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Sammanfattning 
 

Titel: Konsten att starta ett företag - en kvalitativ studie av nyföretagares upplevelser av 

redovisnings- och skatteregler. 

 

Problem: Sedan 2004 har BFN arbetat med att utveckla fyra nya regelverk som ska göra 

redovisningsreglerna lättare att överblicka. Samtidigt arbetas det både nationellt och lokalt 

för att främja nyföretagande och ekonomisk tillväxt, men både forskningen och litteraturen 

visar att administrativ börda och komplicerade regler utgör hinder för entreprenörskap. 

Många vill alltså se fler nya företag samtidigt som forskningen visar att det finns problem 

på vägen dit. Med denna bakgrund undersöktes om nyföretagare upplever några svårigheter 

med de svenska redovisnings- och skattereglerna, och om det finns ett informationsgap 

mellan dem och myndigheter som skulle kunna minskas.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka om nyföretagare upplever några svårigheter med 

redovisnings- och skatteregler, och om det finns ett informationsgap var syftet att ge ett 

förslag på hur det skulle kunna minskas.  

 

Avgränsningar: De avgränsningar som gjordes var att endast företagare som startat sitt 

första företag under 2016 eller 2017 med säte i Örnsköldsviks kommun fick ingå i studien. 

En respondent var dock ett undantag från detta då hon ännu inte har startat sitt företag.  

 

Metod: Problemet undersöktes med en kvalitativ metod, vilket utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Resultat: Resultatet visar att alla nyföretagare som tillfrågats tycker att redovisnings- och 

skattereglerna är svåra att få koll på, och samtliga anser att det är säkrast att överlåta sin 

bokföring till någon som kan det. En gemensam faktor som påvisade stor skillnad i 

nyföretagarnas upplevelser var om de hade någon företagare i deras närhet som de kunde 

rådfråga. De som inte hade det beskrev sina upplevelser övergripligt som svåra, medan de 

som kände en företagare beskrev dem med mer positiva ordalag. Av studien framkom det 

också att nyföretagarna upplevt även andra problem under uppstarten, där särskilt en 

respondent var kritisk till stödinsatserna från Nyföretagarcentrum, Almi och 

Arbetsförmedlingen.  

 

Analys & diskussion: Av resultatet framgår det tydligt att de tillfrågade nyföretagarna 

tycker att redovisnings- och skattereglerna är svåra att ha att göra med. Med hjälp av deras 

upplevelser kunde ett förbättringsförslag utformas, och de åtgärder som föreslås är: 

 

• En särskild onlinetjänst med samlad information för samtliga bolagsformer, som 

även kopplas till automatiska utskick till alla som registrerar ett företag. 

• Lokala satsningar på att arbeta närmare de som vill starta företag. 

• En enklare form av mentorsnätverk som ger fler tillgång till andra företagare med 

erfarenhet.  

  



 

3 
 

Innehåll 
 

1. Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ............................................................................................................................ 2 

1.4 Definitioner ................................................................................................................ 2 

1.5 Avgränsning & förenkling .......................................................................................... 2 

2. Vetenskapliga utgångspunkter.......................................................................................... 3 

2.1 Förförståelse ............................................................................................................... 3 

2.2 Vetenskapssyn & angreppssätt ................................................................................... 3 

2.3 Verklighetssyn ............................................................................................................ 4 

2.4 Metodval ..................................................................................................................... 4 

3. Teori ................................................................................................................................. 5 

3.1 Litteratursökning ........................................................................................................ 5 

3.2 Entreprenörskap och ekonomisk utveckling .............................................................. 5 

3.3 Företagande och ekonomisk utveckling i Sverige ...................................................... 6 

3.4 Forskning om hinder vid startandet av nya företag .................................................... 8 

3.5 Litteraturen om hinder för entreprenörskap ............................................................... 9 

3.6 Kopplingen mellan redovisning och skatt i Sverige ................................................. 10 

3.7 Senare års utveckling på redovisnings- & skatteområdet......................................... 10 

3.8 Lokala satsningar på nyföretagande ......................................................................... 12 

3.8.1 Örnsköldsviks kommun ..................................................................................... 12 

3.8.2 Satsningar i övriga Sverige ................................................................................ 13 

3.9 Slutsats av den teoretiska referensramen .................................................................. 14 

4. Källkritik ........................................................................................................................ 15 

4.1 Acs & Armington (2004), Acs (2009) & Acs et al. (2012) ...................................... 15 

4.2 Artsberg (1996) ........................................................................................................ 15 

4.3 Broberg (2008) ......................................................................................................... 15 

4.4 Bryman & Bell (2017) .............................................................................................. 15 

4.5 Fogel et al. (2009) .................................................................................................... 15 

4.6 Lindström (2017) ...................................................................................................... 16 

4.7 Schoof (2006) ........................................................................................................... 16 

4.8 Schumpeter (2011) ................................................................................................... 16 

4.9 Smith & Beasley (2011) ........................................................................................... 16 

4.10 Staniewski & Awruk (2015) ................................................................................... 16 

4.11 Zhang (2017) .......................................................................................................... 17 

4.12 Webbsidor .............................................................................................................. 17 

5. Inledning till Resultat ..................................................................................................... 17 

5.1 Urval ......................................................................................................................... 17 

5.2 Frågeställningarna .................................................................................................... 17 

5.3 Tillvägagångssätt ...................................................................................................... 18 

5.4 Presentation av respondenter .................................................................................... 19 

5.5 Bortfall ...................................................................................................................... 20 

5.6 Fel vid insamlandet .................................................................................................. 20 

 



 

4 
 

6. Resultat ........................................................................................................................... 20 

6.1 Hur upplever nyföretagare uppstarten? .................................................................... 20 

6.2 Hur upplever nyföretagare att det är att bokföra? .................................................... 21 

6.3 Hur upplever nyföretagare skattehanteringen? ......................................................... 22 

6.4 Hur upplever nyföretagare att det är att hitta information? ...................................... 23 

6.5 Vad skulle kunna göras annorlunda? ........................................................................ 23 

6.6 Vad tycker nyföretagare hade varit till hjälp? .......................................................... 24 

6.7 Vad är det bästa och det sämsta med att starta företag? ........................................... 25 

6.8 Något att tillägga? .................................................................................................... 25 

7. En vända tillbaka till teorin? .......................................................................................... 26 

7.1 Starta eget-bidrag, vad är det som gäller? ................................................................ 26 

8. Kvalitetskriterier ............................................................................................................. 27 

8.1 Trovärdighet ............................................................................................................. 27 

8.2 Äkthet ....................................................................................................................... 28 

8.3 Transparens .............................................................................................................. 28 

9. Analys & diskussion ....................................................................................................... 29 

9.1 Förbättringsförslag ................................................................................................... 30 

Referenslista ....................................................................................................................... 32 

Bilaga 1. Intervjufrågorna .................................................................................................. 37 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1.  Kapitelöversikt. ...................................................................................................... 5 

Figur 2.  Sammanfattning av teoriavsnitt. Nyföretagande diskuterat ur tre perspektiv. .... 14 

Figur 3.  Sammanfattning av intervjustrukturen. ............................................................... 18 

Figur 4. Presentation av respondenterna. ........................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

1 
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

År 2016 startades det 71’825 nya företag i Sverige, vilket är närmare en fördubbling sedan 

1996 då 36’009 nya företag bildades (Tillväxtanalys, 2017). Under dessa 20 år har mycket 

förändrats på redovisningsområdet då regler både har tillkommit och förenklats, och den 

löpande bokföringen har övergått till att bli allt mer digital. Från manuellt skrivande med 

en kulspetspenna, till dagens molnbaserade lösningar där bokföring, löner, fakturering och 

lager finns sammankopplade. Men utvecklingen har inte bara inneburit förändringar för 

företagen, utan även för revisorerna. År 2010 avskaffades revisionsplikten delvis i Sverige, 

vilket fick konsekvensen av revisionsbolagen inte längre var garanterade lika många 

uppdrag (Riksrevision, 2017). Branschen har därefter utvecklats till att gå mer mot 

rådgivning och att ge kunderna ett mervärde av att anlita en revisor. År 2004 startade BFN 

det så kallade K-projektet med syftet att ta fram fyra nya regelverk där företag indelas i 

kategorier, för att på ett bättre sätt kunna anpassa internationella standarder till svenska 

onoterade bolag (BFN1, 2017). Samtidigt som det startas allt fler nya företag har det under 

årens gång även hänt en hel del på redovisningsområdet. Detta leder fram till frågan om 

nyföretagare upplever några svårigheter att sköta sin redovisning i rollen som nyföretagare? 

Finns det ett informationsgap mellan i frågan ansvariga myndigheter och nyblivna 

företagare, och hur kan detta i så fall minskas? 

 

Smith & Beasley (2011) påpekar i sin studie att de tillfrågade nyföretagarna hade önskat en 

bättre koppling mellan de olika affärsstöden som de mottagit, och forskarna menar att det 

behövs en starkare koppling mellan universitet, kommuner och andra initiativ till 

företagsstöd för att möjliggöra ett bättre stöd till entreprenörerna. 

 

Forskning i frågan om hinder för entreprenörskap visar att komplicerade regler listas som 

det fjärde största hindret för att ta steget och våga starta ett eget företag (Staniewski & 

Awruk, 2015, s. 589). En sjättedel av studiens 255 respondenter ansåg att brist på kunskap 

var ett hinder för nyföretagande, och de vanligaste bristområdena var skattelagstiftning och 

redovisning (Staniewski & Awruk, 2015, s. 589). Eftersom studien tillfrågade personer som 

ville starta ett företag, och alltså inte personer som faktiskt gjort det, finns det utrymme till 

att undersöka om nyblivna företagare upplever samma svårigheter som ovan nämnda.  

 

I Sverige finns sedan början på 1900-talet en nära koppling mellan redovisning och 

beskattning (Artsberg, 1996). Sedan 1928 ska ett företags redovisning enligt lagt ligga till 

grund för företagets beskattning (Artsberg, 1996). Men både revisorer och 

redovisningskonsulter upplever att skattereglerna oftast är de svåraste reglerna för ny- och 

småföretagare att förstå och tillämpa (A. Lindström, personlig kommunikation, 4 november, 

2017; S. Martinell, personlig kommunikation, 7 november, 2017). Frågor kring moms, hur 

skatten ska beräknas, hur mycket bolaget ska betala i skatt och hur mycket ägarna ska betala 

i skatt är frågor som frekvent dyker upp från den gruppen av företagare säger Anna 

Lindström, revisor på PWC (personlig kommunikation, 4 november, 2017). Att undersöka 

ett eventuellt informationsgap mellan nyföretagare och gällande lagkrav på just 

redovisnings- och skatteområdet är därför intressant, eftersom det är två områden med nära 

koppling till varandra. 

 

Att underlätta nyetableringar är en ständigt aktuell fråga då fler företag innebär fler 

arbetstillfällen och större skatteintäkter. Acs (2009) och Acs et al. (2004; 2012) har i flera 

studier av internationell och nationell statistik visat att entreprenörskap och startandet av 
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nya företag har en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt både i små regioner och på 

nationell nivå. Särskilt starkt är sambandet när mindre regioner studeras, även sett till 

skapandet av nya arbetstillfällen (Acs et al. 2004; Acs, 2009). Aktuella åtgärder på det 

politiska planet i Sverige i stärkandet av nya företags tillväxt är ett nationellt fond-i-fond-

bolag som ska hjälpa nya företag i tidigt utvecklingsstadie (Regeringen1, 2017). Regeringen 

arbetar också för att stärka finansieringen av innovations- och tillväxtbolag, och insatserna 

i frågan är riktade mot målsättningen om EU:s lägsta arbetslöshet (Regeringen2, 2017). 

Även på lokal nivå arbetar kommunerna med satsningar för att underlätta och främja 

företagande, och det lokala företagsklimatet blir bättre visar den årliga undersökningen från 

Svenskt Näringsliv (Lindström, 2017).  

