
 1 

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

���������������

����  !�

 
 
 
 

 
Småföretag 
����������	��
�����
	��������������������
��������

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���"������#�� $���%�&�'����
��������������������'%�'���#��(�����&�)'��
�����������������������������������

 

 

 

 



 2 

Sammanfattning 

 

Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och 

redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller allt 

redovisningsarbete till konsulter. Denna kontakt är definitionsmässigt en business to business- 

kontakt, men konsulten har ett övertag då dennes ekonomiska kunskaper normalt är större. Jag 

har undersökt denna problematik genom att göra en enkätundersökning med aktiebolag med 

1-10 anställda som respondenter. Jag gjorde även besöksintervjuer hos två småföretagare samt 

en intervju via e-post med en redovisningskonsult. Nästan alla som ingått i undersökningen 

har bedrivit sin verksamhet i tio år eller mer. 

 

Resultatet av undersökningen har visat att de flesta småföretagare anser sig förstå 

redovisningskonsultens information relativt väl, men att val av redovisningskonsult inte görs 

efter någon större noggrannhet.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns många typer av företag i Sverige. Dessa kan delas upp på flera olika sätt. Ett 

exempel är att dela upp dem efter bolagsform, det finns aktiebolag, handelsbolag, enskilda 

firmor, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.1 De olika bolagsformerna har olika krav 

på startkapital, antalet delägare och krav på delägarna vid eventuell konkurs. Företag kan även 

delas upp efter storlek, i småföretag och stora företag. En vanlig definition på småföretag är 

att de har färre än 200 anställda.2 

Samtliga fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och i princip alla juridiska 

personer (normalt även om de inte bedriver näringsverksamhet), är skyldiga att utföra en 

löpande bokföring.3 Aktiebolag är dessutom skyldiga att avsluta räkenskapsåret med att 

upprätta en årsredovisning. 

 

Många småföretagare väljer att helt eller delvis överlåta redovisningsarbetet till en extern 

konsult, redovisningskonsult. Detta är särskilt vanligt bland de riktigt små företagen, de som 

har 10 anställda eller färre.4 En redovisningskonsult definieras som ”en person vilken som 

extern konsult yrkesmässigt och självständigt utför redovisningstjänster”.5 Ur ett 

marknadsföringsmässigt synsätt är kontakten mellan småföretagare och redovisningskonsult 

en business to business- kommunikation, dvs. en näringsidkare, redovisningskonsulten, utför 

sina tjänster åt en annan näringsidkare, småföretagaren. 6  Konsulten har dock ett övertag 

genom sina större kunskaper inom ekonomi och använder sig ofta av ett komplicerat och 

fackmässigt språk vid kommunikationen med småföretagaren, då redovisningsinformation är 

komplex och behöver förklaras kortfattat.7   

 

 

                                                 
1  Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sid 300 
2 Bergström och Lumsden, Redovisningssystem i mindreföretag, sid 23 
3 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sid 112 
4 Statens offentliga utredningar 1989:59, sid 34 
5 Ibid, sid 13 
6 Kotler, Armstrong,  Saunders, Wong, Principles of marketing kap 7 
7 Bohlin,  sid 20 
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1.2 Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående bakgrund har jag formulerat följande frågor som jag är intresserad av att 

undersöka:  

Hur uppfattar småföretagare  den ekonomiska information de får av sin redovisningskonsult?  

Hur påverkar utbildning inom ekonomi benägenheten att anlita redovisningskonsult? 

Fungerar kontakten mellan småföretagare och redovisningskonsult som en normal business to 

business- kontakt? 

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kontakten fungerar mellan småföretagare och 

redovisningskonsult. 

.  

 1.4 Avgränsningar  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur småföretagare tolkar den ekonomiska information som 

de får från sin konsult.  

Frågeställningarna belyses huvudsakligen utifrån småföretagarens perspektiv i denna 

undersökning. Jag har valt att belysa ämnet utifrån redovisningskonsulternas syn till en liten 

skala.  Jag har genomfört en kvantitativ enkätundersökning som är avgränsad till aktiebolag 

som är medlemmar i Företagarna och har 1-10 anställda. Jag har även gjort besöksintervjuer 

hos två småföretagare. Urvalet för dessa besöksintervjuer är begränsat till aktiebolag med 1-

10 anställda, verksamma inom Stockholms län. 

 

Jag har valt att inte ta upp kontakten mellan småföretag och revisor, jag har även valt att 

bortse från hur småföretag uppfattar sin kontakt med skattemyndigheten och helt inriktat mig 

på kontakten småföretagare/redovisningskonsult. 

 

1.5 Disposition 

 

Denna uppsats bygger på undersökningar om hur småföretag förstår den ekonomiska 

information de får från olika håll. Jag börjar med att i kapitel 1 ge en bakgrund till 
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småföretagarens situation. I kapitel 2 redogör jag för vilka metoder undersökningen 

genomförts utifrån. I kapitel 3 gör jag en utförlig redogörelse av småföretagares och 

redovisningskonsulters situation samt på vilket sätt de kommunicerar med varandra. I kapitel 

4 redovisas de svar som erhållits från de småföretag jag undersökt, dels i 

enkätundersökningen, dels i besöksintervjuer med två småföretagare. Kapitel 4 innehåller 

även de svar som erhållits från redovisningskonsult X. I kapitel 5 analyserar jag de resultat 

som redovisats i kapitel 4.  I kapitel 6 redogör jag för egna åsikter och reflektioner. Jag 

avslutar uppsatsen med att i kapitel 7 ge min syn på hur denna frågeställning kan studeras 

vidare.  
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2. Metod 

 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel kommer jag redogöra för de metoder och teorier jag arbetat utefter för att 

besvara den frågeställning som redogjordes för i föregående kapitel. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

När det här arbetet inleddes var vi två personer som arbetade tillsammans. Vår avsikt var att 

undersöka hur småföretagaren uppfattar den ekonomiska information de erhåller dels från 

redovisningskonsulter, dels från skattemyndigheten. Vi ämnade även undersöka i vilken 

utsträckning de använder informationen från årsredovisningen i beslutsfattande. Tillsammans 

skickade vi med hjälp av två kontaktpersoner på Företagarna ut en enkätundersökning. Vi 

gjorde även besöksintervjuer hos två småföretagare samt en intervju med en 

redovisningskonsult via e-mail. Samtliga frågor vi ställde i dessa undersökningar framgår av 

bilagorna 1,2 och 3. Under arbetets gång beslutade vi oss för att slutföra det var för sig.  Jag 

bestämde mig då för att enbart inrikta mig på hur småföretagarna uppfattar sin kontakt med 

sin redovisningskonsult. Därför kommer jag enbart behandla fråga 1-11 i 

enkätundersökningen, fråga 1-13 i intervjuerna med småföretagarna och fråga 1-6 samt 8 i 

intervjun med redovisningskonsulten. 

 

2.3 Hermeneutik och positivism 

 

Som forskare har man möjlighet att lägga upp sitt arbete utifrån en rad olika metoder. I 

dagsläget är det framförallt två vetenskapliga synsätt som är dominerande, hermeneutiken och 

positivismen.8 

 

Det centrala inom hermeneutiken är tolkningar.9 Genom att tolka en människa skapar man en 

förståelse för hur den människan tänker. För att kunna göra detta krävs dock tidigare 

kunskaper inom ämnet, s.k. förförståelse. En forskare som arbetar utifrån den hermeneutiska 

                                                 
8 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, sid 199 
9 Gustavsson red, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, sid 71 



 8 

ansatsen gör tolkningar av en annan människas handlingar. Språket är den viktigaste källan 

till att göra dessa tolkningar. Saknas ett gemensamt språk blir förståelsen bristfällig.10 Jag 

gjorde utifrån de svar jag erhöll under besöksintervjuerna hos småföretagare A och 

småföretagare B tolkningar enligt den hermeneutiska ansatsen. 

 

Positivismen säger att det finns mönster i allting i den sociala världen. Genom att forska och 

göra undersökningar upptäcker man dessa samband.11 Det finns enligt positivismen endast två 

metoder att tillgodogöra sig kunskap, genom sina fem sinnen och genom logik.12 

 

Denna uppsats har inslag av både hermeneutik och positivism. Genom enkätundersökningen 

har jag gjort en mätning som är positivistisk. Detta har jag kompletterat med att göra 

intervjuer, och tolkningen av de svar som erhållits har utförts enligt den hermeneutiska 

ansatsen. 

