borde inneha båda dessa färdigheter då det 

troligtvis är denne som vistas mest ute i verksamheten och dessutom är ytterst ansvarig. 

Respondent ett berättar dock om situationer då denne varit tvungen att sköta kontakter med 

utomstående parter såsom kreditinstitut trots att denne kände att det inte var inom det egna 

ansvarsområdet. Risker som uppkommer beskrivs såsom att felaktiga framtidsbedömningar 

(på grund av bristfälliga fackkunskaper) tas fram och presenteras för intressenter. Det kan i 

sin tur leda till att de bedömer företaget och tar beslut utifrån en felaktig grund som kan få 

direkta konsekvenser för företagets ekonomiska ställning. Deakins och Freel styrker också 

resonemanget och påpekar hur viktigt det är med erfarenheter och lärdomar för att kunna 

utveckla ett vinnande handlingssätt vid kontakter med olika intressenter. 

Slutligen kan vi alltså utifrån vår studie konstatera att vi inte kan precisera exakt hur den 

ekonomiska ställningen påverkas för ett företag när det uppstår oklara ansvarsförhållanden. 

En sådan situation behöver inte ha någon direkt påverkan, men vi tror att det alltid uppstår 

onödiga risker i och med detta. Vi tror att de personer som anställs eller anlitas för 

redovisningsarbete av företagsledare i mikroföretag alltid försöker göra ett så bra och rättsligt 

korrekt arbete som möjligt, vilket borde leda till att sådana komplikationer sällan uppstår även 

om företagsledningen inte kontrollerar dessas arbete. Däremot så anser vi att det största 

problemet är att den nödvändiga ekonomistyrningen av företaget fortfarande hamnar i 

skymundan. Risken vi talar om handlar alltså inte om rent juridiska och rättsliga frågor. Det 

handlar snarare om att till exempel framtidsprognoser och utvärderingar av tidigare händelser 

inte görs, eller att intressenters beslutsunderlag samt den ekonomiska ställningen gentemot 

konkurrenter och marknad ofta är okänt för företagsledare. 

Vi anser att vad vi nu beskrivit ovan är mycket onödiga risker som skulle kunna minimeras 

genom att helt enkelt upplysa företagsledare om hur viktigt det är att använda sig av 

ekonomisk information. Som beskrivits tidigare i kapitel två under Metodkritik, har vi efter 

vårt arbete upptäckt att problemet med oklara ansvarsförhållanden i första hand inte uppstår i 

mikroföretag som anlitar redovisningsansvariga personer. De två respondenter som vi har 

intervjuat och som har varit auktoriserade redovisningskonsulter har standarden Reko som 

stöd för ansvarsområdets gränsdragning vilket leder till att det för dem inte råder något tvivel 

kring vilka arbetsuppgifter som ska utföras och inte. Detta tillsammans med att våra tre 

respondenter uppgivit att redovisningsinformation inte används i tillräcklig utsträckning av 

företagsledare i mikroföretag, leder till att vi som författare ändå kan ana att de oklara 

ansvarsförhållandena istället uppstår för motparten, det vill säga företagsledarna. Vi tror att 

de, i och med att de ofta tycks släppa redovisningsarbetet för långt ifrån sig, inte alltid är 

medvetna om att ekonomistyrning är en del av arbetet med att driva ett företag och därmed är 

en del av deras ansvarsområde. 
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6.3 SLUTORD 

Att det är viktigt att företagsledningen förstår den ekonomiska verksamheten i sitt företag och 

kan koppla samman denna med den faktiska verksamheten, råder det efter detta arbete inget 

tvivel om. Tydligt är också att det inte alltid fungerar så i verkligheten. Utifrån given teori och 

resultat har vi också möjligheten att dra slutsatsen att brist på förståelse för den ekonomiska 

verksamheten mycket väl kan vara en orsak till att så många mikroföretag avvecklas i 

dagsläget. Redovisningskunskaper och förståelse för den ekonomiska verksamheten hos 

företagsledare i mikroföretag kan därmed vara avgörande för mikroföretagets överlevnad. 

Problemet med att en så stor andel små- och mikroföretag upplever en dålig lönsamhet, skulle 

kunna vara ett resultat av att det är alldeles för lätt att starta företag i dag och att de befintliga 

hindren är för små. 

Att oklara ansvarsförhållanden kan uppstå i och med dessa kunskapsbrister kan delvis isoleras 

till de redovisningsansvariga personer som är direkt anställda vid mikroföretag, åtminstone ur 

den redovisningsansvariges perspektiv. Utifrån vår studie har vi dock belägg för att tro att de 

oklara ansvarsförhållandena istället uppstår, och i första hand uppfattas utifrån 

företagsledarnas sida då det händer att de inte tar ansvar för den nödvändiga 

ekonomistyrningen. Dessa oklara ansvarsförhållanden för företagsledare i mikroföretag kan 

därmed generera onödiga risker för dess överlevnadsförmåga och lönsamhet. 