 

Det finns alltså stöd för att nyföretagande är bra för den ekonomiska utvecklingen i ett land, 

och av statistiken kan vi se att det startas allt fler företag i Sverige. Samtidigt visar 

forskningen att många som ska starta ett eget företag upplever en del hinder inför sin 

etablering, och revisorer och redovisningskonsulter vittnar om att deras kunder tycker att 

vissa regler är krångliga att förstå. Som tidigare nämnts finns det också en tydlig koppling 

mellan redovisningen och beskattningen i Sverige, vilket gör att det faller sig naturligt att 

diskutera dem tillsammans. Med denna bakgrund är det därför intressant att undersöka hur 

svenska nyföretagare upplever våra redovisnings- och skatteregler, för att om möjligt kunna 

föreslå åtgärder som gör det lättare för nyföretagare.   

 

1.2 Problemformulering 
 

Upplever nyföretagare några svårigheter när det gäller redovisnings- och skatteregler, och 

skapar det i så fall ett informationsgap mellan dem och myndigheter? 

 

1.3 Syfte 
 

Den här uppsatsen fyller två syften. Dels att undersöka om nyföretagare upplever några 

svårigheter med redovisnings- och skatteregler i deras företags tidiga skede. Dels att om 

detta har skapat ett gap mellan den information som finns på området och den information 

som nyföretagaren har hittat och förstått, ge ett förslag på hur det gapet kan minskas.   

 

1.4 Definitioner 

 

Nyföretagare – en person som startat sitt första företag under 2016 eller 2017.  

 

1.5 Avgränsning & förenkling 
 

• Gruppen av respondenter är begränsade till att omfatta nyföretagare i Örnsköldsviks 

kommun av tids- och omfattningsskäl. Urvalet som gjorts är ett bekvämlighetsurval 

eftersom respondenterna som deltagit i intervjuerna har kontaktats via egna 

kontakter.   

 

• Undersökningen begränsas också till att bara omfatta enskilda firmor och mindre 

aktiebolag, så kallade K1- eller K2-bolag. 

 

• En förenkling som gjorts i denna uppsats är ett antagande om att gruppen av 

nyföretagare innefattar både nyblivna innovativa entreprenörer och nyföretagare av 

mindre innovativ art, som exempelvis företagare som enbart möter lokal efterfrågan.  



 

3 
 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 

 

I det här kapitlet presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter för att skapa en 

förståelse för studiens perspektiv på det undersökta problemet.   

 

2.1 Förförståelse 
 

Jag som skriver denna uppsats har studerat Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, 

men driver också ett mindre aktiebolag. Jag har därmed egen erfarenhet av hur det är att 

som nyföretagare stå inför alla de skatte- och redovisningsregler som ska följas. Eftersom 

kapitalet ofta är begränsat vid företagsstarten blir det en fråga om prioriteringar för huruvida 

man väljer att ta hjälp från professionella på området eller inte. Vad kan jag själv ta reda på 

och lära mig gratis, och vad måste jag betala och ta hjälp för? Trots kostnadsfri rådgivning 

har jag ändå upplevt att jag bara ”bollats vidare” mellan olika organisationer när jag haft 

frågor, och även saknat ”hands-on” hjälp med mina praktiska problem. Det skapade ett 

intresse för att undersöka just det här problemet.  

 

Mitt bolag ingår i ett inkubatorprogram sedan juni 2016 och jag har därigenom kommit i 

kontakt med många nyblivna företagare som utvecklar väldigt innovativa affärsidéer. Den 

förenkling som gjorts i denna uppsats genom antagandet att innovativa entreprenörer ingår 

i gruppen av nyföretagare, baseras till stor del på min egen erfarenhet av möten med 

nyblivna entreprenörer.  

 

Min förförståelse för det undersökta problemet kan leda till att andra synvinklar och 

angreppssätt till problemet förbises. Framförallt lär det påverka intervjusituationen eftersom 

jag gissningsvis kan uppfatta underförstådd information, som i sin tur kommer att påverka 

mina följdfrågor till att ta en viss riktning. Analysen av resultatet kan också bli vinklat av 

det faktum att jag själv är företagare, eftersom min tolkning av svaren förmodligen är 

annorlunda än en icke-företagares tolkning. Även det faktum att jag själv upplevt problem 

vid företagsstarten kan skapa en omedveten belysning av specifika delar i empirin.  

 

2.2 Vetenskapssyn & angreppssätt 
 

Denna studie utgår från ett epistemologiskt antagande om att den sociala verkligheten inte 

kan studeras objektivt, utan att forskaren måste ha ett tolkningsperspektiv för att fånga upp 

den subjektiva innebörden i sociala handlingar (Bryman & Bell, 2017, s. 47). 

Tolkningsperspektivet, även kallat interpretavismen, lägger fokus på förståelse för 

människors handlingar snarare än att försöka förklara dem så som det görs utifrån den 

positivistiska synen (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Eftersom studien i denna uppsats ska 

undersöka nyföretagares upplevelser av redovisnings- och skatteregler, med syftet att 

utifrån deras subjektiva upplevelse ge ett förslag på hur det eventuella informationsgapet 

kan minskas, faller det sig naturligt att anta en interpretavistisk vetenskapssyn. 

Åtgärdsförslaget som eventuellt kommer uppstå av empirin speglas sannolikt av min 

tolkning av respondenternas svar, samt av respondenternas subjektiva upplevelse. Alla 

nyföretagare upplever förmodligen inte samma problem på samma sätt, och att studera 

företeelsen objektivt vore därför svårt.  

 

Min egen inverkan på intervjusituationen kommer förmodligen också att påverka de resultat 

som framkommer av intervjuerna, och därmed går inte den undersökta verkligheten att helt 

objektivt  
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separera från mig som forskare. Hur respondenterna väljer att sätta ord på sina upplevelser 

påverkas sannolikt av frågeställningen, tonläget när frågan ställs, vilket intryck jag som 

forskare inger, miljön där intervjun tar plats, vilket humör respondenten är på och liknande. 

Den vetenskapssyn som antas innebär således att om en av dessa faktorer byts ut, blir 

resultatet av studien förmodligen ett annat. Det är tänkbart att om intervjun genomförs 

hemma hos respondenten och jag som intervjuare bjuder på fika, skapar det en avslappnad 

atmosfär som bjuder in respondenten till att öppna upp sig i sina beskrivningar. Situationen 

upplevs sannolikt annorlunda om intervjun istället utspelar sig på respondentens arbetsplats 

medan den renoveras och jag som intervjuare kommer 20 minuter för sent. Det är då 

tänkbart att respondenten istället blir kortfattad och mindre deskriptiv i sina beskrivningar. 

Det innebär också att en annan forskare inte skulle kunna få exakt samma resultat även om 

samma frågor ställs, eftersom denne omöjligt kan ha exakt samma inverkan på situationen 

som mig.  

 

Interpretavismen kopplas ofta samman med en induktiv ansats, men som Alvehus (2013, 

s.109) säger så får den induktiva och deduktiva ansatsen ses som två ideal som är svåra att 

nå upp till. En induktiv ansats har betydelsen att kunskap uppnås genom att bilda teorier 

utifrån insamlad empiri, och en deduktiv ansats utgår istället från att formulera hypoteser 

från teorin som sedan testas genom empirin för att se om hypotesen är sann eller kan 

förkastas (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Denna studie utgår från en abduktiv ansats, det vill 

säga att forskningsprocessen inte går från varken empiri till teori eller teori till empiri, utan 

istället använder dem i samspel (Alvehus, 2013, s.109). Ett abduktivt angreppssätt på 

studien kommer således innebära en teoretisk förförståelse för redovisnings- och 

skattereglerna i Sverige och hinder för entreprenörskap i form av lagar och regler, för att 

sedan se empirin i ljuset av teorin och om möjligt kunna bidra med ny förståelse för det 

undersökta problemet.  

 

2.3 Verklighetssyn 
 

Studien utgår från den ontologiska ståndpunkten konstruktionism viket innebär att sociala 

företeelser kontinuerligt skapas av sociala aktörer, och därmed är motsatsen till 

objektivismen som utgår från att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer (Bryman 

& Bell, 2017, s. 52–53). Den verklighetssyn som ligger till grund för studien utgår alltså 

från att en social konstruktion är föränderlig och påverkas av individerna som ingår i 

konstruktionen. Nyföretagare antas därmed ha olika upplevelser av redovisnings- och 

skattereglerna beroende på de sociala konstruktion som de ingår i. En ensam nyföretagare 

har sannolikt inte samma upplevelse av reglerna som en nyföretagare som ingår i ett team. 

Deras upplevelser är förmodligen heller inte desamma nu som för ett halvår sen, eftersom 

saker har förändrats sedan dess. Skulle nyföretagarna tillfrågas precis vid det inledande 

skedet av företagsregistreringen skulle antagligen upplevelsen beskrivas annorlunda, 

jämfört med om de tillfrågas ett halvår senare när de kommit igång med sitt företag.  

 

2.4 Metodval 
 

Med hänsyn till problemformuleringens art och studiens syfte, de epistemologiska och 

ontologiska antagandena har den kvalitativa metoden valts för undersökningen av 

nyföretagares upplevelse av redovisnings- och skatteregler.  
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Figur 1.  Kapitelöversikt.  

3. Teori 
 

Här presenteras den teoretiska referensramen som studien utgår från.  

 

3.1 Litteratursökning 
 

Litteratursökningen har skett via databaserna Econlit och Ebsco, samt via Google Scholar. 

Det sökord som använts är barriers + entrepreneurship, entrepreneurship + economic 

development, obstacles + entrepreneurs, hinder + entreprenörskap, legislation + 

entrepreneurship, skatt + redovisning, nyföretagande och entreprenörskap. Sökningen i 

databaserna EconLit och Ebsco begränsades till att bara omfatta vetenskapliga artiklar i 

fulltext från år 2000 och framåt, med undantag för Artsberg (1996). Detta har gjorts för att 

hitta så aktuell litteratur som möjligt, samt för att underlätta litteratursökningen. I vissa fall 

har ytterligare artiklar och böcker lagts till i teoriavsnittet efter granskning av källorna till 

de artiklar som hittades via databaserna.  

 

3.2 Entreprenörskap och ekonomisk utveckling 
 

Entreprenörskapets relation till ekonomisk utveckling är ett väl utforskat område med kända 

namn som Josef Schumpeter och Adam Smith i de klassiska teorierna. Schumpeter menade 

redan i början av 1900-talet att entreprenören var nyckeln till ekonomisk utveckling genom 

dess innovationer (Schumpeter, 2011). Han myntade uttrycket kreativ förstörelse som 

innebär att entreprenörens kreativa innovationer som driver utvecklingen framåt, samtidigt 

raserar gammal teknik och kunskap som inte längre behövs (Schumpeter, 2011). 

Schumpeter utmanade föregångarna Marshall och Darwins teorier genom att hävda att den 

ekonomiska utvecklingen sker genom avbrott, och utan dessa avbrott skulle utvecklingen 

stå still i ett konstant cirkulärt flöde (Schumpeter, 2011). Schumpeter menade att när en 

entreprenör skapar och lyckas med en ny innovation lockar det andra att imitera 

innovationen, men allt eftersom konkurrenterna blir fler sjunker också vinstmarginalerna 

och den ekonomiska utvecklingen stannar av (Schumpeter, 2011). När utvecklingen har 
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stannat av krävs ett nytt avbrott från det cirkulära flödet, en ny innovation måste till, och 

det är entreprenören som skapar den (Schumpeter, 2011).  

 

Weiying Zhang (2017, s. 19) skriver i en nyligen publicerad artikel att innovativa 

entreprenörer är Kinas enda möjlighet att vända landets avtagande ekonomiska tillväxttakt. 

Zhang (2017, s. 19) menar att Kinas enorma ekonomiska utveckling de senaste 30 åren har 

berott på de stora arbitragemöjligheterna som landets låga produktionskostnader inneburit. 