 

 

2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Enkätundersökning 

 

Då mina resurser, både tidsmässiga och ekonomiska, var mycket knappa, gjordes enkäten via 

e-post, vilket gjorde det lätt att låta ett stort antal respondenter deltaga i undersökningen.13 Jag 

är medveten om att denna typ av enkät har sina brister, att alla e-postadresser inte finns 

tillgängliga samt att tekniska problem kan leda till att informationen inte kommer fram såsom 

jag skulle önska.14  Urvalet består av de företag som är med i organisationen Företagarna, som 

skickade ut frågorna till företagen. Svaren kom mig tillhanda genom en hemsida som är gjord 

för att ta emot svar på enkäter. 

 

 

 

 

                                                 
10 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, sid 222 
11 Denscombe sid 281-282 
12 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, sid 200 
13 Dahmström, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning sid 64 
14 Ibid, sid 66 
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2.4.2 Felkällor: 

 

Nedan följer en redogörelse för de typer av fel som riskerar att uppstå när man utför en 

statistisk undersökning, som jag har gjort i denna undersökning. 

 

2.4.2.1 Urvalsfel: 

 

Då jag inte haft möjlighet att undersöka samtliga aktiebolag med 1-10 anställda har det 

uppkommit urvalsfel. Urvalet är icke slumpmässigt då endast de bolag som är medlemmar i 

Företagarna givits möjlighet att deltaga i undersökningen.15 

 

2.4.2.2 Täckningsfel: 

 

Ramen för undersökningen är de aktiebolag i Stockholms län med 1-10 anställda som är 

medlemmar i Företagarna. Företagarna har totalt minst 3.300 medlemmar som uppfyller dessa 

kriterier, denna siffra är dock osäker då Företagarna inte har tillgång till antalet anställda hos 

alla sina medlemmar, samt att alla medlemmar inte anger om de byter bolagsform.  Om det 

finns aktiebolag som har mellan 1-10 anställda men inte är medlemmar i Företagarna har 

undersökningen drabbats av undertäckning. Om det finns företag som gått i konkurs eller 

flyttat sin verksamhet men som ändå finns kvar på Företagarnas lista  har undersökningen 

drabbats av övertäckning.16 8 av de e-mail som uppsatsens kontaktpersoner på Företagarna 

skickade till tänkta respondenter kom tillbaka med upplysning om att adressen saknas, dessa 

företag har således antingen gått i konkurs eller bytt e-postadress, och därför inte kunnat svara 

på denna undersökning. 

 

2.4.2.3 Bortfallsfel: 

 

Bortfallsfel uppstår då alla respondenter som man valt ut ska ingå i undersökningen inte 

besvarar den17. Denna undersökning har drabbats av ett stort bortfallsfel, endast 50 av de cirka 

400-500 företag som fick del av undersökningen valde att besvara den.  Jag hade önskat att 

skicka ut påminnelse till de som inte svarat, men då svaren var helt anonyma, varken jag eller 

                                                 
15 Dahmström, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning, sid 250 
16 Ibid, sid 252 
17 Ibid sid 253 
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kontaktpersonerna på Företagarna hade möjlighet att se vilka respondenter som svarat, 

bedömdes risken att få svar från samma personer, eller olika person men på samma företag, 

flera gånger, som hade kunnat bli fallet om påminnelse  skickades till samtliga respondenter, 

som alltför stor. 

 

 

2.4.2.4 Mätfel 

 

Om någon av respondenterna, medvetet eller omedvetet, givit felaktiga svar på någon av 

frågorna har det uppstått mätfel. Detta kan dels bero på att frågorna/svarsalternativen varit 

otydliga och därför missuppfattats, och dels på att respondenterna inte velat ge korrekta 

svar.18 För att undvika mätfel var jag noggrann med att ställa väl formulerade frågor, 

undersökte dem noga innan utskicket. Även min kollega, min handledare samt uppsatsens 

kontaktpersoner på Företagarna granskade frågorna innan utskicket.  Trots detta var det 6 av 

de 28 respondenterna som anlitar redovisningskonsult som inte svarade på de frågor som var 

avsedda att besvaras av de som anlitar konsult. Det var även 1 respondent som anlitar konsult 

som ändå svarade på frågan ”Varför anlitar Ni inte en redovisningskonsult”. I dessa fall har 

mätfel uppkommit. Det kan inte uteslutas att det finns respondenter som missuppfattat 

ytterligare någon fråga. Det går inte heller att bortse från att det kan finnas respondenter som 

medvetet givit felaktig information, men då alla svar är helt anonyma kan jag inte finna något 

motiv för detta. 

 

2.4.2.5 Bearbetningsfel 

 

Om svaren från enkätundersökningen registrerats på ett felaktigt sätt har det uppstått 

bearbetningsfel19. Framtagningen av svarsfrekvensen för de olika alternativen på 

undersökningsfrågorna har helt utförts av enkätsiten Questionpro, därför bedömer jag  risken 

för bearbetningsfel som minimal. När jag och min kollega försökte hitta samband mellan 

utbildning och de andra frågorna matade vi in svaren manuellt.  Det kan det inte uteslutas att 

det uppstått något enstaka fel, men vi arbetade noggrant därför tror jag att graden av 

bearbetningsfel är låg. 

 

                                                 
18 Dahmström, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning sid 263-265 
19 Ibid sid 266 
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2.4.3 Intervjuer med småföretagare 

 

För att få en djupare bild av hur småföretagare uppfattar kontakten med redovisningskonsulter 

kompletterades enkäten med besöksintervjuer hos företagare. Min önskan hade varit att 

intervjua några valda respondenter i enkätundersökningen, för att de djupare skulle motivera 

sina svar. Det var dock inte möjligt att utforma enkäten så att det gick att se vilken respondent 

som svarat vad. Därför användes Affärsdatas databas över företag. I november 2005 fanns det 

47 964 aktiebolag i Stockholms län med 10 anställda eller färre.20  Var tusende av dessa 

kontaktades via telefon, slumpen gjorde att det var de företag som låg på en plats på listan 

som slutade på 948 som blev uppringda. Totalt fick 48 företag i Stockholms län en förfrågan 

om att ställa upp på en besöksintervju. Av dessa var det endast två företag, framöver kallade 

företag A och företag B, som var villiga att ställa upp. 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor. Någon bandspelare användes inte vid 

intervjutillfällena då det hade kunnat medföra att respondenterna upplevt det som ett 

stressmoment och att de därför inte givit de svar som speglar deras egentliga uppfattningar.21  

Jag och min kollega förde istället noggranna anteckningar under intervjuerna. Det kan inte 

uteslutas att vi ändå missade något av relevans av det som respondenterna angav, men då vi 

var två personer som förde samstämmiga anteckningar bedömer jag den risken som liten. 

 

 

2.4.4 Intervju med redovisningskonsult 

 

Denna uppsats är skriven ur ett småföretagarperspektiv, och det är framförallt utifrån de svar 

jag erhållit från småföretagare jag grundar min analys. Jag anser ändå att uppsatsen får större 

djup om även redovisningskonsulternas syn på problemet belyses. Tanken var från början att 

göra besöksintervjuer med någon/några konsulter men det visade sig vara svårt att hitta någon 

redovisningsbyrå som var villig att ställa upp på en besöksintervju. Därför valde jag att istället 

göra en intervju via e-mail. Denna respondent benämns framöver  redovisningskonsult X. 

 

 

 
                                                 
20 www.affarsdata.se, 2005-11 
21 Gustavsson red Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen,  sid 241 
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2.5 Källkritik 

 

Vid besöksintervjuer, som jag har genomfört i denna uppsats, går det aldrig att veta med 

säkerhet att de svar man får från intervjupersonerna är pålitliga.22 Det finns även en risk att 

den information som erhållits från intervjuerna förvanskats från det att svaren givits till det att 

de användes i denna uppsats. För att minimera denna risk sammanställde jag mina 

anteckningar från intervjuerna med småföretagarna omedelbart efter att de hade varit, så att 

iakttagelsen görs i samtid.23 Jag fick under mina besök hos respondenterna intrycket av att de 

förstod frågorna väl och svarade ärligt på dem. Jag såg ingenting som tyder på att de på att de 

vände sina uppgifter till sin fördel eller att de inte skulle ha varit oberoende.24  

 

Svaren från redovisningskonsult X finns kvar oredigerade, och kan således inte ha blivit 

förvanskade. Av de svar som konsulten gav finns ingenting som väcker misstankar om 

oärlighet, även om det inte kan uteslutas. 