Vi hoppas att vårt arbete har påpekat ett samhällsproblem som vi tror skulle kunna lösas på ett 

bättre sätt i dag genom relativt små åtgärder i förhållande till nyttan de skulle innebära för den 

svenska välfärden. 

6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Genom uppsatsens gång har vi hittat mycket forskning inom samma problemområde men inte 

någon med exakt samma utgångspunkt; ur den redovisningsansvariges perspektiv. Detta har 

gjort det mycket intressant då vi kunnat jämföra vårt resultat med tidigare forskning. Dock så 

anser vi att det behövs mer forskning inom området. Ett exempel skulle kunna vara att göra 

samma studie i andra län och kommuner för att se om det finns någon skillnad. En respondent 

föreslog att studien skulle kunna fokuseras till lite större företag, det vill säga till små och 

medelstora, och en annan gav också som förslag att genomföra den längre söderut då det finns 

fler företag (än här i Jämtland) med två till nio anställda. Fortsatta studier borde också sträva 

efter att ha fler respondenter, alternativt utforma mer kvantitativa enkätstudier för att kunna 

bekräfta resultatet statistiskt och för att möjliggöra generalisering av slutsatser. 
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http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-356  

Hämtat 2011-12-28 kl. 10.05 

Distansgymnasiet, Entreprenörens roll och färdigheter. 

http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-357  

Hämtat 2011-12-28 kl. 10.20 

European Commission, Small and medium-sized enterprises (SMEs) definition. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 

Hämtat 2011-11-28 kl. 09.38 

Folkpartiet, Jobb och företagande. 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Jobb-och-foretagande/  

Hämtat 2011-12-07 kl. 10.45 

Kristdemokraterna, Företagande och arbete. 

http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/ForetagOchArbete 

Hämtat 2011-12-07 kl. 12.15 

Miljöpartiet de gröna, Arbetslöshet. 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=174014 

Hämtat 2011-12-07 kl. 13.10 

Nationalencyklopedin, sökord: intressent. 

http://www.ne.se/intressent 

Hämtat 2011-12-15 kl. 15.00 

 

Nationalencyklopedin, sökord: teori. 

http://www.ne.se/lang/teori  

Hämtat 2011-12-19 kl. 13.30 

Nya Moderaterna, Moderaterna är vår tids arbetsparti. 

http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx 

Hämtat 2011-12-07 kl. 12.30 

 

Skatteverket, Bokföring, vad kräver lagen. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/bokforingbokslut/b

okforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html 

Hämtat 2011-12-06 kl. 15.15 

Socialdemokraterna, Entreprenörskap och företagande. 

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Entreprenorsskap-och-

foretagande/  

Hämtat 2011-12-07 kl. 12.40 

 

http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-355
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-356
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-357
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Jobb-och-foretagande/
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/ForetagOchArbete
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=174014
http://www.ne.se/intressent
http://www.ne.se/lang/teori
http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Entreprenorsskap-och-foretagande/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Entreprenorsskap-och-foretagande/


V 
 

Vänsterpartiet, Småföretag. 

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2840&catid=

486&Itemid=857  

Hämtat 2011-12-07 kl. 10.20 

INTERVJUER 

Intervju 1, Anställd redovisningsansvarig, Krokom, 2011-12-15 kl.18.00. Intervjun pågick i 

36 minuter och 35 sekunder. 

Intervju 2, Auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- och revisionsbyrå, 

Östersund, 2011-12-16 kl. 15.00. Intervjun pågick i 33 minuter och 32 sekunder. 

Intervju 3, Auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre redovisningsbyrå, Östersund, 

2011-12-19 kl. 10.00. Intervjun pågick i 42 minuter och 53 sekunder. 

TELEFONINTERVJUER 

Komplettering till intervju 1, Anställd redovisningsansvarig, Östersund, 2011-12-22 kl. 13.56. 

Intervjun pågick i 5 minuter och 26 sekunder. 

Komplettering till intervju 2, Auktoriserad redovisningskonsult vid en större redovisnings- 

och revisionsbyrå, Östersund, 2011-12-22 kl. 12.51. Intervjun pågick i 7 minuter och 32 

sekunder. 

Komplettering till intervju 3, Auktoriserad redovisningskonsult vid en mindre 

redovisningsbyrå, Östersund, 2011-12-22 kl. 13.02. Intervjun pågick i 4 minuter och 5 

sekunder.  