De senaste åren har arbitragemöjligheterna har minskat, och därmed har även Kinas 

ekonomiska tillväxt avtagit (Zhang, 2017, s. 19). Forskaren listar flera anledningar till 

arbitragemöjligheternas minskande, men de stigande produktionskostnader nämns som den 

med störst påverkan. Kinas ekonomiska tillväxt kommer att fortsätta att avta och så 

småningom avstanna helt, om inte landet övergår till att skapa innovationer istället för att 

imitera andras innovationer menar Zhang (2017, s. 20). En marknad som enbart försöker 

allokera givna resurser till ett optimalt läge kommer att nå högre välstånd allt eftersom 

resurserna allokeras bättre och bättre, men välståndstillväxten är inte kontinuerlig utan bara 

tillfällig (Zhang, 2017, s. 22). Zhang (2017, s. 22) framhåller den tekniska utvecklingen och 

utvecklingen av nya marknader som den sanna tillväxtpotentialen, och att det är det som 

måste ske i Kina för att ekonomin ska blomma igen. I likhet med Schumpeter pekar Zhang 

ut entreprenören som den som driver ekonomin framåt.  

 

Zultan J. Acs har i flera artiklar visat att startandet av nya företag och entreprenörskap har 

en positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten (Acs & Armington, 2004; Acs,  2009; Acs 

et al., 2012). Acs et al. (2012) kunde i deras artikel bevisa det positiva sambandet mellan 

entreprenörskap och ekonomisk tillväxt genom korstabell-tester av statistiska 

internationella data från OECD. Studien visade att länder med en större mängd 

entreprenöriella aktiviteter visar systematiskt upp högre tillväxtsiffror (Acs et al., 2012). 

Forskarnas förklaring är att entreprenörer tar nya idéer till marknaden som annars aldrig 

skulle kommersialiseras eller marknadsintroduceras, och mellan idéen och entreprenören 

står det nybildade företaget. Acs (2009) beskriver liknande resultat efter en studie av lokala 

entreprenörsaktiviteter och lokal ekonomisk tillväxt, där lokalt entreprenörskap visade sig 

vara starkt korrelerat med snabbare utveckling av den lokala ekonomin. Den senare studien 

baserades på statistik från The Business Information Tracking System, BITS, som vid den 

tidpunkten innehöll data från över 13 miljoner inrättningar (Acs, 2009). I en tidigare 

liknande studie av Acs & Armington (2004) framkom att det finns ett starkt samband mellan 

jobbtillväxten och startande av nya företag. Även där utfördes studien utifrån data på lokal 

nivå, men baserat på statistik från US Bureau of Labour Statistics under åren 98–99. 

Forskarna anser att studien visar att startandet av nya företag spelar en viktig roll för 

skapandet av nya jobb.  

 

3.3 Företagande och ekonomisk utveckling i Sverige 
 

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning som besvaras av ca 31’000 

företagare, och rankar sedan Sveriges kommuner utifrån företagarnas upplevda 

företagsklimat (Lindström, 2017, s. 2). De menar att företag och företagsamma människor 

är grunden till svensk välfärd, eftersom företagens beslut om att anställa, expandera eller 

avveckla påverkar både skatteintäkterna och sysselsättningen i en kommun. Dessa beslut 

påverkas i sin tur av företagens omgivning, och det lokala företagsklimatet är därför en 

viktig fråga för den lokala ekonomiska utvecklingen (Lindström, 2017, s. 3). En kommun 

kan inte påverka de lagar och regler som stiftas på nationell och internationell nivå, men 

många av företagens beslut om att anställa, investera eller avveckla kan kommunen i allra 

högsta grad påverka menar Svenskt Näringsliv. Enligt enkätundersökningen från 2017 har 

totalt sett var femte företagare i Sverige någon gång övervägt att flytta sin verksamhet till 
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en annan kommun på grund av förmånligare företagsklimat, i vissa kommuner så många 

som fyra av tio företagare. Det kan handla om handläggningstider, skatter och avgifter, 

attityder, service och lokalt beslutade regelverk som skiljer sig väsentligt åt mellan 

kommunerna (Lindström, 2017, s.8). Lokalt sett visar undersökningen att allt fler 

kommuner får höga helhetsbetyg, samtidigt som färre kommuner får betyget underkänt. 

Däremot sjönk det nationella helhetsbetyget för företagsklimatet för sjätte året i rad, något 

som delvis förklaras av de förbättringar som företagarna vill se på nationell nivå (Lindström, 

2017, s. 6). De mest frekventa svaren på frågan om förbättringar var minskad administrativ 

regelbörda, och önskemål om en mer flexibel arbetsmarknad. Ökad förståelse för företagens 

villkor och betydelse i samhället hos både politiker och allmänhet listas också bland de 

vanligaste svaren (Lindström, 2017, s. 7). 

 

I rapporten av resultatet från enkätundersökningen för 2017 sägs det att de små företagen 

ger lägre betyg än de stora företagen både på nationell och lokal nivå. Det nämns också att 

”eftersom endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag är det av största vikt 

att politiker och tjänstemän utformar regler och nya bestämmelser på ett sätt som gör att 

regelbördan inte blir oproportionerligt stor för ett litet företag…” (Lindström, 2017, s. 7).  

 

En av faktorerna som mäts i rankingen av det bästa företagsklimatet är nyföretagsamhet, 

med argumentet att det är av yttersta vikt för en kommun att det finns en stadig tillväxt av 

nyföretagare för att inte andelen företagsamma personer ska minska i framtiden (Lindström, 

2017, s. 20).  

 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har också Arnberg och Bergström (2006) skrivit en 

rapport med en analys av hur politisk risk påverkar företagande. De menar att all 

affärsmässig risk som kan hänföras till politiska beslut kan benämnas som politisk risk, och 

att den politiska risken påverkar både nyföretagande och företagares beslut om att växa och 

anställa (Arnberg & Bergström, 2006, s. 4). De anför också att om den politiska risken blir 

för stor, påverkar det benägenheten att starta ett företag hos personer som är potentiella 

nyföretagare (Arnberg & Bergström, 2006, s. 4). Författarna inleder rapporten med att 

fastslå att det krävs ett positivt företagsklimat för att näringslivet ska utvecklas positivt, och 

nämner bland annat lagar, regler och administrativ börda som faktorer som påverkar det 

klimatet. Anledningen till att rapporten framtogs sägs vara den vid den tidpunkten oroande 

sysselsättningstillväxten och bristen på nyföretagande i Sverige (Arnberg & Bergström, 

2006, s. 8). Som orsak nämns också de omfattande regelverk som svenska företag måste 

förhålla sig till, eftersom just lagar och regler är en viktig pusselbit i formandet av ett bra 

företagsklimat menar författarna. I rapportens inledande kapitel påpekas följande ”Svenska 

företag berörs exempelvis år 2006 av 1 270 lagar, 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter 

och allmänna råd. Dessa lagar och regler är dessutom inte heller på något sätt konstanta 

utan förändras hela tiden…”. Det är således svårt att ifrågasätta svenska lagar och reglers 

omfattande mängd. Vidare menar författarna att det finns väldigt lite forskning om hur 

inhemskt skapad politisk risk påverkar företagande, och allra helst om vad kontinuerliga 

förändringar av regelverken har för inverkan (Arnberg & Bergström, 2006, s. 9).  

 

År 2016 startades det 71’825 nya företag i Sverige, vilket är närmare en fördubbling sedan 

år 1996 då 36’009 nya företag bildades (Tillväxtanalys, 2017). Aktuella åtgärder på det 

politiska planet i Sverige i stärkandet av nya företags tillväxt är ett nationellt fond-i-fond-

bolag som ska hjälpa nya företag i tidigt utvecklingsstadie (Regeringen1, 2017). Regeringen 

arbetar också för att stärka finansieringen av innovations- och tillväxtbolag, och insatserna 

i frågan är riktade mot målsättningen om EU:s lägsta arbetslöshet (Regeringen2, 2017).  
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3.4 Forskning om hinder vid startandet av nya företag 
 

Entreprenören spelar som ovan nämnts en viktig roll för ett lands ekonomiska utveckling, 

men att enbart titta på innovativa entreprenörer och ekonomisk tillväxt lämnar 

bakomliggande problematik i skuggan av den driftiga entreprenören. Som tidigare nämnts 

drivs det också en aktiv näringspolitik i Sverige för att främja entreprenörskap och 

innovationer, som på sikt kan ge ekonomisk utveckling. En annan vinkel på främjandet är 

att minskande av hinder för nyföretagande skulle kunna ge samma effekt, vilket är ett 

perspektiv som inte är lika omtalat i teorin som entreprenören och innovationerna i sig.  

 

Det finns dock studier på området. Awruk och Staniewski (2015) gjorde en studie av 255 

studenter i Polen som hade för avsikt att starta ett eget företag i en nära framtid, som både 

undersökte deras motivation till att starta eget, och vilka hinder de såg framför sig. 

Resultatet visade att de fyra största hindren som respondenterna upplevde var brist på 

erfarenhet, brist på kapital, risken för att förlora sitt investerade kapital och komplicerade 

regler och procedurer kopplade till startandet av företaget. Totalt sett nämndes 21 st olika 

hinder för företagsetablering (Staniewski & Awruk, 2015, s. 589). Studiens resultat visar 

också att de dominerande hindren för företagsstarten när det kommer till frågan om kunskap, 

är bristen på kunskap om skatte- och redovisningsregler. 59% av respondenterna som 

upplevde brist på kunskap, ansåg att bristen på kunskap om skatteregler var ett stort hinder, 

och 51% av dem ansåg att bristen på kunskap om redovisningsregler var ett hinder 

(Staniewski & Awruk, 2015, s. 589). Det tredje största hindret på kunskapsområdet ansågs 

vara regler kring det nya företagets registrering och implementering av företagsaktiviteter 

(Staniewski & Awruk, 2015, s. 589). Förutom att fastslå faktumet att det finns hinder och 

barriärer som försvårar nya företags etableringar, framkom det också av studien att det inte 

förelåg någon skillnad i vad som upplevs som hinder mellan könen. Både män och kvinnor 

upplever alltså samma typ av hinder inför sina företagsstarter (Staniewski & Awruk, 2015).  

 

Forskarna uppmanar i sin slutsats att statliga myndigheter och andra organisationer som 

syftar till att hjälpa nya entreprenörer, bör ha i åtanke att finansiering inte alltid är det största 

och svåraste hindret för en nyetablering (Staniewski & Awruk, 2015, s. 590).  

 

Smith och Beasley (2011) kunde presentera liknande upplevda hinder hos utexaminerade 

som efter sin utbildning inom digital kreativitet har valt att starta eget i Storbritannien. Sju 

respondenter besvarade en enkät och genomgick efterföljande djupintervjuer, med syftet att 

undersöka vilka faktorer som påverkat respondenterna till att starta ett eget företag (Smith 

& Beasley, 2011, s. 730). De faktorer som respondenterna upplevde som begränsande var 

brist på allmän kunskap om affärer, motsägelsefull rådgivning från externa 

stödorganisationer, brist på finansiering och tidigare erfarenheter av familjeföretagande. 

Forskarna menar också att de hittat utrymme för förbättringar i institutioners arbete med att 

stötta nya företag (Smith & Beasley, 2011, s. 737). Respondenterna i studien påpekar 

särskilt att de hade önskat en bättre koppling mellan de olika affärsstöden som de mottagit, 

och forskarna menar att det behövs en starkare koppling mellan universitet, kommuner och 

andra initiativ till företagsstöd för att möjliggöra ett bättre stöd till entreprenörerna.  

 

Ulrich Schoof (2006, s. 52) utförde en kombinerad enkätundersökning och skrivbordsstudie, 

och drar i sin artikel slutsatsen att bördan som uppstår till följd av administrativa uppgifter 

och regelverk har stor påverkan på unga företagares framgång. Tillsammans med tillgång 

till finansiering, utbildning, tillgång till rådgivning och sociala faktorer utgör regler och 

administration de fem faktorer som har störst påverkan på utgången av en ung företagares 

verksamhet menar Schoof (2006, s. 23). ”Nyckelbördorna” i sammanhanget beskrivs som 

skattesystemet och skattenivån, processen och kostnaderna att registrera ett företag, 
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konkurslagstiftningen, ineffektiva konkurrenslagar, ändringar i regelverk och brist på 

transparens samt patent och rättigheter (Schoof, 2006, s. 53). Forskaren menar också på att 

många unga entreprenörer aldrig ger sig in i företagande på grund av att de upplever 

administrationen som väldigt komplex (Schoof, 2006, s. 52–53). Till exempel ansåg en av 

respondenterna i studien att processen att registrera sitt företag var alldeles för komplicerad 

och resurskrävande, med långa väntetider och komplexa blanketter att fylla i.  Förenklade 

regler skulle innebära att det blir lättare för entreprenörer att starta och driva företag, särskilt 

för de unga entreprenörerna menar Schoof (2006, s. 55). Som ett förslag på underlättande 

åtgärder nämns också bland annat stödinsatser med ”on-the-job” träning i bokföring och 

skattehantering, något som också respondenterna i undersökningen beskriver som 

användbart (Schoof, 2006, s. 61).  