 

Jag har vid författandet av denna uppsats varit i kontakt med ett antal böcker, främst inom 

redovisning. Jag är medveten om att författarna till denna litteratur kan ha subjektiva 

värderingar som har påverkat deras texter. 

 

2.6 Kritisk granskning 

 

Innan jag började detta arbete hade jag läst kurser inom redovisning, och jag har i olika 

sammanhang kommit i kontakt med småföretagare. Jag är medveten om att dessa erfarenheter 

kan ha givit mig subjektiva värderingar som omedvetet färgat mig i min analys.  

 

I såväl enkätundersökningen som i urvalet för intervjuerna gavs endast aktiebolag möjlighet 

att deltaga  Jag är medveten om att det kan ha blivit ett annat resultat om även enskilda firmor 

och handelsbolag givits möjlighet att ingå i undersökningen. 

 

 

 

                                                 
22 Gustavsson red, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen sid 85 
23 Ibid 
24 Ibid 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Redovisningsregler 

 

Samtliga företag, oavsett bolagsform, är skyldiga att redovisa samtliga affärshändelser.25 

Behovet av extern redovisning är störst utifrån långivares, kreditgivares och aktieägares 

synvinkel. De behöver alla kunna ta del av företagets ekonomiska situation för att kunna 

bedöma dess ställning.26 En affärshändelse är enligt BFL ”alla förändringar i storleken och 

sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer 

med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna 

tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.”27 De affärshändelser som 

leder till kontanta in- eller utbetalningar ska bokföras den arbetsdag de inträffar, för 

verksamheter som hanterar mycket kontanter, t.ex. livsmedelsaffärer, är det dock tillräckligt 

att bokföra storleken på dagskassan i en kassajournal och överlåta bokföringen åt en 

redovisningskonsult. 28 Övriga affärshändelser ska redovisas samma månad som de inträffar. 

Företag vars omsättning är mindre än 20 prisbasbelopp har dock rätt att använda 

kontantmetoden, som innebär att affärshändelser som inte leder till kontanta in- och 

utbetalningar inte behöver redovisas förrän slutet av räkenskapsåret.29 

 

Aktiebolag är, liksom ekonomiska föreningar, vissa handelsbolag, moderföretag i koncerner, 

de flesta stiftelser, försäkringsbolag och kreditinstitut, skyldiga att avsluta räkenskapsåret med 

att upprätta en årsredovisning.30 Årsredovisningen ska innehålla balansräkning, 

resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse samt i vissa fall finansieringsanalys.31 

Aktiekapital kännetecknas även av att ett tillskottskapital ska tillföras vid bildandet av 

bolaget. För privata aktiebolag är minimibeloppet för detta startkapital 100.000 och för 

publika aktiebolag 500.000 kr.32 

 

 
                                                 
25 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sid 115 
26 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, sid 20 
27 BFL, 1 kap, 2§ 
28 Thommasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sid 116 
29 Ibid, sid 117 
30 Ibid sid 118 
31 Ibid sid 318 
32 Rodhe, Aktiebolagsrätt, sid 35 
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3.2 Småföretag 

 

Vad som är och inte är att betrakta som små företag är inte någon enkel fråga. Många faktorer, 

t.ex. omsättning, balansomslutning, anläggningstillgångar och personal har betydelse vid 

bedömning av ett visst företag.33 Det är emellertid inte vanligt att företag med fler än 200-300 

anställda benämns som små.34 En i flera fall använd definition av små företag sett ur svenska 

förhållanden är att företag med under 200 anställda är att betrakta som småföretag. Dessa 

delas in i mindre företag, med under 50 anställda, och medelstora företag, med 50-200 

anställda.35 

 

Mindre företag kännetecknas av att de ofta verkar på ett begränsat geografiskt område. Detta 

ger fördelar då kostnaderna för t.ex. marknadsföring blir låga. Små företag är även ofta 

beroende av enstaka stora kunder, vilket är positivt då efterfrågan ofta är stabil, men även 

negativt då företaget riskerar att få stora problem om någon kund skulle gå i konkurs.36 

 

Mindre företag kännetecknas även av att det, till skillnad från i större företag, är vanligt att 

den person som äger företaget även arbetar som företagsledare. Detta leder till att 

företagsledaren upplever en större samhörighet med företaget jämfört med större företag där 

det inte är vanligt att ägare och företagsledare är samma person. Detta leder till att det mindre 

företaget i princip blir beroende av den vilja och förmåga företagsledaren/ägaren har att 

utveckla det. Då antalet anställda är lågt karaktäriseras verksamheten ofta av en öppen 

kommunikation, långt ifrån de hierarkier som förekommer i större organisationer.37 

 

3.3 Redovisningskonsulter 

 

Redovisningskonsultens uppgift är att utföra ekonomiska tjänster åt sina kunder, företagare. 

Förutom rena redovisningsuppdrag ingår ofta även frågor som rör regelverk, t.ex. skatter, i 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter.38 Kompetensen hos redovisningskonsulterna skiftar 

                                                 
33 Bergström och Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, sid 22 
34 Ramström red, Små företag- stora problem, sid 21 
35 Bergström och Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, sid 23 
36 Ibid, sid 25 
37 Ibid 
38 Statens offentliga utredningar, 1989:59, sid 13 
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kraftigt, det finns såväl auktoriserade revisorer som personer utan någon dokumenterad 

utbildning inom ekonomi som arbetar som redovisningskonsult.39 

 

För att kunna titulera sig auktoriserad redovisningskonsult krävs att man har minst tre års 

erfarenhet av arbete med redovisning, ekonomisk rådgivning m.m. på redovisnings- eller 

revisionsbyrå. Det är även ett krav att man har minst 3 terminers ekonomisk utbildning på 

eftergymnasial nivå, eller att man läst in en motsvarande utbildning på Sveriges 

redovisningskonsulters förbund, SRF. 40 Uppfyller man dessa krav är man behörig att söka 

medlemskap hos SRF. Idag är 3.500 redovisningskonsulter medlemmar i SRF. Totalt utför de 

konsulttjänster i 160.000 företag, både i Sverige och utlandet.41 

 

Redovisningskonsulter ska inte förväxlas med revisorer, vars arbetsuppgifter är att göra en 

ingående granskning av aktiebolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och 

VD:n:s agerande. 42 

 

 

3.4 Kommunikation småföretagare/redovisningskonsult 

 

Det finns många olika typer av redovisningskommunikation. Företagsledningen har genom 

redovisningen möjlighet att undersöka hur väl verksamheten går, om vissa delar är mer 

lönsamma än andra m.m.43 Dubbel bokföring, som är obligatorisk för samtliga företag, 

innebär att alla liknande affärshändelser bokförs på samma plats, t.ex. samlas alla företagets 

kundfordringar på samma konto. Alla affärshändelser ska även bokföras på två konton, debet 

på ett konto och kredit på ett annat.44 Många redovisningsbegrepp kan anses vara 

fackmässiga, t.ex. resultat (inte samma sak som likviditet eller eget kapital), kund- och 

leverantörsreskontra m.m. Att ett företag visar ett positivt resultat är ingen garanti för en trygg 

framtid, om det inte finns tillräckligt med kapital riskerar företaget ändå konkurs. Avtal om 

köp av varor kan behandlas utifrån olika aspekter, juridiskt, materiellt och finansiellt. Det 

juridiska är när avtalet skrivs, leveransen av varorna är den materiella aspekten och när själva 

                                                 
39 Statens offentliga utredningar, 1989:59, sid 13 
40 http://www.srfkonsult.se/, 2006-01-05 
41 Ibid, 2006-01-05 
42 ABL 1975:1385, 10:3 
43 Smith, D, Redovisningens språk, sid 18 
44 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sid 38-39 
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betalningen görs är den finansiella aspekten. Hos säljaren redovisas denna affärshändelse 

normalt som en intäkt i det skede leveransen görs, och således innan man fått någon betalning. 

Resultatet har då påverkats positivt innan man vet när eller om betalningen görs, kunden kan 

dröja med betalningen eller tom. gå i konkurs vilket skulle kunna leda till att säljaren inte 

skulle få in något kapital alls.45 Allt detta är exempel på begrepp som det krävs en viss 

kunskap inom ekonomi för att förstå. Om det är en redovisningskonsult och inte företagaren 

själv som utför redovisningsarbetet finns här en svårighet om kommunikationen mellan 

småföretagaren och redovisningskonsulten inte fungerar tillfredsställande. 