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2840&catid=486&Itemid=857
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2840&catid=486&Itemid=857


VI 
 

MITTUNIVERSITETET, ÖSTERSUND 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

FÖRETAGSEKONOMI C 

KANDIDATUPPSATS 

BILAGA 1 

INTERVJUMALL 

MIKROFÖRETAG OCH REDOVISNING 
 

Sveriges företagsstruktur består till största del av mikroföretag. Det innebär att de är mycket 

viktiga för vår svenska välfärd och samhällsutveckling vilket många politiker tagit fasta på i 

sin politik. Problemet är att många fokuserar på att gynna nystartande av företag och tillväxt i 

de redan existerande mikroföretagen. I verkligheten finns två av tre mikroföretag kvar efter 

tre års verksamhet. Av de som inte avvecklats inom den här tidsperioden upplever dessutom 

nästan en tredjedel att lönsamheten är mycket dålig, eller ganska dålig. Vi tror att en 

bidragande orsak till att många mikroföretag upplever denna dåliga lönsamhet, är att det ofta 

saknas förståelse hos företagsledaren för den ekonomiska verksamheten. Därmed torde en 

ökad kunskap och förståelse förbättra lönsamheten. 

Syftet med vårt arbete har varit att beskriva och förklara att en god företagsekonomisk 

kunskapsnivå hos företagsledare i mikroföretag, samt ett väl fungerande samarbete med den 

redovisningsansvarige, kan vara avgörande för mikroföretagets överlevnad, genom att utgå 

från den redovisningsansvariges perspektiv. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att bilda oss en uppfattning om hur 

redovisningsansvariga uppfattar vårt problem i verkligheten. Valet av kvalitativa intervjuer 

härstammar från att vi vill genomföra vår studie ur den redovisningsansvariges perspektiv. 

Tidigare studier har presenterat kvantitativa data ur företagsledarens perspektiv, men eftersom 

vi tror att det kan skilja sig mycket mellan uppfattningarna hos de båda parterna så har vi valt 

att studera motparten. Eftersom rapporten handlar om hur personer agerar och samarbetar med 

varandra i verkligheten känns det naturligt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt vid 

resultatinsamlingen. 

 
 

Författare:  

Caroline Grinde, 073-0300640 

Emelie Säterberg, 073-8186387 

Handledare: 

Jan Hemlin 



VII 
 

INSTRUKTIONER 

Intervjun består av 24 frågor. Vi vill att de besvaras i den ordning de ligger. Alla frågor 

besvaras utifrån den erfarenhet som finns kring mikroföretag och redovisning, och svaren ska 

inte innehålla information som kan härledas till speciella mikroföretag. 

Med mikroföretag menar vi i det här fallet företag med mindre än tio anställda.  

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ge någon ersättning för den tid som går åt, men vi vill i alla 

fall skänka ett stort tack på förhand till er som ställer upp med dyrbar tid och värdefulla svar. 

Alla deltagare som besvarar frågorna garanteras full anonymitet om de vill, men ombedes i så 

fall att fundera ut en ”benämning” i stället för tilltalsnamnet, som de godkänner att vi 

använder oss av i den slutliga rapporten. Tänk också på i hur hög grad du som deltagare vill 

vara anonym, när du besvarar frågorna. Om du berättar något som du inte vill att vi ska återge 

i den slutgiltiga rapporten, är det mycket viktigt att du berättar även det när du besvarar 

frågan. 

Jag godkänner att ni i den slutgiltiga rapporten kallar mig för: 

  



VIII 
 

ALLMÄNT 

1. Berätta lite om dig själv, hur länge har du arbetat med redovisning? 

2. Hur mycket har du arbetat med redovisning i mikroföretag? 

3. Beskriv det typiska mikroföretaget utifrån din erfarenhet. 

4. Är det vanligt att mikroföretag tampas med dålig lönsamhet? 

ARBETSUPPGIFTER OCH FUNKTIONER 

5. Hur långt sträcker sig normalt dina arbetsuppgifter när du arbetar med mikroföretag? 

Vad innefattar de? 

6. Hur ser ditt ansvarsområde ut normalt när du arbetar med mikroföretag? Hur stort 

ansvar tar du för mikroföretagets drift? 

7. Är det meningen att du ska samarbeta med företagsledningen och hjälpa till att driva 

företaget i rätt riktning? 

VERKLIGHETEN 

ARBETSUPPGIFTER 

8. Hur fungerar den löpande insamlingen av redovisningsunderlag normalt i 

mikroföretag? 

9. Känner du att du ibland behövt göra sådant som sträcker sig utanför dina 

arbetsuppgifter? 

10. Uppfattar du det ibland som om du av företagsledningen förväntas utföra sådant som 

sträcker sig utanför dina arbetsuppgifter? 