 

Weiying Zhang (2017, s. 33) som nämnts i avsnittet ovan om Kinas tillväxtmöjligheter 

påpekar också i sin artikel att Kina måste genomgå en rad lagförändringar för att minska 

hindren för innovationer och entreprenörskap. Det finns således en tydlig koppling mellan 

den ekonomiska tillväxten, entreprenörerna och innovationerna, samt lagar och regler som 

utgör hinder för hela kedjan. En intressant diskussion som Zhang (2017, s. 34) för kring 

frågan om lagändringar är hur icke-innovativa stora företag med politiskt inflytande kan 

utnyttja lagar som vapen mot nya innovativa företag som vill överta marknadsandelar. 

 

3.5 Litteraturen om hinder för entreprenörskap 
 

Fogel et al. (2009) menar att möjligheterna att lyckas som egenföretagare beror på den 

ekonomiska omgivningen, och att de faktorer som avgör den miljön är lagar och regler, 

kvalitén på det statliga styret, tillgången till utbildning och den allmänna kulturen. Lagar, 

regler, äganderätter och deras tillämpning spelar en viktig roll för entreprenörskapet 

eftersom det påverkar huruvida parterna i en affärsuppgörelse kan lita på varandra (Fogel et 

al., 2009). Författarna förklarar sitt resonemang med ordet ”transactional trust”, det vill säga 

tillit till uppgörelsen. För att skapa tillit till uppgörelsen hos sin motpart måste entreprenören 

vara risktagande utan att vara dumdristig, den måste ha affärskompetens för att grunda och 

marknadsintroducera ett företag, samtidigt som de måste övertyga investerare om att riskera 

sitt kapital menar Fogel et al. (2009). Samtliga faktorer som skapar tillit till uppgörelsen 

ställer krav på en informerad entreprenör som kan tillgå information från tillförlitliga källor, 

och det är här lagarna och reglerna kommer in anser författarna.   

 

Vidare förklarar författarna att det statliga styret i sin tur påverkar entreprenörskapet 

eftersom det ansvarar för att lagstiftningen och regelverken tillämpas och efterföljs. Men 

kvalitén på det statliga styret är minst lika avgörande säger Fogel et al. (2009), eftersom en 

regering som misslyckas med att försvara de svagas rättigheter får en hämmande effekt på 

nyföretagandet. Samma effekt uppnås med besvärliga regler och överdriven kontroll från 

regeringen, eftersom det höjer kostnaderna för att driva ett företag och ställer högre krav på 

entreprenörens kunskap om reglerna menar Fogel et al. (2009). Tillgång till utbildning 

påverkar startandet av nya företag eftersom det öppnar dörrar för potentiella entreprenörer 

till att se de möjligheter som finns (Fogel et al., 2009).  

 

Den entreprenöriella individen lyfts ofta i litteraturen om entreprenörskap, men Fogel et al. 

hävdar att inte enbart förekomsten av individer med personlighetsdrag som passar för 

entreprenörskap påverkar mängden entreprenörskap som utövas, utan även de institutionella 

faktorerna. Myndigheter och institutioner som bidrar till högre informationskostnader, 

förseningar av informationsflödet och urholkar nyttan med informationen, skapar 

begränsningar för entreprenörskapet (Fogel et al., 2009). Författarna hävdar också att länder 
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med en större börda för företagen i form av lagar och regler, i lägre grad stödjer 

entreprenörskapet.  

 

I likhet med Zhang (2017) nämner även Fogel et al. (2009) att företagseliten föredrar ett 

läge av status quo, och att de genom sitt politiska inflytande lobbar för regler som 

missgynnar deras utmanare. Komplicerade lagar och regler slår också hårdare mot små och 

nya företag eftersom de inte har samma resurser av kompetens och kapital som större företag 

(Fogel et al., 2009).  

 

3.6 Kopplingen mellan redovisning och skatt i Sverige 
 

Innan den nya skattelagstiftningen som kom 1928 var det vanligt med konflikter mellan 

företag och Skatteverket, särskilt i frågan om avskrivningar menar Artsberg (1996, s. 795). 

Den nya lagen kopplade ihop redovisnings- och skattereglerna så att utgångspunkten till 

skatteberäkningen alltid skulle vara företagets bokföring säger författaren. Men Artsberg 

(1996, s. 796) hävdar också att på den tiden var inte redovisningsreglerna särskilt 

utvecklade, och revisor var ett ganska ovanligt yrke i Sverige. Skatteverket hade heller inga 

krav på redovisningsreglerna, och en tydlig indikation på det var dåtidens så kallade fria 

avskrivningar menar Artsberg (1996, s. 796). Mellan åren 1938–1951 fick företagen själva 

välja den avskrivningstakt de ville på maskiner och utrustning, men Skatteverkets generösa 

attityd till företagens valfrihet ledde till att företagen skapade stora dolda reserver genom 

att undervärdera sina varulager och överavskriva sina anläggningstillgångar (Artsberg, 

1996, s. 797). Vid skattereformen 1955 slopades de fria avskrivningarna men man behöll 

den generella länken mellan skatt och redovisning (Artsberg, 1996, s. 797). Artsberg (1996, 

s. 797) säger att vid denna reform tillkom skattemässiga värderingsregler för att komma 

ifrån att företag systematiskt undervärderade vissa tillgångar. Allt eftersom den ekonomiska 

utvecklingen fortlöpte, och aktiemarknaden började få en större roll, ökade också behovet 

av bättre ekonomisk information om ett företag påpekar Artsberg (1996, s. 797–798). 

Gradvis började de större företagen att frivilligt ge ut mer redovisningsinformation, men i 

mitten av 70-talet blev det obligatoriskt för företagen att öppet visa upp sina reserver i 

balansräkningen, och dess förändringar av reserver i resultaträkningen (Artsberg, 1996, s. 

799). Under skattereformen 1990–1991 förbjöds de tidigare dolda reserverna i 

inventarier/varulager, men istället infördes den så kallade skatteutjämningsreserven, som 

också hade till syfte att skjuta upp skattebetalning (Artsberg, 1996, s. 801). 

Skatteutjämningsreserven blev dock inte så långlivad utan avskaffades redan 1993, men 

byttes i princip ut mot periodiseringsfonden som blev ett sätt för företag att ”stoppa undan” 

maximalt 25% av vinsten i en reserv (Artsberg, 1996, s. 801).  

 

Artsbergs (1996) artikel må ha några år på nacken, men visar ändå hur pass långt tillbaka i 

tiden som det har funnits en lagstiftad koppling mellan skatt och redovisning i Sverige.  

 

3.7 Senare års utveckling på redovisnings- & skatteområdet 
 

Syftet med det här avsnittet är inte att djupgående beskriva och förklara olika regler, utan 

att visa ett axplock av förändringar som skett de senaste åren för att ge en så rättvis bild som 

möjligt av det undersökta problemet. Därmed är redogörelsen endast översiktlig och 

sammanfattad.  

 

• År 2004 startade BFN det så kallade K-projektet med syftet att ta fram fyra nya 

regelverk där företag indelas i kategorier, för att på ett bättre sätt kunna anpassa 

internationella standarder till svenska onoterade bolag (BFN1, 2017). Avsikten med 

projektet är att göra det lättare för mindre bolag att överblicka reglerna och lättare 



 

11 
 

kunna få koll på de regler som är relevanta (BFN1, 2017). Broberg (2008, s. 10) 

menar också att många småföretagare tycker att de tidigare redovisningsreglerna har 

varit onödigt komplicerade, vilket är en del av bakgrunden till att reglerna nu istället 

ska anpassas till olika företags förutsättningar.  

 

• Sedan projektets början har delar av regelverken växt fram, men de är ännu inte helt 

färdigställda (BFN1, 2017). K1 innehåller regler om ett förenklat årsbokslut som får 

användas av ideella föreningar, registrerade trossamfund, handelsbolag som ägs av 

fysiska personer, och enskilda näringsidkare som alla har en omsättning på maximalt 

tre miljoner kronor per år (BFN1, 2017).  

 

K2 är förenklade regler som får användas av aktiebolag som klassas som mindre 

företag (BFN1, 2017). Ett aktiebolag som inte uppfyller två eller tre av följande krav 

under två räkenskapsår i följd, räknas som ett mindre aktiebolag: 

 

- Mer än 50 anställda i medelantal 

- Mer än 40 miljoner i balansomslutning 

- Mer än 80 miljoner i nettoomsättning 

(BFN1, 2017). 

 

• 2010 avskaffades revisionsplikten delvis i Sverige, vilket fick konsekvensen att 

revisionsbolagen inte längre var garanterade lika många uppdrag (Riksrevision, 

2017). Avskaffandet innebär att de små aktiebolagen (K2-bolagen) undantas från 

kravet att en revisor ska granska räkenskaperna, vilket motsvarar ungefär 70% av de 

svenska aktiebolagen (Riksrevision, 2017). Detta skedde som ett led i arbetet mot 

Regeringens målsättning om att minska företagens administrativa kostnader som 

sker till följd av statliga regelverk (SOU 2008:67; Broberg, 2008, s. 146).  

 

• 2011 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster från 25% till 12% 

(Sonneby & Modin, 2011).  

 

• Den 25 mars 2015 beslutades att socialavgifter för unga födda 1992 och senare 

skulle sänkas till 10,21% från och med den 1 maj samma år (Lundgren & Särngren, 

2015). Samtidigt beslutades att arbetsgivaravgifterna för personer födda 1989 och 

tidigare skulle höjas till 31,42%, och avgiften för personer födda 1990 och 1991 låg 

därmed kvar på 15,49% (Lundgren & Särngren, 2015). Dessa nivåer ändrades sedan 

till att vara 25,46% för personer födda 1991 eller senare under perioden januari-maj 

2016, och sedan den 1 juni 2016 betalas full arbetsgivaravgift på 31,42% för alla 

som är födda 1951 eller senare (Skatteverket, 2016).  

 

• 2017 slopas representationsavdraget till stora delar, vilket innebär att företag inte 

längre får dra av måltider som representation (Finansdepartementet, 2016).  

 

• Sedan 2012 har Bokföringsnämnden ändrat i sina allmänna råd totalt 20 gånger 

(BFN2, 2017).  

 

• Under 2017 har de så kallade 3:12-reglerna som gäller för ägare av kvalificerade 

andelar i fåmansföretag genomgått ett förändringsförslag som bland annat kommer 

att förändra beräkningen av det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat 

utdelningsutrymme kommer att begränsas och skattesatsen för utdelning inom 



 

12 
 

gränsbeloppet föreslås höjas till 25% (Andersson & Mihaic, 2017). De nya reglerna 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 (Andersson & Mihaic, 2017).  

 

• I skrivande stund behandlas en motion i Riksdagen om en förenkling av 

beskattningen av enskilda näringsidkare. Utifrån den så kallade 

Skatteförenklingsutredningen föreslås att expansionsfond och räntefördelning ska 

ske utifrån samma kapitalunderlag (Åsling & Helander, 2017).  

 

Revisorer och redovisningskonsulter upplever att skattereglerna oftast är de svåraste 

reglerna för ny- och småföretagare att förstå och tillämpa (A. Lindström, personlig 

kommunikation, 4 november, 2017; S. Martinell, personlig kommunikation, 7 november, 

2017). Frågor kring moms, hur skatten ska beräknas, hur mycket bolaget ska betala i skatt 

och hur mycket ägarna ska betala i skatt är frågor som frekvent dyker upp från den gruppen 

av företagare säger Anna Lindström, revisor på PWC (personlig kommunikation, 4 

november, 2017). 