 

Redovisningsinformationen kännetecknas av att det är en masskommunikation som inte är 

tänkt för någon speciell person och därför blir opersonlig. Problemet med denna typ av 

kommunikation är att det är svårt att veta om mottagaren tagit del av och uppfattat 

informationen på ett riktigt sätt.46 Om den som utför redovisningen, redovisningskonsulten, 

och mottagaren, småföretagaren (och även utomstående läsare av redovisningen, men det går 

utanför uppsatsens ämnesområde), inte har samma referensramar finns det risk att 

småföretagaren missförstår informationen som redovisningen är tänkt att ge. Orsakerna till 

detta är följande: 

- Många företag har en komplex verksamhet som inte är lätt att beskriva 

- Redovisningsreglerna är komplicerade, vilket leder till att även redovisningsexperter 

har svårt att förstå informationen. 

- Redovisningsinformationen ska vara kortfattad, vilket ofta medför att redovisaren 

använder sig av fackspråk.47 

 

Då både småföretagaren och redovisningskonsulten är yrkesmän, och inte privatpersoner, är 

marknaden där de kommunicerar med varandra en sk. business to business- marknad. Denna 

typ av marknad skiljer sig i normalfallet på följande sätt från en marknad där köparen är en 

privatperson: 

- Ett litet antal köpare, men de som köper gör det i större volymer och är mer 

professionella. 

- Efterfrågan påverkas mindre av prisförändringar. 

- Köparen gör en noggrann efterforskning innan beslut om köp. 

                                                 
45 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin, kap 5 
46 Bohlin, H, Aktieägarna och årsredovisningen, sid 19 
47 Ibid, sid 19-20 
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- Vanligt med en beroendesituation mellan köpare och säljare.48  

 

 

 

3.5 Tidigare forskning 

 

1989 gjordes en statlig offentlig utredning med syftet att dels undersöka i hur stor 

utsträckning företagare vänder sig till redovisningskonsulter och vilken kunskapsnivå 

konsulterna har, och dels att bedöma om det krävdes någon form av kontroll av dem som 

arbetade som redovisningskonsulter.49 Enligt den undersökningen anlitade 69% av företagen 

redovisningskonsult. Företag med 0-99 anställda deltog i undersökningen. Dessa delades in i 

4 grupper, 0-1 anställda, 2-9 anställda, 10-29 anställda och 30-99 anställda Av de företag som 

deltog i undersökningen som hade 0-1 anställa anlitade 65% redovisningskonsult, av de som 

hade 2-9 anställda anlitade 90% redovisningskonsult. Bland grupperna av större företag, 10-

29 anställda och 30-99 anställda, som båda går utanför denna uppsats frågeställning, var det 

83% respektive 54% som anlitade redovisningskonsult.50 Utredningen visade vidare att det i 

redovisningskonsultbranschen är ovanligt med aktörer som medvetet uppträder oseriöst eller 

bryter mot lagar och regler. Däremot ansågs det vara ett problem att det inte var helt ovanligt 

att särskilt små redovisningsbyråer i många fall saknade tillräcklig kompetens.51  

 

Inger Bergström och Marie Lumsden gjorde 1993 en avhandling, ”Ekonomisystem i mindre 

företag”, vid handelshögskolan i Göteborg och högskolan i Luleå. Deras syfte var att 

undersöka hur ekonomisystem används i små företag, och hur dessa företag utformar sina 

system i områdena redovisning, budgetering och kalkylering.52 De utförde tre delstudier, av 

vilka två innefattade personliga intervjuer med företagare och en bestod av en 

enkätundersökning med företag med 5-49 anställda. Enkätundersökningen visade bland annat 

att 20% av företagen anlitar redovisningsbyrå för den löpande redovisningen och 57% tar 

hjälp av konsult vid bokslutsarbetet. Som motiv till anlitande av redovisningskonsult angavs 

                                                 
48 Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, Principles of Marketing, sid 235-237 
49 Statens offentliga utredningar, 1989:59, sid 11 
50 Ibid, sid 34 
51 Ibid, sid 55 
52 Bergström och Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, kap 1 
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dels bristfälliga kunskaper inom redovisning, dels en önskan att använda tiden till andra 

arbetsuppgifter. 53 

 

Jag har inte funnit någon magisteruppsats i Stockholms universitets databas som skrivits 

utifrån exakt samma utgångspunkt som denna, dvs. en undersökning om hur småföretagaren 

uppfattar den ekonomiska information de erhåller från sina redovisningskonsulter. Det har 

dock förekommit magisteruppsatser med liknande utgångspunkter. ”Småföretagaren - en 

allkonstnär?”, skriven HT 2002 av Anneli Vestberg och Helena Möller, handlar om hur 

småföretagare upplever den ekonomiska information de får från sina revisorer. Arbetssättet 

var i den uppsatsen liknande mitt, de gjorde en enkätundersökning och sedan en intervju med 

en av respondenterna. Det är dock en tydlig skillnad i att den uppsatsen utgår från 

småföretagarens kontakt med revisorerna, medan denna helt är inriktad på kontakten mellan 

småföretagare och redovisningskonsult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 Bergström och Lumsden, Ekonomisystem i mindre företag, sid 208 
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4. Empiri 

 

 

4.1 Enkätundersökningens resultat 

 

Uppsatsens kontaktpersoner på Företagarna skickade e-mail till 400-500 företag, med 

undersökningsfrågorna i en bifogad länk. 118 av dessa företag öppnade den bifogade länken. 

Där möttes de av en introduktionstext och en uppmaning att klicka på ”continue” för att 

komma till frågorna. 82 gjorde detta och fick således del av frågorna och svarsalternativen. 

Där var meningen att de skulle svara på frågorna och sedan trycka på ”continue” en andra 

gång för att slutföra undersökningen och få sina svar registrerade. 58 företag kom till det 

andra ”continue-trycket”. Av dessa 58 var det 53 som svarade på frågorna. (Jag är dock 

medveten om att flera av de fem som fallit bort är jag själv, min kollega och vår handledare 

och möjligen även våra kontaktpersoner på Företagarna m.m. som testade undersökningen). 

Av de 53 som fullföljde undersökningen uppgav tre att de har mer än tio anställda. Då min 

avsikt är att undersöka företag med tio anställda eller färre, raderades svaren från 

respondenterna som hade fler än tio anställda. Kvar i enkäten blev då 50 företag. Jag kommer 

nedan att redovisa hur dessa har svarat på frågorna 1-11. 

 

1. Hur många anställda har ni? 

 

1 3 eller färre 

2 4-6 

3 7-10 

4 Fler än 10 

 

50 företag besvarade denna fråga med svarsalternativ 1,2 eller 3. 25 av dessa har 1-3 

anställda, 17 har 4-6 anställda och 8 har 7-10 anställda. Tre företag uppgav att de har fler än 

10 anställda, men dessa togs alltså bort och deras svar kommer inte beaktas i någon av 

följande frågor.  
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2. Hur länge har ni bedrivit er verksamhet? 

 

1 Under 5 år 

2 5-10 år 

3 Mer än 10 år 

 

Av enkätens 50 respondenter svarade 48 att de bedrivit sin verksamhet i mer än 10 år, 2 

svarade att de gjort det i mellan 5-10 år. Ingen uppgav att de haft sitt företag en kortare tid än 

5 år. 

 

3. Vilken utbildning har Ni själv inom ekonomi 

 

1 Ingen 

2 Gymnaiseekonom eller motsvarande 

3 Examen från högskola/universitet 

 

16 av undersökningens respondenter uppgav att de helt saknar utbildning inom ekonomi, 21 

svarade att de är gymnasieekonomer medan 13 uppgav att de har en 

universitets/högskoleexamen inom ekonomi. 

 

4. Inom vilket område tar Ni hjälp av någon utomstående (redovisningskonsult) i 

redovisningsfrågor? 

 

1 Bokföring 

2 Regelverk 

3 Både och  

4 Anlitar inte redovisningskonsult 

 

   9 av undersökningens  respondenter svarade att de tar hjälp av redovisningskonsult i 

bokföringsärenden, 8 uppgav sig ta hjälp med regelverk, 11 svarade att de anlitar konsult för 
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båda dessa områden. 22 respondenter svarade att de inte anlitar någon redovisningskonsult 

alls. 