ANSVARSOMRÅDE 

11. Är ansvarsbilden alltid tydlig i ditt arbete? 

12. Känner du att du ibland behövt ta sådant ansvar som sträcker sig utanför ditt 

ansvarsområde? 

13. Uppfattar du det ibland som att du av företagsledningen förväntas ta ett större ansvar 

än vad ditt ansvarsområde innefattar? 

REDOVISNINGSINFORMATION OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

14. Finns det normalt ett gott samarbete mellan dig och företagsledningen? 

15. Hur fungerar samarbetet normalt i praktiken? 

16. Upplever du att du alltid har meningsfulla arbetsuppgifter? Uppskattar 

företagsledningen den redovisningsinformation du tar fram och presenterar? 

17. Upplever du att företagsledningen förstår redovisningsinformationen du presenterar? 

18. Upplever du att redovisningsinformationen du presenterar borde vara till nytta för 

företagsledningen när de ska leda företaget i rätt riktning? 

19. Används redovisningsinformationen på bästa sätt såsom du uppfattar att den kan 

användas mest effektivt? 



IX 
 

20. Gäller endast intervju 1: Tror du att oklara ansvarsförhållanden/arbetsuppgifter är 

vanligare när mikroföretaget anlitar en direkt anställd redovisningsansvarig, än när de 

anlitar via en redovisningsbyrå? 

Gäller endast intervju 2: Tror du att oklara ansvarsförhållanden/arbetsuppgifter är 

vanligare när mikroföretaget anlitar ett större företag för redovisningstjänster, än när 

de anlitar en liten redovisningsbyrå? 

Gäller endast intervju 3: Tror du att oklara ansvarsförhållanden/arbetsuppgifter är 

vanligare när mikroföretaget anlitar en utomstående redovisningsansvarig, än när de 

anlitar en direkt anställd? 

21. Finns det något mer du skulle vilja berätta för oss? 

KOMPLETTERANDE FRÅGOR TILL ALLA RESPONDENTER 

22. Tror du att brist på förståelse för den ekonomiska verksamheten eller bristfälliga 

redovisningskunskaper kan vara en orsak till att många mikroföretag upplever en dålig 

lönsamhet, eller rentav ett konkurshot? 

23. Tycker du att det är för lätt att starta företag i dag, när det verkar vara lätt att starta ett 

mikroföretag, men betydligt mycket svårare att driva ett? 

24. Tror du att det skulle kunna vara en lösning på problemet att ställa vissa hårdare krav 

på de som vill starta ett företag? 

  



X 
 

BILAGA 2 – PARTIÅSIKTER 

PARTI ÅSIKT 

MODERATERNA 
”Vi vill att fler ska ha ett jobb. Därför vill vi sänka 

skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite 

och som därför behöver det bäst. Och därför vill vi 

underlätta för företag att starta, växa och stanna i 

Sverige.”75 

CENTERPARTIET 
”Små företag har den största potentialen när det 

gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare 

vågade anställa ytterligare en person skulle många 

nya arbetstillfällen skapas. Många av våra 

företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just 

små företag.”76 

FOLKPARTIET 
”Underlätta för nya företag att bildas och växa.”77 

 

 

 

 

KRISTDEMOKRATERNA 
”Det privata näringslivet och det enskilda 

entreprenörskapet har alltid varit, är och kommer att 

vara grunden för Sveriges välfärd.”78 

 

 

SOCIALDEMOKRATERNA 
”Vi vill att det ska vara enklare och tryggare än idag 

att röra sig mellan företagande och lönearbete. 

Nyföretagandet behöver stimuleras.” 79 

 

 

VÄNSTERPARTIET 
”De små företagen är viktiga för Sveriges ekonomi 

och för syssel¬sättningen (sic). Vänsterpartiet vill 

underlätta för de små företagen på olika sätt.”80 

 

 

MILJÖPARTIET 
”Vår politik är också inriktad på att stödja små- och 

medelstora företags utveckling. Här skapas många 

jobb som också är inriktade på konsumentorienterade 

tjänster.”81 

 

 

                                                             
75 http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx  
76 http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Foretagande-och-naringspolitik/Politik-A---

O/Foretagsklimat/  
77 http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Jobb-och-foretagande/  
78 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/ForetagOchArbete  
79 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Entreprenorsskap-och-foretagande/ 
80http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2840&catid=486&Itemid=857  
81 http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=174014  

http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Foretagande-och-naringspolitik/Politik-A---O/Foretagsklimat/
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Foretagande-och-naringspolitik/Politik-A---O/Foretagsklimat/
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Jobb-och-foretagande/
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/ForetagOchArbete
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Entreprenorsskap-och-foretagande/
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2840&catid=486&Itemid=857
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=174014