 

3.8 Lokala satsningar på nyföretagande 
 

I det här avsnittet följer en sammanfattad översikt av hur några av Sveriges kommuner 

arbetar med satsningar som syftar till att främja företagande. Tanken med det här avsnittet 

är att visa delar av den verklighet som nyföretagare möter, för att skapa en så rättvisande 

bild som möjligt av det som framkommer i empirin.  

 

3.8.1 Örnsköldsviks kommun 

 

Örnsköldsviks kommun erbjuder företagare något som kallas för ”företagslotsen”, vilket 

innebär att en företagare genom en kontaktperson på kommunen kan få hjälp med kontakter 

utan onödiga omvägar (Holmgren, 2017) Syftet med den kostnadsfria lotsen är att underlätta 

kommunikationen mellan kommunen och företagen (Holmgren, 2017). Exempel på frågor 

som företagslotsen kan guida vidare till är: 

 

• Företagsetableringar i samarbete med de lokala företagsorganisationerna 

• Företagsstöd i samarbete med Landstinget 

• Starta eget i samarbete med Nyföretagarcentrum 

• Lediga lokaler 

• Mark- och utbyggnadsfrågor 

• Energi- och VA-frågor tillsammans med Övik Energi och MIVA 

(Holmgren, 2017) 

 

Kommunen har således många samarbeten med organisationer som på olika sätt arbetar för 

att stötta företagare. Nyföretagarcentrum i Örnsköldsvik erbjuder kostnadsfri rådgivning i 

det mesta som rör företagande, som exempelvis frågor om affärsidén, budget och 

marknadsföring (Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik, 2017). De anordnar även starta-eget 

kurser för 500 kr/deltagare, och erbjuder ett mentorsprogram som ger nyföretagaren 

kostnadsfri tillgång till en mentor som kan bidra med erfarenhet och kontaktnät under ett 

års tid (Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik, 2017).  

 

En annan organisation som erbjuder kostnadsfri rådgivning till nyföretagare är Almi 

Företagspartner (Larsson, 2017). Till skillnad från nyföretagarcentrum behandlar dock 

Almis rådgivning främst strategiska frågor kring affärsmodellen och affärsplanen (Larsson, 

2017). Även Almi erbjuder ett mentorsprogram i likhet med Nyföretagarcentrum, men gör 
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det på uppdrag av regeringen mot en administrationsavgift på 2000 kr exklusive moms 

(Hagenrud, 2017).   

 

Örnsköldsviks kommun samarbetar också med Handelskammaren och Örnsköldsviks 

Industrigrupp som tillsammans anordnar frukoststudion tio gånger per år (Holmgren, 2015). 

Syftet med frukoststudion är att skapa en plats för nätverkande och bidra till att skapa nya 

affärsmöjligheter (Holmgren, 2015).  

 

Bizmaker i Örnsköldsvik är ett av de sju kontoren i företagsinkubatorn i Västernorrland, ett 

projekt som finansieras av bland annat europeiska regionala utvecklingsfonden, Landstinget 

och Västernorrlands olika kommuner (Bizmaker, 2017). Inkubatorn syftar till att stötta 

företagare från innovativa idéer till lönsamma företag, för att skapa regional tillväxt 

(Bizmaker, 2017). Inkubatorn stödjer företagen med affärsrådgivning, kontorsplats, 

kontaktnät, utbildningar och finansiering, dock inte kostnadsfritt (Bizmaker, 2017).  

 

3.8.2 Satsningar i övriga Sverige 

 

Nyföretagarcentrum finns i 210 av Sveriges 290 kommuner (Nyföretagarcentrum, 2017; 

SKL, 2017). Precis som i Örnsköldsvik erbjuder Nyföretagarcentrum kostnadsfri 

rådgivning, start-eget kurser och mentorsprogram även i övriga kommuner 

(Nyföretagarcentrum, 2017).  

 

Almi Företagspartner finns i alla län i Sverige och gemensamt för dem alla är den 

kostnadsfria rådgivningen om strategiska frågor till nyföretagare (Almi, 2017).  

 

Totalt sett finns det 69 företagsinkubatorer i Sverige som alla verkar för regional utveckling 

genom fler innovativa tillväxtbolag (SISP, 2017).  

 

Några exempel på kommuners engagemang i näringslivet för att främja företagandet:  

 

• Industriklubben i Habo kommun är ett exempel på lokal samverkan där såväl företag 

som kommunala politiker och tjänstemän träffas och diskuterar (Brånby et al., 2008, 

s. 12). 

 

• Enligt Svenskt Näringsliv (Företagsklimat.se2, 2017) har 64 av Sveriges kommuner 

infört en företagslots på liknande sätt som Örnsköldsviks kommun.  

 

• Bjurholm, Ekerö, Falun, Gnesta och Boden kommun är ytterligare exempel på 

kommuner som anordnar företagsfrukostar för att skapa en plats för nätverkande 

(Företagsklimat.se3, 2017) 

 

• Heby kommun erbjuder sedan 2010 i samarbete med Sala Sparbank och Företagarna 

ungdomar att starta ett eget företag över sommaren, för att skapa möjligheter till 

arbetslivserfarenhet och skapa intresse för företagande (Prokop, 2017). Även 

Kristianstads kommun erbjuder den möjligheten (Företagsklimat.se3, 2017).  

 

• Norrköpings kommun anordnar särskilda nätverksträffar för unga företagare för att 

främja skapandet av affärskontakter (Företagsklimat.se3, 2017). 

 

• Även Solna kommun arbetar med främjandet av ungt entreprenörskap genom att 

dela ut ett särskilt pris till årets unga affärsidé i samband med årets företagargala, 
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och vinnaren får förutom en prissumma även rådgivning av både PWC och 

Handelsbanken (Företagsklimat.se3, 2017). Solna kommun rankas som etta på listan 

över det bästa företagsklimatet för tionde året i rad (Lindström, 2017, s.10).  

 

3.9 Slutsats av den teoretiska referensramen 
 

Min slutsats av den teoretiska referensramen är att det finns en hel del kostnadsfri 

rådgivning att få som nyföretagare, och kommuner runt om i Sverige arbetar på flera fronter 

för att stötta företagandet. Att underlätta företagande är en ständigt aktuell fråga, både på 

internationell, nationell, regional och lokal nivå. Men det betyder inte med automatik att 

hjälpen når fram och att nyföretagare tycker att det är lätt som en plätt att starta eget. Både 

forskning och övrig litteratur visar att lagstiftning och institutionella åtgärder kan ha en 

negativ påverkan på nyföretagandet. Av teoriavsnittet framgår också att entreprenören har 

stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling, och jag anser därför att det fortsatt är 

intressant att undersöka hur nyföretagare upplever den svenska lagstiftningen inom 

redovisnings- och skatteområdet. 

 

  

 

 

   
Figur 2.  Sammanfattning av teoriavsnitt. Nyföretagande diskuterat ur tre perspektiv.  

  

Nyföretagande

Ekonomisk 
utveckling

Hinder för 
entreprenörskap

Nationella och 
lokala insatser
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4. Källkritik 

 

4.1 Acs & Armington (2004), Acs (2009) & Acs et al. (2012) 
 

Zoltan J. Acs har under 15 år varit redaktör för den internationella journalen Small Business 

Economics (Acs, 2009). Jag har därför gjort bedömningen att de resultat som presenterats i 

den här uppsatsen som baseras på studier av Acs et al. håller hög trovärdighet. De artiklar 

som presenterats har också varit peer-rewied.  

 

4.2 Artsberg (1996) 
 

Artikeln som refereras till i denna uppsats publicerades i European Accounting Review 

1996 och är peer-reviewed. Artsberg har fått ytterligare en artikel peer-reviewed och 

publicerad i European Accounting Review år 1993, och har på senare år suttit med i 

redaktionen på journalen Accounting in Europe (Umeå UB2, u.å). Min bedömning är därför 

att det är en trovärdig källa.  

 

4.3 Broberg (2008) 
 

Anette Broberg har skrivit flera böcker på skatte- och redovisningsområdet, och arbetar 

även med skatte- och redovisningsfrågor vid Björn Lundén Information AB (Broberg, 

2017). Björn Lundén Information AB är ett utbildningsföretag inom företagande som 

funnits sedan 1987 (Blinfo, u.å.). Med anledning av många år i branschen har jag gjort 

bedömningen att den här källan är trovärdig.  

 

4.4 Bryman & Bell (2017) 
 

Professor Alan Bryman arbetade som forskare i över 30 år vid Loughborough University i 

Storbritannien, och var även chef för skolan under åren 2008 och 2009 (Bryman, 2010). 

Han är en välkänd författare inom samhällsvetenskaplig forskningsmetodik med ett 30-tal 

publikationer sedan 2006 (Bryman, 2010). Min bedömning är att Bryman & Bell (2017) 

som refereras till i metodavsnittet är en trovärdig källa.  

 

4.5 Fogel et al. (2009) 
 

Kathy Fogel fick 2013 utmärkelsen ”Best Paper Award” av organisation Southern Finance 

Association, och år 2015 av Southwest Finance Association (Fogel, u.å.). Hon har skrivit 

och varit delaktig i mer än 290 publicerade peer-reviewed artiklar på det ekonomiska 

området (Umeå UB1, u.å.). Under 2013 och 2014 var Fogel även docent i finansiering vid 

Suffolk University (Fogel, u.å.; Suffolk University, u.å.).  

 

Enligt utgivaren till The Oxford Handbook of Entrepreneurship som det i denna uppsats 

refererade kapitlet är hämtat från, är boken en omfattande översikt av modern 

entreprenörskapsforskning skrivet av internationellt ledande forskare (Oxford University 

Press, u.å). Boken sägs också passa för referensarbete för såväl nya som etablerade forskare 

på entreprenörskapsområdet (Oxford University Press, u.å). Även om en utgivare såklart 

vill kasta ett smickrande sken över sina publikationer, har jag med ovanstående bakgrund 

gjort bedömningen att det här är en trovärdig källa till aktuell forskning på 

entreprenörskapsområdet.  
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4.6 Lindström (2017)  
 

Enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv som ligger till grund för rapporten har utförts 

i 20 år och spelar nog en rätt så viktig roll för kommunernas arbete med frågor som rör 

företagsklimatet, eftersom det används som diskussionsunderlag och kommunerna faktiskt 

förbättrar sitt företagsklimat. Urvalet görs baserat på antal invånare och antal 

företag/arbetsställen, och enkäten skickas ut både till medlemsföretag och till icke 

medlemsföretag (Företagsklimat4, 2017). Undersökningen har också riktlinjer för hur stor 

andelen egenföretagare får vara, och vartannat år skickas den även ut till 

kommunpolitikerna (Företagsklimat4, 2017). Det faktum att Svenskt Näringsliv utför 

undersökningen kan tänkas färga resultaten eftersom de primärt vill ta tillvara på 

medlemmarnas intressen, men samtidigt tyder urvalet och kommunpolitikernas delaktighet 

i undersökningen på att de strävar efter att vara objektiva i frågan. Jag har därför gjort 

bedömningen att den här källan är seriös i sitt åtagande och att resultaten är tillförlitliga.  

 

4.7 Schoof (2006) 
 

Artikeln var till stor del en skrivbordsstudie, med en enkätundersökning som komplement, 

vilket gör att resultatet i stort baseras på andras forskning. Artikeln har utgivits av 

International Labour Office, ILO, som en del i ett program för utvecklingen av små företag 

(Schoof, 2005). ILO är en internationell organisation som arbetar för att främja sociala och 

humana rättigheter i arbetet världen över (ILO, u.å.), och jag har därför gjort bedömningen 

att informationen håller hög trovärdighet även om den baseras på annan forskning.  

 

4.8 Schumpeter (2011) 
 

Joseph Schumpeter är ett välkänt namn inom entreprenörskapsforskning och hans teorier 

nämns i de flesta vetenskapliga artiklar som skrivs även i modern tid. Källan i den här 

uppsatsen är dock en editerad version, men jag har gjort bedömningen att risken är större 

att teorierna uppfattas felaktigt vid inläsning av originalverken än risken att de editerade 

författarna har gjort det.   

 

4.9 Smith & Beasley (2011) 
 

Studien är baserad på enbart sju respondenter som alla har liknande bakgrund eftersom de 

har studerat inom ämnet digital kreativitet och alla är verksamma i Barnsley, South 

Yorkshire, Storbritannien. De upplevda problemen i studien som lyfts i denna uppsats går 

därför inte att generalisera eller att med någon större säkerhet anta att detsamma gäller i 

Sverige och i andra branscher.   