 

5. Vad fick Er att välja den redovisningskonsult Ni använder? 

 

1 Lätt språk 

2 Hög kompetens 

3 Låga priser 

4 Rekommendation 

5 Annat 

 

Av undersökningens respondenter svarade 12 att man gjort sitt val av redovisningskonsult 

efter rekommendation, 5 svarade att de gick efter konsultens höga kompetens. 5 företag 

svarade att de hade andra kriterier för val av konsult än något av de som angivits. Inget 

företag angav varken lågt pris eller lätt språk som motiv till val av redovisningskonsult. 

Notabelt är att 28 personer uppgav sig anlita redovisningskonsult i fråga 4 men endast 22 

svarade på denna fråga. 6 företag har således valt att av någon anledning inte svara på denna 

fråga. Samma 6 företag avstod även från att svara på frågorna 6-9. 

 

6. Hur stor del av redovisningsarbetet överlåter Ni till konsulten? 

 

1 Inte mycket, gör det mesta själv 

2 En del, men försöker göra det jag kan själv 

3 I princip allt 

 

9 av respondenterna uppgav att de endast överlåter en liten del av arbetet till konsulten, 6 

svarade att en del av arbetet överlåts till konsulten medan 7 företagare svarade att det är 

redovisningskonsulten som sköter redovisningen till allra största delen. 

 

 

 

 



 22 

7. Relationen med redovisningskonsulten är bra 

 

1 Instämmer helt  

2 Instämmer delvis 

3 Instämmer inte alls 

 

Av undersökningens 22 respondenter instämde 17 helt med detta påstående, 5 instämde 

delvis. 0 respondenter tog helt avstånd från detta påstående. 

 

8. Redovisningskonsulten gör ett bra jobb och förklarar ordentligt när man 

ställer frågor 

 

1 Instämmer helt  

2 Instämmer delvis 

3 Instämmer inte alls 

 

    Detta påstående fick exakt samma fördelning av svaren som det föregående, dvs. 17 

instämde helt, 5 instämde delvis, ingen uppgav att de inte alls instämde. (Det bör dock 

poängteras att alla respondenter inte svarat samma på de båda påståendena). 

 

9. Jag som småföretagare förstår den ekonomiska information som 

redovisningskonsulten ger 

 

1 Instämmer helt  

2 Instämmer delvis 

3 Instämmer inte alls 

 

 

18 av undersökningens respondenter instämde helt på detta påstående, 4 instämde delvis. Inte 

heller på denna fråga var det någon som inte instämde alls. 
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10. Varför anlitar ni inte en redovisningskonsult? 

 

1 Behöver det inte, kan göra redovisningen lika bra själv 

2 För dyrt 

3 Litar inte på dem 

4 Annat 

 

22 respondenter svarade att de klarar redovisningen lika bra utan någon konsult, 1 respondent 

angav att det är för dyrt att anlita redovisningskonsult. Ingen svarade att de inte litar på 

redovisningskonsulter. 1 respondent kryssade i alternativet annat, denne anlitar emellertid en 

konsult och skulle således inte ha svarat på frågan. 

 

11. Har Ni genom utbildning eller annat försökt öka Er förståelse för ekonomi 

sedan Ni började arbeta i Ert företag? 

 

1 Ja 

2 Nej 

 

Av de 49 som svarade (1 av de ursprungliga 50 har uppenbarligen inte besvarat denna fråga), 

uppgav 36 att de utbildat sig inom ekonomi medan 13 uppgav att de inte fortbildat sig. 

 

 

4.2 Utbildning och förhållande till redovisningskonsult 

 

Nedanstående tabeller visar hur de enskilda respondenterna svarat på frågorna 4 och 6. 

Motivet till dessa tabeller är att undersöka om det finns någon skillnad i benägenheten att 

anlita redovisningskonsult beroende på utbildningsnivå inom ekonomi, samt om det finns 

någon skillnad mellan olika utbildningsnivåer i hur mycket arbete man överlåter till sina 

konsulter. 
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4.2.1 Hur utbildning påverkar benägenhet att anlita redovisningskonsult                                                                                            

                                                                                                       

Nr. Ingen utbildning Gymnasieekonom Högskoleexamen 

1 Ingen konsult Ingen konsult Ingen konsult 

2 Ingen konsult Både och Ingen konsult 

3 Både och Ingen konsult Bokföring 

4 Bokföring Ingen konsult Både och 

5 Ingen konsult Både och Både och 

6 Regelverk Regelverk Ingen konsult 

7 Ingen konsult Regelverk Ingen konsult 

8 Ingen konsult Regelverk Både och 

9 Ingen konsult Ingen konsult Ingen konsult 

10 Bokföring Regelverk Regelverk 

11 Både och Regelverk Både och 

12 Bokföring Ingen konsult Ingen konsult 

13 Både och Ingen konsult Regelverk 

14 Bokföring Bokföring  

15 Ingen konsult Ingen konsult  

16 Bokföring Både och  

17  Ingen konsult  

18  Bokföring  

19  Bokföring  

20  Både och  

21  Ingen konsult  

 

Av de 16 respondenter som uppgivit att de inte har någon utbildning inom ekonomi svarade 7 

att de inte anlitar någon redovisningskonsult. Av de 13 respondenter som angivit att de har en 

högskoleexamen inom ekonomi svarade 6 att de inte anlitar någon redovisningskonsult. Av de 

21 respondenter som har en ekonomiutbildning motsvarande gymnasieekonom svarade 9 att 

de inte anlitar någon redovisningskonsult. 
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4.2.2 Hur utbildning påverkar hur mycket arbete som överlåts till konsulten. 

 

 

 Ingen utbildning Gymnasieekonom Högskoleexamen 

1. I princip allt Gör det mesta själv I princip allt 

2. Gör det mesta själv Svarade ej, 

missförstod 

En del 

3. Gör det mesta själv Svarade ej, 

missförstod 

I princip allt 

4. Gör det mesta själv Gör det mesta själv Gör det mesta själv 

5.  I princip allt Gör det mesta själv Gör det mesta själv 

6. Svarade ej, missförstod Svarade ej, 

missförstod 

I princip allt  

7. Gör det mesta själv Svarade ej, 

missförstod 

Svarade ej, 

missförstod 

8. En del En del  

9. I princip allt En del  

10.  En del  

11.  I princip allt  

12  En del  

 

                                  

Av de 8 respondenter utan ekonomisk utbildning som svarade på denna fråga uppgav 4, 50%, 

att de gör det mesta själv 1 respondent uppgav att de överlät en del och 3 respondenter 

svarade att redovisningskonsulten gör i princip allt arbete. Av de 6 respondenterna med 

högskoleexamen svarade 2 att de gör den mesta redovisningen själv, 1 att de överlåter en del 

till konsulten och 3 att konsulten gör i princip allt. Av de 8 respondenter med 

gymnaiseekonomutbildning svarade 3 att de gör det mesta själv, 4 överlåter en del, och 1 

överlåter i princip allt till konsulten. 
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4.3 Intervjuer med småföretagare 

 

Under arbetets gång gjorde jag besöksintervjuer hos två företagare i Stockholms län som 

uppfyller samma kriterier som de som ingick i vår enkätundersökning, d.v.s. aktiebolag med 

högst tio anställda. Frågorna var ungefär desamma som i enkäten, dock lades några frågor till 

och möjligheten att kryssa i svarsalternativ togs bort, detta för att intervjupersonerna djupare 

skulle förklara sina värderingar.  

 

Företag A är ett aktiebolag med en heltidsanställd. Företaget har det tekniska ansvaret för 

konferenser/seminarier. Ytterligare 4-8 personer rycker in vid behov. Företaget har funnits i 

20 år, ägaren har däremot tidigare haft en enskild firma. 

 

Företag B är ett aktiebolag med fem ägare som alla arbetar heltid i bolaget. Företaget har 

ytterligare fyra anställda, tre heltidsanställda och en som arbetar 20%. Företaget arbetar med 

att göra ritningar för konstruktion av broar, kajer m.m. B har funnits i 4 år och alltid varit 

aktiebolag. 

 

Varken ägarna i A eller B själva har någon ekonomisk utbildning, och har inte heller försökt 

utbilda sig under den tid de varit företagare, både företagare A och en av ägarna i företag B är 

dock gifta med gymnasieekonomer. A sköter redovisningen själv, om han behöver hjälp 

frågar han sin hustru. B har en anställd på 20% som är gymnasieekonom som sköter 

företagets redovisning. Denna person är gift med en av ägarna. Varken A eller B tar i nuläget 

hjälp av någon redovisningskonsult, mer än i enstaka fall. När A var nytt anlitade de dock en 

redovisningskonsult, som skötte all bokföring. A:s val av redovisningskonsult var enkelt då en 

nära släkting driver en redovisningsbyrå. B har aldrig anlitat någon redovisningskonsult, de 

har inte upplevt något behov. Däremot tar de hjälp av sin revisor vid bokslut. De uppfattar 

kontakten med revisorn som positiv, och har inga svårigheter att förstå dennes ekonomiska 

information. En vän till en av ägarna rekommenderade om revisorn, och de är nöjda med 

dennes arbete. 

 

A tyckte att redovisningskonsultens jobb var tillräckligt för att uppfylla kraven från 

myndigheterna, han upplevde däremot inte att det var möjligt att följa upp konsultens siffror. 

Han påtalade detta för konsulten men upplevde ingen större skillnad. Han upplevde dock inga 
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svårigheter att förstå konsultens ekonomiska information. Sammantaget tycker han inte att 

kostnaden för att anlita en redovisningskonsult täcker förtjänsterna med det och det i 

kombination med att företaget minskade från att ha varit flera till att bara innefatta en person 

gjorde att han bestämde sig för att avsluta samarbetet med konsulten och sköta redovisningen 

själv. A:s erfarenheter från redovisningskonsulter är relativt negativ, och han tror att hans syn 

på konsulterna har försämrats något under de 20 år han haft sitt företag, även om han inte är 

helt klar över vad han tyckte då. 

 

Generellt tycker A att redovisningskonsulter ska anpassa sig mer till varje enskilt företag. Han 

anser att det krävs insikt i själva verksamheten för att göra den löpande redovisningen på ett 

riktigt sätt.  

 

4.4 Svar från redovisningskonsult 

 

Följande svar fick jag på det e-mail som skickades till redovisningskonsult X: 

 

1. Gör en kort beskrivning om dig själv och ditt jobb. 

Godkänd revisor 1994 

Arbetade 1976-1982 på kombinerad redovisnings- och revisionsbyrå med redovisning för ägarledda 

småbolag. 

Arbetade 1982 till 1995 på mindre redovisnings- och revisionsbyrå med ägarledda småbolag. Arbetet 

gick mer och mer över till ren revision. 

Arbetar från 1995 på en (större redovisningsbyrå.) Har från 2004 börjat avveckla en del av mina 

revisionsuppdrag för att arbeta mer med konsulttjänster inom redovisningsområdet. Har hela tiden 

arbetat med ägarledda småbolag. 

2. Vilken kunskapsprofil är det på dina kunder med färre än tio anställda? 

Kunskaper främst inom de områden de är verksamma. Alla branscher, men främst konsulter av alla de 

sorter. 

Avseende ekonomi är nivån givetvis väldigt olika, men oftare låg än hög. Många gånger har de en helt 

korrekt känsla för bolagets ekonomi utan att egentligen ha någon rapportering att stödja sig på. 

”Fingertoppskänsla” skulle jag vilja kalla det. 

3. Hur upplever du relationen med dina kunder? 

Enbart revisionskunder som har en löpande kontakt med en kunnig redovisningsbyrå tycker många 
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gånger att revisionen enbart är ett nödvändigt ont. 

Kunder som köper konsulttjänster får jag ofta en god kontakt med då de köper en tjänst de behöver. 

De är tacksamma för att få hjälp att reda ut sina problem och få tips om hur de ska lägga upp sin 

redovisning för att fortsättningsvis kunna hantera den på ett mer effektivt sätt samt att kunna använda 

informationen till annat än att göra en årsredovisning. 

4. Upplever du att småföretagaren förstår den ekonomiska information du ger när du gör deras 

löpande redovisning, bokslut etc. 

Givetvis olika från företag till företag och ägarens intresse av att vilja förstå. 

Företag som expanderar har ofta intresserade ägare som tar åt sig av informationen, frågar och vill 

veta mer. 

5. Vad gör du för att småföretagaren ska förstå så bra som möjligt? 

Visa med siffror hur utfallet av olika alternativ blir. Oftast lättare då det blir mer påtagligt jämfört med 

att bara framföra det verbalt. 

T ex när ett bolag går dåligt visar jag hur mycket ett litet löneavstående (netto efter skatt) gör i 

bolagets resultat. 

6. Tycker du att den genomsnittligen småföretagaren gör tillräckligt för att sätta sig in i den 

ekonomiska biten? 

Svårt att svara på då det finns alla sorter. Givetvis har de flesta seriösa företagare ett hyfsat grepp om 

bolagets ekonomi. 

Finns tyvärr fortfarande en del som fortfarande har svårt att förstå skillnaden mellan pengarna på  

banken och bolagets resultat. 

8. Har du något generellt tips till småföretagare för att de ska förstå den ekonomiska 

informationen bättre? 

Alltid lättare att förstå om man kan göra ett praktiskt exempel som visar vad som händer när olika 

parametrar används. 

Roligare att läsa den ekonomiska informationen om man kan ha någon nytta av den. Tex redovisning 

per produkt, anställd osv. 
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5. Analys 

 

5.1 Inledning 

 

Jag ska i detta kapitel sammanställa de svar som erhållits i uppsatsens enkätundersökning och 

från de intervjupersoner jag varit i kontakt med under arbetet med uppsatsen. Jag kommer 

även att djupare analysera i vilken utsträckning ekonomiutbildning har påverkat 

småföretagarnas syn på dessa kontakter. Min avsikt är att i denna analys ge svar på de frågor 

jag ställde i problemformuleringen.  

 

5.2 Relation Småföretagare/Redovisningskonsult 

 

Av enkätundersökningen att döma är det inga större problem med dessa relationer. Bland dem 

som anlitar redovisningskonsult svarade en stor majoritet att de har en bra relation till sin 

konsult, och att de inte har några större svårigheter att förstå konsultens ekonomiska 

information. Jag finner det anmärkningsvärt att inte en enda respondent svarade ”instämmer 

inte alls” på något av de tre påståenden som angavs om denna kontakt (fråga 7-9). Orsaken till 

detta kan dels vara att de känner sin redovisningskonsult personligt och dels att de som inte är 

nöjda med relationen antingen byter konsult eller slutar anlita redovisningskonsult.  På frågan 

vad som fick företagarna att välja sin redovisningskonsult svarade en majoritet att de gjort sitt 

val utifrån rekommendation och närmare en fjärdedel angav alternativet ”annat”. Jag anser det 

vara en befogad fråga att ställa sig om ”annat” står för en vän eller släkting. Det som får mig 

att misstänka detta är de svar som intervjupersonerna gav. Ingen av dem anlitar visserligen 

någon redovisningskonsult i nuläget, men en av dem har gjort det och valde då att anlita en 

nära släkting som har en redovisningsbyrå. Det andra intervjuföretaget har hustrun till en av 

ägarna som anställd för att sköta redovisningen. Det förefaller alltså som att företagare som 

behöver hjälp med redovisningen i första hand söker sig  till någon de känner mycket väl, och 

det kan vara en orsak till att relationen är bra. En annan orsak till att relationen ofta är bra kan 

vara att konsulten och företagaren båda har ett intresse av att samarbetet ska fungera, 

småföretagaren behöver någon som gör den löpande bokföringen och redovisningskonsulten 

behöver göra sitt jobb och dra in sin lön. I detta avseende stämmer kontakten mellan 

småföretagare och redovisningskonsult väl in på en business to business-kontakt.  Bilden av 
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att relationen ofta är bra förstärks av att redovisningskonsult X säger sig komma väl överens 

med många av sina kunder. 

 

Jag misstänker att företag efter att de bedrivit sin verksamhet en tid får en ökad kunskap inom 

ekonomi och då slutar ta hjälp av konsult. Så gjorde företagare A, även om han angav andra 

skäl än förståelsen för ekonomin till att han slutade anlita konsult. Av enkätundersökningens 

respondenter hade nästan alla bedrivit sin verksamhet i mer än 10 år. Över hälften av dem 

anlitade ändå redovisningskonsult i någon form, men sade sig inte ha några svårigheter att 

förstå den ekonomiska informationen. Detta motsägs delvis av redovisningskonsult X:s 

beskrivning, X uppger att graden av förståelse varierar från företag till företag, och ingen av 

respondenterna svarade ”instämmer inte alls” på frågan om de förstod redovisningskonsultens 

ekonomiska information. Det kan dock inte uteslutas att de företag som X menar är sådana 

som bedrivit sin verksamhet en kortare tid än 10 år. Det kan inte heller uteslutas att de som 

inte förstår redovisningskonsultens information på ett bra sätt inte valde att delta i enkäten. 