 

Artikeln är peer-rewied och publicerades i journalen Education & Training år 2011. Min 

bedömning är att artikeln håller hög trovärdighet och är relativt aktuell.  

 

4.10 Staniewski & Awruk (2015) 
 

Eftersom studien är baserad på studenter i Warszawa, Polen som studerar vid University of 

Finance and Management, är inte den undersökta populationen slumpmässigt vald och 

resultaten går inte att generalisera. Den undersökta gruppen domineras också av män under 

25 år, vilket kan ha påverkat resultaten i en viss riktning. Samtidigt framhåller forskarna att 

studien inte visar några skillnader mellan männen och de kvinnor som deltagit vad gäller 

upplevda hinder.  
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Artikeln är peer-rewied och publicerades i journalen Economic Research - Ekonomska 

Istraživanja år 2015. Min bedömning är att artikeln håller hög trovärdighet och aktualitet, 

men att resultaten inte kan antas gälla även i Sverige.   

 

4.11 Zhang (2017) 
 

Weiying Zhang har fått över 800 artiklar peer-reviewed och publicerade (Umeå UB3, u.å.), 

och den artikel som nämns i denna uppsats är även den peer-reviewed.  

 

4.12 Webbsidor 
 

Webbsidor är inte den bästa av källor att använda sett till att det är svårt att säkerställa att 

informationen finns kvar i framtiden. Men eftersom kommuner och företag mestadels 

informerar via sina hemsidor och det vore allt för tidskrävande att personligen prata med 

alla organisationer som nämns, har jag gjort avvägningen att det är bättre att ta med 

informationen från deras hemsidor, än att inte inkludera den alls. Så långt det är möjligt har 

jag sökt förstahandskällor till informationen.   

 

5. Inledning till Resultat 
 

5.1 Urval 
 

För att undvika att respondenterna skulle behöva dra till minnes för att besvara frågorna, 

begränsades urvalet till att endast omfatta företagare som startat sitt första företag under 

2016 eller 2017. Eftersom den verklighetssyn som antas utgår från att sociala konstruktioner 

är föränderliga hade det optimala varit att undersöka nyföretagare som startat företag inom 

sex månader, för att kunna fånga så aktuella och detaljerade upplevelser som möjligt. Men 

det var inte praktiskt genomförbart i det här fallet eftersom tiden varit begränsad, samt för 

att andelen förstagångsnyföretagare i Örnsköldsvik som uppfyller det kravet inte är så 

många. Det urval som gjorts är ett icke-slumpmässigt urval (bekvämlighetsurval) eftersom 

respondenterna har valts ut med hjälp av egna kontakter, vilket har gjorts av tidsskäl. Som 

Bryman & Bell (2017, s.190–192) påpekar får det konsekvensen att resultatet inte går att 

generalisera för hela populationen, eftersom vissa delar av populationen kan ha större chans 

att komma med i urvalet än andra. I det här fallet kan det exempelvis ha inneburit att en 

större andel missnöjda nyföretagare har ingått i undersökningen än vad det hade gjort om 

urvalet varit slumpmässigt. Det skulle i sådana fall få konsekvensen att resultatet som 

presenteras visar ett större missnöje än vad som egentligen är fallet. Samtidigt kan det vara 

precis tvärtom, att de verkliga upplevelserna hos Örnsköldsviks nyföretagare är sämre än 

vad resultatet visar, men det går inte att dra några slutsatser om eftersom urvalet inte skett 

slumpmässigt. Med andra ord kan inte den här studiens resultat appliceras på alla 

nyföretagare i Sverige, eller i Örnsköldsviks kommun, utan kan bara antas gälla för det urval 

som undersökts.  

 

5.2 Frågeställningarna 
 

Bryman & Bell (2017, s. 213) säger att variationen i respondenternas svar består av de två 

komponenterna sann variation och variation som beror på fel. Om andelen variation som 

beror på fel är allt för stor påverkar det validiteten negativt, och det är därför viktigt att göra 

felkomponenten så liten som möjligt menar författarna (Bryman & Bell, 2017, s. 213). 
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Eftersom målet med undersökningen var att undersöka nyföretagares upplevelser ligger 

såklart intresset i att hitta de svar som speglar deras sanna upplevelser, och inte svar som 

beror på oklart formulerade frågor, missförstånd, minnesfel och liknande. För att minska 

felkomponenten så mycket som möjligt har intervjuerna genomförts med hjälp av öppna 

frågor, så att respondenterna inte tvingats till att hålla sig till vissa svar utan de har varit fria 

att använda sina egna ord. De frågor som först formulerats ändrades efter feedback från 

handledaren om att de var för stängda och snävt inriktade på att undersöka svårigheterna.  

 

Som en del av att minska fel i variationen har också intervjuerna spelats in och transkriberats 

i sin helhet, eftersom det annars kunnat uppstå situationer där respondenternas svar inte 

antecknats korrekt eller svaren missuppfattats.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 
 

Studiens systematik: 

 

• Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Det vill säga genom 

intervjuer med en respondent i taget, som genomförts med hjälp av i förväg 

formulerade frågor och där det funnits möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

• Respondenten har kontaktats via mail eller telefon, med hjälp av egna kontakter. 

 

• Respondenten har innan intervjun blivit tillfrågad om den godkänner att intervjun 

spelas in. 

 

• Respondenten har innan intervjun blivit informerad om vad frågorna kommer att 

handla om, anonymitet i uppsatsen och att dennes uppgifter behandlas konfidentiellt. 

 

• Ingen respondent har fått ta del av frågorna inför intervjun, med anledning av risk 

för konstlade svar som konstruerats för att låta bra, snarare än att faktiskt beskriva 

den sanna upplevelsen.  

 

• Intervjuerna har ägt rum på den plats som lämpat sig bäst för respondenten för att 

underlätta och visa uppskattning för deras deltagande. Av samma skäl utfördes 

intervjuerna med Håkan Olsson och respondent C via telefon.  

 

Figur 3.  Sammanfattning av intervjustrukturen.  

•Kontakt via telefon eller mail.

• Information om vad frågorna kommer att handla om, 
anonymitet och konfidentiell behandling av uppgifter. 
Godkännande av inspelning.

• Semistrukturerad intervju. I två fall över telefon. 
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Efter att ha transkriberat intervjun med respondent A insåg jag hur mycket plats mina egna 

tankar fick under intervjun. Jag berättade om egna erfarenheter snarare än att utifrån dem 

ställa frågor som lät A. beskriva saken själv. För att undvika den problematiken i 

fortsättningen gick jag in i resterande intervjuer mer medveten om min egen påverkan på 

respondenten, och var mer noggrann med att lyssna in respondenterna innan jag ställde 

följdfrågor. Samtidigt som svaren från respondent A av den anledningen håller en lägre 

kvalité, ökade medvetenhet om de misstagen kvalitén på resten av intervjuerna.  

 

Efter intervjuerna med A och B insåg jag också och jag saknade information om vad 

respondenterna gör i sina företag. Därför la jag till en inledande fråga där respondenten själv 

får berätta lite om vad företaget gör. För respondent A och B skrev jag själv ner en kort 

beskrivning som de sedan fick godkänna om de ansåg att den var riktig, vilket de också 

gjorde.  

 

5.4 Presentation av respondenter 
 

Här nedan presenteras respondenterna i en tabell över deras bolagsform, kön, bransch, om 

de driver företaget ensam samt en kortare företagsbeskrivning. Även om kön och bransch 

inte har diskuterats som intressanta undersökningsvariabler ingår de här för att ge en bättre 

bild av respondenternas skillnader och likheter.  

 

Betäckning Bolagsform Kön Bransch Ensam? Företagsbeskrivning 

A Enskild 

firma 

Man Bygg Ja 
Utvecklar en 

innovation. 

Företaget ingår i ett 

inkubatorsprogram. 

B Enskild 

firma 

Man Entreprenad Ja Utför mindre 

entreprenadarbeten 

med grävmaskin.  

Oscar 

Hörnström 

Enskild 

firma 

Man Skog Ja Skogsbruk och 

förvaltning av egen 

skog.  

Håkan 

Olsson 

Aktiebolag Man Fastighet Nej, driver 

tillsammans 

med sin 

sambo.  

Ett mindre 

fastighetsbolag med 

till största del 

uthyrning av 

bostadslägenheter.  

C Ska starta 

ett 

aktiebolag 

Kvinna Livsmedel Ja 
Ska starta 

caféverksamhet. 

 

Figur 4. Presentation av respondenterna. 

Respondent C. skiljer sig från de andra eftersom hon ännu inte startat sitt bolag. Vi kom i 

kontakt med varandra efter tips från en gemensam bekant, och hon har inkluderats i studien 

för att hennes upplevelser av stadiet inför företagsstarten var väldigt intressanta för denna 

uppsats. 
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5.5 Bortfall 
 

Bortfallet utgörs av två personer som blivit tillfrågade om att delta i undersökningen, men 

som inte hade tid att medverka. Båda personerna uttryckte att det var ett viktigt och bra 

ämne som studerades, men att de hade för mycket att göra i sina företag för tillfället så det 

var tvungna att tacka nej. De två personerna har då tillfrågats om de skriftligen kunnat ge 

en kort beskrivning av deras upplevelse av skatte- och redovisningsregler, men ingen av 

dem har återkommit med svar.   

 

5.6 Fel vid insamlandet  
 

Vid transkriberingen framkom det att respondent B. aldrig fick frågan om han hade önskat 

att processen för att starta och registrera sitt företag hade varit annorlunda. Det går således 

inte att dra någon slutsats om hur respondent B. tänker kring den frågan.  
 

6. Resultat 
 

6.1 Hur upplever nyföretagare uppstarten? 
 

Frågan: hur upplevde du processen att starta och registrera ditt företag? 
 

Tre av respondenterna upplevde processen att starta och registrera sina företag som bra. De 

gav beskrivningar som att den var smidig, enkel och att det gick snabbt. Av dessa tre hade 

två registrerat sina bolag via verksamt.se och den tredje, Håkan Olsson, hade köpt ett 

lagerbolag via tips från en revisor. Oscar Hörnström skiljde sig från den gruppen och 

benämnde registreringsprocessen som väldigt bökig. Han var också den enda av 

respondenterna som själv försökt att registrera sitt företag, utan att ha gått en starta eget-

kurs eller fått hjälp från bekanta eller en inkubator. Ett citat från Hörnström på frågan som 

visar hur han upplevde registreringsprocessen var: ”…jag provade att göra det själv först 

men, det gick ju inte alls. Jag var för dum helt enkelt…”. Efter sitt försök gav han upp och 

anlitade en revisor istället som tog hand om hela registreringen.  

 

Respondent B. tyckte att registreringsprocessen var smidig och bra, men medger att om han 

inte hade haft en bekant till hjälp hade han upplevt den som svårare. Några illustrativa ord 

från respondenten själv var: ”så de, nä då hade det varit bännare’ (dialekt för krångligare). 

Så det var ju bra att få hjälp”. 

 

Håkan Olsson säger att processen i sig att köpa ett lagerbolag var väldigt smidig, men att de 

stötte på problem när de skulle byta namn på företaget. Som framgår av hans egna ord, fick 

de avslag ett antal gånger: ”…det var ju bara lite, det var ju typ femtonde namnförslaget 

som gick igenom, så det var ju bara det som var, tog tid…”. Alla vändor med namnförslag 

som inte gick igenom gjorde att de inte fick företagsnamnet registrerat förrän dagen innan 

fastighetsaffären skulle komma till stånd. Håkans generella uppfattning vad dock att 

registreringen gick över förväntan. 