Undersökningen pekar på att kontakten mellan småföretagare och redovisningskonsulter på 

några punkter uppfyller kriterierna för en business to business kontakt. T.ex. förefaller inte 

prisförändringar påverka efterfrågan i någon större utsträckning, ingen av respondenterna i 

enkätundersökningen angav att de valde redovisningskonsult efter pris. Visserligen angav 

redovisningskonsult A att hans redovisningskonsult tog för mycket betalt, men han övervägde 

inte att byta till någon billigare redovisningskonsult, och hans val att sluta anlita 

redovisningskonsult hade även andra orsaker, t.ex. att verksamheten minskade. En annan 

likhet med typfallet för en business to business -kontakt är att köparen (småföretagaren) och 

säljaren (redovisningskonsulten) förefaller vara beroende av varandra. Visserligen ställdes 

inte någon direkt fråga om detta i enkätundersökningen men det faktum att över hälften av de 

tillfrågade respondenterna väljer att betala för denna tjänst tyder ändå på att de upplever att de 

inte har kompetensen och/eller tiden själva, och därför blir beroende av sin 

redovisningskonsult. 

 

Det finns dock flera tydliga skillnader mellan kontakten småföretagare/redovisningskonsult 

och normala business to business -kontakter. Det finns ett stort antal småföretagare som är i 

behov av redovisningskonsultens tjänster, och dessa klienter köper vad som behövs för att 

redovisningen ska göras på ett riktigt sätt. Detta stämmer således inte överens med typfallet, 

där det var ett litet antal köpare som köpte till stora volymer. En annan skillnad är att 

småföretagarna inte gör någon noggrann analys vid val av redovisningskonsult. En stor andel 
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av respondenterna uppgav att valt redovisningskonsult efter rekommendation, och av 

intervjuarrespondenterna valde den ena en nära släkting som redovisningskonsult och den 

andra valde sin hustru. Detta är långt ifrån den komplexa beslutsprocess som normalt 

kännetecknar en business to business- kommunikation. 

  

 

5.3 Hur påverkar utbildning inom ekonomi benägenheten att anlita 

redovisningskonsult? 

 

Uppsatsens enkätundersökning visar att utbildning inom ekonomi inte har någon väsentlig 

betydelse för småföretagarens benägenhet att anlita en redovisningskonsult för aktiebolag 

med 1-10 anställda.  Lika stor andel av de som inte har någon ekonomisk utbildning som de 

som har högskoleutbildning anlitar en redovisningskonsult. Inte heller till vilken utsträckning 

konsulten gör jobbet skiljer sig nämnvärt mellan olika utbildningsnivåer. Detta kan bero på att 

en del av småföretagarna med högskoleutbildning inom ekonomi lägger ner all sin energi på 

sin kärnverksamhet och överlämnar sin egen bokföring till en konsult, trots att de har den 

kunskap som krävs för att upprätta den själva. Bergströms och Lumsdens undersökning gav 

vid handen att det inte är ovanligt att företagare anlitar redovisningskonsult för att de anser att 

andra arbetsuppgifter fyller en viktigare funktion. En annan orsak som gavs till att anlita 

redovisningskonsult i Bergströms och Lumsdens avhandling var dåliga kunskaper inom 

ekonomi, det förefaller sannolikt att situationen är sådan för de respondenter utan ekonomisk 

utbildning. 

 

5.4 Diskussion 

 

Den här undersökningen har inte genomförts helt utan problem. Svårigheterna med att få 

tillgång till e-postadresser till de företag jag ämnade att undersöka gjorde att detta fick göras 

genom Företagarna, och att det därför endast var deras medlemmar som gavs möjlighet att 

ingå i enkätundersökningen. Då det finns skäl att förmoda att det finns ett icke obetydligt 

antal företag som inte är medlemmar i Företagarna har undersökningen därför drabbats av 

täckningsfel, undertäckning. Detta kan ha påverkat resultatet, då det inte går att veta om de 

småföretag som är medlemmar i Företagarna har samma värderingar som småföretagare i 

stort. En annan faktor som gör resultatet svårtolkat är det stora bortfallsfel på över 80% som 
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undersökningen drabbats av. Det är svårt att bedöma om de som svarat verkligen är 

representativa för de som enkäten skickades ut till, kanske tyder det faktum att de valde att 

besvara en undersökning om deras ekonomiska kontakter att de har ett större intresse av 

ekonomi än den genomsnittlige småföretagaren, och därför även en annan bild av kontakten 

med redovisningskonsulter och den ekonomiska information de erhåller från denne. Hade 

samtliga utvalda respondenter valt att svara kan resultatet ha blivit annorlunda. 

 

Då mängden redovisningsinformation är så stor kan det inte uteslutas att mätfel uppstått. Det 

kan inte uteslutas att den löpande bokföringen med debet och kredit på olika konton är enklare 

för småföretagaren att ta till sig jämfört med skillnaden mellan resultat och likviditet, och att 

ett företag som går med vinst faktiskt kan ha stora ekonomiska problem. Det går inte att veta 

vilken typ av ekonomisk information respondenterna i enkätundersökningen avsåg när de 

besvarade frågorna. Om de som svarade tänkte på den löpande bokföringen kan deras svar 

visat att kontakten med redovisningskonsulten är mer positiv än vad som egentligen är fallet. 

Det kan inte heller uteslutas att den positiva bilden egentligen visar att den mesta kontakten 

mellan småföretagare och redovisningskonsulter gäller enklare redovisningsfrågor, som att 

småföretagaren ställer frågor om hur vissa affärshändelser ska redovisas eller gällande vissa 

skatteregler, en stor del av de som uppgav sig anlita redovisningskonsult överlåter inte hela 

redovisningsarbetet till sin konsult. Om situationen är sådan att det inte förekommer någon 

kommunikation mellan småföretagare och redovisningskonsult i de mer komplicerade 

frågorna gällande företagets ekonomiska ställning, och småföretagaren inte har full förståelse 

för dessa begrepp, har vi avsaknad av kommunikation, vilket skulle vara ett än större problem 

än enbart dålig förståelse av kommunikation. Detta ska dock inte ses som något annat än en 

frågeställning, som denna studie inte kunnat varken bekräfta eller dementera. 

 

Ett annat problem är att undersökningens besöksintervjuer endast var två till antalet, vilket 

inte är tillräckligt för att dra några egentliga slutsatser. Båda respondenterna kunde göra en 

utförlig beskrivning om sina uppfattningar om ekonomiska frågeställningar, men det faktum 

att ingen av dem vid intervjutillfällena anlitade någon redovisningskonsult är negativt för 

studien, då dess egentliga syfte är att undersöka kontakten mellan småföretagare och 

redovisningskonsult. 

 

Det kan inte heller uteslutas att resultatet hade blivit ett annat om jag även frågat andra 

bolagsformer. En av de företagarna jag intervjuade, företagare A, hade en enskild firma innan 
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han startade sitt aktiebolag. Då enskilda firmor och handelsbolag inte kräver lika stora 

ekonomiska insatser som aktiebolag finns det anledning att misstänka att många gör som A 

och  börjar med någon av dessa bolagsformer och när de får större ekonomiska resurser byter 

till aktiebolag. 
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6. Slutsats 

 

Jag hade förväntat mig att en stor del av småföretagarna skulle uppleva stora problem och 

vara relativt negativt inställda till sina redovisningskonsulter. Det som fick mig att tro detta 

var att de flesta företag har helt annan inriktning än ekonomi och jag misstänkte att många 

skulle se redovisningen som ett nödvändigt ont. Jag trodde också att många småföretagare 

skulle uppleva det som svårt att förstå den ekonomiska information redovisningskonsulter  

gav dem. Jag förväntade mig även att det skulle finnas ett tydligt samband mellan utbildning 

inom ekonomi och graden av förståelse, d.vs. att högt utbildade mer sällan skulle anlita 

redovisningskonsult  jämfört med de som inte har någon ekonomisk utbildning. 