 

Respondent C. som ännu inte startat sitt företag beskriver processen att starta ett aktiebolag 

som väldigt svår. På frågan om när hon planerat att starta sitt företag svarade hon att det 

helst redan skulle ha skett, men säger att hon fastnat i ett moment 22. Hon har tagit hjälp av 

Nyföretagarcentrum och även gått deras starta eget-kurs, men upplever att hon enbart blivit 

bollad mellan olika organisationer utan att egentligen få den hjälp hon behöver för att starta 
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företaget. Så här beskriver C. hjälpen från Nyföretagarcentrum: ”… alltså man får ju aldrig, 

dem håller ju inte en i handen, utan dem kommer med nått tips att, jamen dem samarbetar 

med Almi. Det är det enda dem säger, ’gå till Almi… dem är så hårt kopplat med Almi så 

det enda dem säger det är ’Almi, Almi, Almi’”. Det moment 22 som C. upplever att hon 

hamnat i säger hon exempelvis beror på att när hon gått till Almi för att få hjälp har de krävt 

exakta siffror på exempelvis hur mycket lokalen kommer att kosta, men att det är otroligt 

svårt för någon som inte har startat ett företag tidigare att göra sådana uppskattningar. Den 

hjälp hon fått från Almi beskriver C. som: ”…nej, alltså jag har ju inte så jättebra saker att 

säga om Almi, för att som, jamen nu kanske det berodde på handläggaren… Han var mer 

intresserad av att sitta och prata om alla fel man kunde göra… Och han börja prata om 

tapeter liksom, och det är det absolut sista man börjar bry sig om när man ska starta ett 

företag”. På frågan om all den rådgivning som finns tillgänglig i Örnsköldsvik verkligen är 

bra hjälp för den som vill starta företag svarade C. med orden ” ja, alltså den är ju inte bra”. 

Hon har även varit i kontakt med Arbetsförmedlingen angående deras starta eget-bidrag, 

men säger att ”då har jag varit för duktig för att jag har arbetat eller studerat… alltså dem 

vill ju inte ens säga hej till en… det hade ju funkat om jag hade varit arbetslös. Länge”. Att 

ta ett lån av banken ser hon också som problematiskt eftersom hon upplever det som svårt 

att lyckas sälja in sin idé till banken, samt att hon inte äger någon egendom att ställa som 

säkerhet för lånet. Från både Nyföretagarcentrum och Almi har C. fått rådet att absolut inte 

starta aktiebolaget än, vilket hon heller inte gjort trots att hon själv tror att det skulle vara 

lättare att få tag i en lokal och komma vidare om företaget fanns registrerat. Därav upplever 

hon att hon har kört fast. Dock anser C. att själva registreringsprocessen via verksamt.se 

verkar väldigt bra, så de problem hon upplever med uppstarten har att göra med saker inför 

registreringen av företaget.   

 

Gång på gång under intervjun med C. dyker orden ganska svårt, väldigt svårt, jättesvårt och 

hur svårt som helst upp. Hon berättar väldigt fritt om sina upplevelser och det finns en 

märkbar frustration i hennes svar. Detsamma gäller för Oscar Hörnström. Även under den 

intervjun dyker ord som krångligt, svårt och bökigt upp flertalet gånger, och där finns också 

en ton av frustration i svaren. Dessa två respondenter är betydligt friare i sina berättelser än 

övriga respondenter, och upplevs ha mycket att säga om sina erfarenheter. En sak som 

skiljer C. och Hörnström från resterande respondenter är att ingen av dem har haft hjälp från 

en annan företagare. Övriga tre respondenter har haft hjälp från bekanta med erfarenhet av 

att starta företag, medan C. till exempel bara har en person i sin bekantskapskrets som är 

företagare. De här orden nämner hon tillsammans med att det är väldigt svårt att starta ett 

aktiebolag: ”hon är den enda jag känner, jag har ingen släkting ingenting som någonsin 

har liksom startat ett företag, å ens vet hur man gör…”.   

 

6.2 Hur upplever nyföretagare att det är att bokföra? 
 

Frågan: hur tyckte du att det var att bokföra när du först startade ditt företag? 
 

På den här frågan var respondenterna enstämmiga. Samtliga tyckte att det var lurigt, 

krångligt och svårt att bokföra, och Oscar Hörnström och Håkan Olsson har valt att överlåta 

bokföringen åt någon som vet hur den ska skötas. Hörnström beskrev bokföringen med 

orden: ”väldigt svårt. Det var jag ju också tvungen å ta hjälp med…”. Olsson som startat 

sitt företag tillsammans med sin sambo som driver eget företag sedan tidigare, tycker trots 

det att det var mer jobb än han trodde att bokföra. På frågan om hur han hade upplevt det 

utan sin sambos hjälp svarade Håkan: ”då hade jag legat och grinat! *Skratt*”. Vidare 

berättar Håkan att han förmodligen hade tagit hjälp om han inte hade haft sin sambo, och 

att det antagligen hade varit svårt att läsa sig till den kunskap som krävs. Eller som Olsson 

skämtsamt uttryckte det: ”jag skulle ju tro att man… Ganska fort skulle vilja fråga, *skratt*, 
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någon vad allt betyder”. Han berättar också att han till en början försökt fördjupa sig i och 

lära sig mer om bokföring men att det inte blivit så mycket mer än ett försök.  

 

Respondent A. uttryckte att det ännu inte varit så många transaktioner att bokföra i hans 

företag, men att han kommer att anlita någon till att sköta bokföringen när företaget 

utvecklat sig. Förutom att bokföringen är lurig nämner A. också att som nyföretagare finns 

det tillräckligt med saker att hantera, så att överlåta bokföringen åt någon annan är något 

som de flesta nyföretagare borde överväga att göra tycker han. Hörnström ansåg att det 

absolut var värt att ta hjälp med bokföringen även om det kostade lite, något som han också 

rekommenderade andra nyföretagare att göra.  

 

Respondent B. tyckte att det har gått bra att bokföra, men medger att om han inte hade haft 

hjälp av en bekant med erfarenhet av att driva företag så hade det varit svårare. Respondent 

C. svarade att hon först tänkt att ” det är ju kört in i väggen att det inte alls går”, men efter 

att hon gått starta eget-kursen hos Nyföretagarcentrum där inbjudna experter pratat så bra 

om hur enkelt det var med elektronisk bokföring, så kände hon ändå lite hopp inför att klara 

av bokföringen själv. Hon nämnde också att en närstående till hennes sambo var duktig på 

bokföring och att hon skulle få hjälp av honom. På frågan om hur hon hade känt inför 

bokföringen om den personen inte hade funnits till hands så svarade C. att hon förmodligen 

hade behövt anlita någon som kunde sköta bokföringen åt henne.  

 

Ett svar som återkom frekvent på den här frågan var att respondenterna ansåg att det var lätt 

att göra fel utan att veta om det, och att de kände en rädsla för att omedvetna fel i 

bokföringen skulle leda till oönskade konsekvenser. Flera nämnde även att de inte hade 

något intresse av att lära sig bokföring, vilket också var en anledning till att det var enklast 

att anlita någon annan till att sköta den.  

 

6.3 Hur upplever nyföretagare skattehanteringen? 
 

Fråga: vad tyckte du om skattehanteringen när du först startade ditt företag? 
 

Eftersom A. inte haft så många transaktioner ännu i sitt företag har han därför inte kommit 

i kontakt med skattehanteringen i någon större utsträckning. Dock beskriver han 

momsreglerna som komplicerade och att han behövt ta hjälp från sina rådgivare på 

inkubatorn och Nyföretagarcentrum. Även Oscar Hörnström har ännu inte haft så mycket 

med skattehantering att göra, men anser ändå att det är komplext. Han nämner som exempel 

sin första deklaration för skogsfastigheten då han var tvungen att ta hjälp för att han tyckte 

att det var alldeles för svårt, mycket svårare än vad han hade trott. Han provade först att 

deklarera själv men fick sedan veta av Skatteverket att det blivit fel, och han var då tvungen 

att ta hjälp. Hörnström uttryckte en tydlig frustration över att Skatteverket tog så lång tid på 

sig att ge besked om saker som blivit fel, när de samtidigt krävde att han skulle korrigera 

felen på bara någon dag. Han berättar att det var en händelse som skapade panikartade 

känslor, och att han lärt sig att ta hjälp redan från början istället.  

 

Håkan Olsson berättar att hans företag inte är registrerat varken för moms eller som 

arbetsgivare, och att deras skattehantering därför varit rätt så liten. Företaget investerade 

även i stora renoveringar i samband med fastighetsköpet, så bolaget berördes heller inte av 

någon vinstskatt vid det första bokslutet. Hans spontana tankar kring skatteregler i allmänhet 

är dock att det är ganska svårt, och om det hade funnits en löntagare i bolaget så hade 

skattehanteringen varit ”allt annat än lätt”. Olsson berättar också att han tidigare hyrt ut 

fastigheter privat, och att det varit mycket att tänka på när han fyllt i sin deklaration.   
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På frågan om respondent C.s känsla av skattehanteringen, som hon ännu inte berörts av, 

svarade hon att ”ja… alltså det där är ju verkligen jättesvårt. Det är SÅ mycket, alltså… Ja 

arbetsgivarskatt, jamen alltså försäkring på dem anställda, alltså det är så himla himla 

mycket. Grejer som man, knappt visste ens det fanns innan man börja snoka i det…”. C. 

berättar att hon kommer att behöva hjälp med skattefrågorna när hon startar sitt företag, för 

att vara säker på att allting blir rätt.  

 

Respondent B. var väldigt kortfattad i sina svar, men uttryckte att han tyckte att det hade 

gått ganska bra att lära sig det mesta om hur skattehanteringen fungerade genom att läsa på 

Skatteverkets hemsida. Men även på den här frågan påpekade B. att han fått mycket hjälp 

av sin bekant, något som underlättat.  

 

Något som skiljer den här frågan från de övriga, är att det är den enda frågan som behövt 

förklaras. Respondenterna har pausat i större utsträckning innan de svarat, bytt spår mitt i 

meningar och varit mer luddiga i sina svar jämfört med de andra frågorna.  

 

6.4 Hur upplever nyföretagare att det är att hitta information? 

 

Fråga: hur tyckte du att det var att hitta information om bokföring och skatt? 
 

Alla de ny- och blivande företagare som intervjuats tycker att det är väldigt lätt att hitta 

information om både bokföring och skatt. De nämner internet som den främsta källan, men 

även böcker och bekanta. Oscar Hörnström menar att det finns information att ta del av och 

att det går att läsa sig till saker, men att det är så mycket en nyföretagare ska kunna och han 

har inte haft intresset till att lära sig. Det är helt enkelt lättare att låta någon som kan hålla 

reda på reglerna tycker han. Respondent A. berättar att han tycker att det är lätt att hitta 

information, bland annat via Skatteverkets hemsida, men att problemet är att omsätta 

informationen till något som är praktiskt användbart för honom och hans företag.  

 

Håkan Olsson svarade att han inte hade någon större uppfattning om hur det är att hitta 

information eftersom han inte fördjupat sig så mycket i ämnet. Inte heller respondent B. 

hade någon större uppfattning eftersom han till största del tagit hjälp av en bekant.  

 

Respondent C. berättade att hon läst på verksamt.se, gått på föreläsningar och läst boken 

Rivstart. C. berömmer boken väldigt mycket och menar att den är otroligt pedagogisk och 

går igenom allt ifrån finansiering, marknadsföring, beskattning och bokföring. Hon jämför 

boken med starta eget-kursen hos Nyföretagarcentrum, och berättar att ”…det är typ hela 

den kursen i den boken fast så mycket mer…”. På frågan om hon skulle rekommendera 

boken till andra som vill starta företag så svarade hon ett definitivt ja.  

 

6.5 Vad skulle kunna göras annorlunda?  
 

Fråga: önskar du att processen för att starta ditt företag hade varit annorlunda? 
 

Vad gäller processen att starta och registrera sitt företag ansåg respondent A. att han inte 

hade önskat att något varit annorlunda. A. svarade att det gått väldigt smidigt och att han 

fått mycket bra hjälp från sin affärsrådgivare på inkubatorn, från Nyföretagarcentrum och 

även från arbetsförmedlingen i samband med hans starta eget-bidrag. Han tror också att 

han förmodligen hade upplevt processen som mycket svårare om han inte hade fått den 

hjälpen, och hans idé nog hade blivit något ”som man bara kom på och skissa lite och så 

sen hamna det i byrålådan”.  
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Oscar Hörnström saknade vid sin företagsstart att någon hade erbjudit honom hjälp inför 

själva registreringen av företaget. Han nämner banken som ett exempel på en aktör som 

hade kunnat göra mer för att hjälpa honom. Banken var delaktig i köpet av 

skogsfastigheten och Hörnström hade önskat att banken åtminstone hade frågat honom om 

han behövde någon hjälp, eller kanske gett tips på vem han kunnat fråga. Så här i 

efterhand känner han en önskan om att han hade fått mer information om startandet av sitt 

företag innan han köpte skogsfastigheten.  