 

Enkätundersökningen visade att över hälften av undersökningens respondenter anlitar en 

redovisningskonsult helt eller delvis. De anser sig  i huvudsak förstå konsulternas ekonomiska 

information och upplever även kontakten med konsulten som positiv. Utbildningsnivån 

påverkade inte benägenheten att anlita redovisningskonsult, inte heller gick det att utläsa att 

de med högre utbildning skulle överlåta en mindre del av arbetet till en konsult, tendensen 

visade sig snarast vara den motsatta. 

 

Jag anser det uppenbart att kontakten mellan småföretagare/redovisningskonsult är relativt 

långt ifrån en normal business to business- kontakt. Småföretagaren önskar i de allra flesta fall 

att redovisningen görs på ett så snabbt och smärtfritt sätt som möjligt och anser sig därför inte 

ha tid och/eller förmåga att fatta något rationellt beslut i val av redovisningskonsult. Då 

redovisningskonsulten i de allra flesta fall har mycket större kunskaper om 

redovisningstjänsten har småföretagaren svårt att likställa sig konsulten på ett sätt som är ett 

normalt förfarande i en business to business- kontakt. 

 

Resultatet visade att många småföretagare tar hjälp av en redovisningskonsult. De flesta 

uppfattade kontakten relativt positivt, och de angav även att det förstod konsultens 

ekonomiska information på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

 

 



 35 

7. Förslag till framtida forskning 

 

I denna undersökning deltog nästan bara aktiebolag som bedrivit sin verksamhet i 10 år eller 

mer. Detta kan ha påverkat resultatet. Därför skulle jag finna det intressant att göra en 

undersökning liknande denna, men där respondenterna består även av andra bolagsformer, 

och en större andel företag som bedrivit sin verksamhet en kortare tid. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan olika branscher i de 

frågeställningar jag arbetat utifrån, något som inte framgår av denna undersökning.  

 

Jag skulle se det som ett intressant forskningsområde att fördjupa denna studie, att t.ex. ha en 

studie med fler och djupare intervjuer. I dessa intervjuer skulle respondenterna redogöra för i 

detalj vilken kommunikation som de upplevde som svår och vilken de upplevde som enklare 

samt motivet till dessa ståndpunkter. Den studien skulle även innefatta intervjuer med de 

aktuella småföretagarnas redovisningskonsulter. Denna undersökning har visserligen 

innefattat intervjuer med såväl småföretagare som redovisningskonsulter, men dessa har varit 

helt fristående från varandra. En studie med aktörer som har ett samarbete med varandra anser 

jag skulle få ett större djup. Den studien skulle visa kontakten utifrån såväl småföretagarens 

som redovisningskonsultens perspektiv, till skillnad från denna som nästan enbart varit utifrån 

småföretagarens perspektiv. 
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Bilaga 1. Frågor till enkätundersökningen 

 

 

Hej!  

 

Vi skriver vår magisteruppsats på Stockholms Universitet om hur kontakten är mellan 

småföretag och redovisningskonsulter samt myndigheter. Som en del i vårt arbete gör vi en 

enkät bland småföretag och skulle därför vara tacksamma om Ni kunde svara på några 

frågor.Era svar kommer naturligtvis behandlas anonymt.  

 

 

1. Hur många anställda har Ni? 

 

                1. 1-3   2.  4-6  3.  7-10    4.10 eller fler 

 

2. Hur länge har Ni bedrivit Er verksamhet? 

    

            1. Under 5 år   2.  5-10 år    3. Mer än 10 år 

 

3. Vilken utbildning har Ni själv inom ekonomi? 

 

1. Ingen   2. Gymnasieekonom eller motsvarande   3.Examen från högskola/universitet 

 

4. Inom vilket område tar Ni hjälp av redovisningskonsult? 

 

1. Bokföring  2. Regelverk   3. Både och  4. Anlitar inte redovisningskonsult 

 

Om Ni inte anlitar redovisningskonsult, gå till fråga 9 

 

5. Vad fick Er att välja den redovisningskonsult Ni använder? 

 

1. Lätt språk 2. Hög kompetens  3. Låga priser  4. Rekommendation  5. Annat 
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6. Hur stor del av redovisningsarbetet överlåter Ni till konsulten? 

 

1. Inte mycket, gör det mesta själv.  2. En del, men försöker göra det jag kan själv  3. I 

princip allt 

 

   I följande tre frågor ska Ni ange hur bra vårt påstående stämmer överens med verkligheten:  

 

7. Relationen med redovisningskonsulten är bra. 

 

1. Instämmer helt  2. Instämmer delvis  3. Instämmer inte alls 

 

8. Redovisningskonsulten gör ett bra jobb och förklarar ordentligt när man ställer frågor. 

 

1. Instämmer helt 2. Instämmer delvis 3. Instämmer inte alls 

 

9. Jag som småföretagare förstår den ekonomiska information redovisningskonsulten ger. 

 

1. Instämmer helt   2. Instämmer delvis   3. Instämmer inte alls 

 

Om Ni anlitar redovisningskonsult, gå till fråga 11 

 

10. Varför anlitar Ni inte en redovisningskonsult? 

 

         1. Behöver det inte, kan göra redovisningen lika bra själv.  2. För dyrt.  3. Litar inte på 

dem   4. Annat 

 

11. Har Ni genom utbildning eller annat försökt öka Er förståelse för ekonomi sedan Ni 

började arbeta i ert företag? 

 

1. Ja 2. Nej 

 

  Ange nedan hur väl följande påståenden stämmer överens med verkligheten 

 

12. Jag som företagare upplever kontakten med skattemyndigheten som positiv. 



 40 

 

1. Instämmer helt  2. Instämmer delvis  3. Instämmer inte alls 

 

13. Jag som företagare anser mig förstå den information som skattemyndigheten ger. 

 

1. Instämmer helt 2. Instämmer delvis  3. Instämmer inte alls 

 

14. Jag/Vi använder årsredovisningens information som underlag till beslutsfattande. 

 

         1. Instämmer helt   2. Instämmer delvis   3. Instämmer inte alls 

 

15. Lagar och regler som styr företagande är för komplicerade och avreglering behövs. 

 

1. Instämmer helt 2. Instämmer delvis  3. Instämmer inte alls 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till småföretagare 

 

1. Hur länge har Ni bedrivit Er verksamhet? 
 
2. Hur många anställda har Ni? 
 
3. Har ditt bolag alltid varit aktiebolag? 
 
4.  Vilken utbildning har Ni själv inom ekonomi?   
 
5.  Tar ni hjälp av en redovisningskonsult för bokföring och rådgivning? 
 
6.   Vad fick Er att välja den redovisningskonsult Ni använder?  
 
7.   Hur stor del av redovisningsarbetet överlåter Ni till konsulten?  
 
8.   Relationen med redovisningskonsulten är bra.  
 
9.   Redovisningskonsulten gör ett bra jobb. 
 
10.  Jag som småföretagare förstår den ekonomiska information redovisningskonsulter ger.  
 
11. Är din syn på redovisningskonsulter annorlunda nu jämfört med när du startade din 
verksamhet? 
 
12. Varför anlitar Ni inte en redovisningskonsult? 
 
13..Har Ni genom utbildning eller annat försökt öka Er förståelse för ekonomi sedan  
Ni började arbeta i Ert företag?  
 
14. Jag som företagare upplever kontakten med skattemyndigheten som positiv.  
 
15.   Jag som företagare anser mig förstå den information som skattemyndigheten ger.  
 
16. Är din syn på SKM densamma nu som när bolaget startade? 
 
17. I vilken utsträckning använder ni årsredovisningen som underlag vid beslutsfattande? 
 
18. Anser Ni att lagar och regler som styr företagande är för komplicerade eller anser Ni inte 
det? 
 
19. Har Ni några generella tips till hur redovisningskonsulter och skattemyndigheten ska 
utrycka sig för att göra sig förstådda? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till redovisningskonsult 
 
1. Gör en kort beskrivning om dig själv och ditt jobb. 
 
2. Vilken kunskapsprofil är det på dina kunder med färre än tio anställda? 
 
3. Hur upplever du relationen med dina kunder? 
 
4. Upplever du att småföretagaren förstår den ekonomiska information du ger när du gör 

deras löpande redovisning, bokslut etc. 
 
5. Vad gör du för att småföretagaren ska förstå så bra som möjligt? 
 
6. Tycker du att den genomsnittligen småföretagaren gör tillräckligt för att sätta sig in i den 

ekonomiska biten? 
 
7. Hur upplever du den information skattemyndigheten ger till småföretagaren? 
 
8. Har du något generellt tips till småföretagare för att de ska förstå den ekonomiska 

informationen bättre? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