 

Håkan Olsson började med att svara nej på frågan, men kom sedan på att han tyckte att 

namnbytet hade kunnat lösas på ett bättre sätt. Han hade önskat att handläggaren av deras 

ärende hade bett om tio rangordnade namnförslag från första början, istället för att de 

skulle skicka in ett namn och få avslag gång på gång. Olssons förmodan var att processen 

för namnbytet skulle ha blivit betydligt kortare.   

 

6.6 Vad tycker nyföretagare hade varit till hjälp? 
 

Fråga: finns det något som du tycker hade varit till hjälp i fråga om bokföring och skatt 
när du startade ditt företag? 
 

Respondent C. framförde en önskan om att det skulle finnas ett företag i Örnsköldsvik 

som hade till uppgift att mer handgripligen hjälpa personer som vill starta företag. Hon 

beskrev det så här: ”jag hade önskat att det fanns ett företag som följde dig i varje steg 

liksom… att man kanske ha skrivit sin affärsidé… och sen så går man till det här företaget 

och ber om hjälp, och då ska dem kunna slå ihop en med rätt personer, och liksom hjälpa 

en i varje steg och berätta till exempel hur går man vidare”. Ett sådant företag skulle 

också hjälpa blivande företagare att komma igång med bokföringen och ha rådgivning för 

skattehanteringen tyckte C. Hon anser att den hjälp som finns att få i dagsläget inte hjälper 

den blivande företagaren att ta sig vidare, och att de saker som nämnts här ovan ”det får 

man inte från Nyföretagarcentrum”. Under intervjun återkommer C. flera gånger till 

uttrycket att det behövs någon som ”håller en i handen”.  

 

Oscar Hörnström medger att företagaren själv måste ha ett intresse i att ta reda på saker, 

men tycker ändå saker skulle kunna vara enklare. Han beskrev det så här: ”ja de skulle ju 

kunna vara lättare… å få bara fram nu då det är skogsförvaltning och en enskild firma, 

att man skulle kunna få veta mer regler och grejer som har med det att göra”. Hörnström 

berättar att som ägare av ett väldigt litet företag förväntade han sig inte att bli berörd av så 

omfattande regler, men som han själv sa ”…det är ju väldigt mycket ändå. Som man ska 

veta, och kunna göra”. Han menar att problemet är att även om man försöker att läsa på 

och sätta sig in i reglerna, så är det svårt att veta hur mycket man måste veta. Det vill säga, 

när vet man tillräckligt för att kunna göra rätt? Undrar Hörnström.  

 

Hörnström gav också ett förslag om att Skatteverket eller annan berörd myndighet borde 

skicka ut ett samlat regelverk till alla som registrerar ett företag. Där ska finnas 

information om de mest grundläggande reglerna som gäller för den bolagsform som 

registrerats tycker han. Det här förslaget presenterades sedan för de två efterföljande 

respondenterna Håkan Olsson och C. för att undersöka vad de tyckte om idén. Båda var 

väldigt tydliga med att det tyckte att det var en väldigt bra idé och att det absolut hade 

hjälpt dem om den varit förverkligad. Olsson berättade med hänvisning till sig själv att det 

säkert finns fler som tänkt precis som honom att de skulle vilja starta ett fastighetsbolag 

med uthyrning, med tankar om att de ska gå kurser och läsa på först. Men så dyker det 

plötsligt upp en fastighet till salu och, med Olssons egna ord, ”man liksom slår bara till”. 
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Han förklarar vidare att om det då skickats ut en regelsamling så som Hörnström önskade, 

så hade det varit till stor nytta eftersom företagsregistreringen skett så abrupt. Respondent 

C. ansåg också att förslaget var väldigt bra, med hennes ord hade ”ju allt varit helt 

plötsligt mycket lättare” om det funnits ett sådant utskick.  

 

Respondent A. tyckte att det skulle kunna finnas en tutorial på verksamt.se för 

grundläggande bokföring som en mindre nätbaserad gratis utbildning. Respondent B. 

upplevde inte att han saknat något under processen att starta och registrera sitt företag, 

men även här med hänvisning till att han fått mycket hjälp av en bekant.  

 

6.7 Vad är det bästa och det sämsta med att starta företag?  
 

Fråga: om du berättar med dina egna ord, vad var det bästa och det sämsta med att 
starta företag? 
 

Det bästa med att starta företag tycker de tillfrågade företagarna är friheten att vara sin 

egen chef, att det är roligt, att få vara kreativ, att lära sig nya saker, att få lära känna nya 

människor och känslan av tillfredsställelse över att man vågat ta steget. Gemensamt för 

alla respondenterna var att frågan ledde till skratt och en upplevelse av att de tyckte att det 

var något väldigt positivt att driva företag.  

 

Två av respondenterna, Oscar Hörnström och B., ansåg att omfattande pappersarbete var 

det sämsta med att starta företag. Hörnström beskriver det så här: ” det sämsta var ju att 

det var ju mycket mer krångel än vad jag trodde det skulle vara. Och mycket mer… Ah 

pappershantering om man säg så. Det är ju väldigt mycket papper och grejer man ska 

hålla reda på”.  

 

Respondent A. och C. tyckte att den ekonomiska osäkerheten var det sämsta med att starta 

företag. Även om en anställd kan bli uppsagd så innebär egenföretagande en större 

ekonomisk risk menar A., allra helst för den som har en familj att försörja påpekar han. C. 

ger som ett exempel på osäkerheten att hon kanske kommer att bli tvungen att arbeta vid 

sidan av sitt eget företag för att hon kanske inte har råd att betala ut sin egen lön, trots att 

hon förmodligen inte har tid till det egentligen. Men hon hävdar sedan bestämt att hon 

tycker att det absolut är värt att ta den risken för att kunna uppfylla sin dröm.  

  

Håkan Olsson resonerar också kring osäkerheten, men i form av att egenföretagande som 

inte sker som huvudsaklig sysselsättning kan ställa till problem om man mister sin 

anställning. Han berättar att han hört om en företagare som nekats stämpling på grund av 

inblandning i sin frus företag. Olsson påpekar dock att han inte är 100% säker på vad som 

gäller, men menar att det är det enda negativa som han funderat på när det kommer till 

startandet av sitt företag.   

 

6.8 Något att tillägga? 
 

Ingen av respondenterna hade något att tillägga.  
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7. En vända tillbaka till teorin? 
 

Den avslutande frågan i intervjuerna var ”om du berättar med dina egna ord, vad var det 

bästa och det sämsta med att starta företag?”. Den frågan ställdes för att öppna upp för 

respondentens generella upplevelse av sitt företagande utanför de ämnesramar som satts för 

intervjun. Förhoppningen var att hitta faktorer som inte är vidare kända av den teoretiska 

referensramen, för att eventuellt kunna återvända till teorin med ett nytt spår.  

 

I det här fallet tyckte nyföretagarna att det bästa med att starta företag främst är friheten och 

att det är roligt, men eftersom uppsatsens fokus är att underlätta för nyföretagande har det 

inte lagts så stor vikt vid de saker som respondenterna benämner som de bästa. Av resultatet 

framgår det att respondenterna tycker att det sämsta med att starta företag är den 

administrativa bördan och den ekonomiska osäkerheten. I teoriavsnittet finns flertalet 

resonemang kring den administrativa bördan som företagare möts av, och det kan därför 

inte anses vara ett nytt spår som är intressant att undersöka vidare. Den ekonomiska 

osäkerheten är även den redan känd från teorin, men i den här studien har det framkommit 

en ny vinkel på problemet. Två av respondenterna har varit i kontakt med starta eget-

bidraget från arbetsförmedlingen, där en av dem hyllade åtgärden och den andre kände sig 

åsidosatt. Det finns således ett nytt spår att undersöka vidare. Av tidsskäl har dock endast 

en mindre genomgång gjorts för att kunna presentera vad som gäller för bidraget och kunna 

räta ut de frågetecken som empirin eventuellt har skapat.    

 

7.1 Starta eget-bidrag, vad är det som gäller? 
 

I ett faktablad från arbetsförmedlingen står det att den som är arbetssökande och bedöms ha 

goda förutsättningar för att starta ett eget företag, kan under verksamhetens inledande skede 

få ett bidrag till sin försörjning (Arbetsförmedlingen, 2017, s. 1). Först bedöms personens 

möjligheter att få arbete utifrån sina erfarenheter och yrke, men även konjunkturförhållandet 

som råder (Arbetsförmedlingen, 2017, s. 1). Det ställs också krav på att verksamheten ska 

bedömas kunna ge varaktig sysselsättning och en lönsamhet som är tillfredsställande 

(Arbetsförmedlingen, 2017, s.1).  

 

Det stöd som ges är antingen ett aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, vilket bestäms av 

försäkringskassan (Arbetsförmedlingen, 2017, s. 2). Enligt Försäkringskassan (2017) får 

den som uppfyller kraven för ersättning från a-kassa eller är över 25 år aktivitetsstödet, och 

personer under 25 år men över 18 år, och de som inte uppfyller kraven för a-kassa, 

utvecklingsersättning. Ersättningen betalas i regel ut i högst sex månader 

(Arbetsförmedlingen, 2017, s. 2).   
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8. Kvalitetskriterier 
 

Att diskutera kvalitén på en kvalitativ studie utifrån begreppen reliabilitet och validitet, som 

är viktiga vid kvantitativ forskning, blir i stort sett meningslöst menar Alvehus (2013, s. 

122) eftersom kvalitativ forskning ofta utgår från att verkligheten inte kan frikopplas från 

forskaren. Med hänsyn till det som tidigare nämnts i förförståelsen och studiens 

vetenskapliga utgångspunkter, faller det på sin rimlighet att en annan forskare skulle få 

samma svar under en intervju med samma frågeställningar. Två forskare kan omöjligt ställa 

samma följdfrågor eller inverka på samma sätt på intervjusituationen, och 

reliabilitetsdiskussionen saknar därför poäng i det här sammanhanget. Även Bryman och 

Bell (2017, s. 380) presenterar svårigheterna med reliabilitets- och validitetsbegreppen vid 

kvalitativ forskning, med hänvisning till att de två kvalitetskriterierna förutsätter att det 

finns en enda sanning om den sociala verkligheten, som dessutom är möjlig att komma fram 

till. Att tillämpa de kriterierna på kvalitativ forskning som antar att det finns mer än en sann 

verklighet blir därför problematiskt (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Med anledning av det 

som ovan nämnts diskuteras här istället trovärdighet, äkthet och transparens.  

 

8.1 Trovärdighet 
 

Bryman & Bell (2017, s. 380) gör följande indelning av kvalitetskriteriet trovärdighet: 

 

• Tillförlitlighet 

Synen inom kvalitativ forskning att det finns flera beskrivningar av en social 

verklighet leder till kvalitetskriteriet tillförlitlighet. Enbart beskrivningar med 

tillförlitlighet kommer att accepteras i andras ögon, och för att skapa tillförlitlighet 

ska forskarens resultat rapporteras till respondenterna så att de kan bekräfta att 

forskaren har uppfattat dem rätt (Bryman & Bell, 2017, s. 381). Detta har dock inte 

gjorts av två anledningar. Dels för att det inte funnits tid till det, men även för att det 

finns en risk för att respondenterna skulle vilja ändra sina svar till 

efterkonstruktioner som i deras öron låter bättre än deras spontana tankar. Enligt 

Alvehus (2013, s. 126) är det sistnämna en anledning som kan få betydelse för 

äktheten, eftersom ett spontant svar förmodligen är mer äkta än ett efterkonstruerat 

sådant. Det faktum att intervjuerna systematiskt har transkriberats och finns att tillgå 

för granskning bör också tilläggas i fråga om tillförlitlighetsbedömningen, eftersom 

det kan minska tvivlen på om de svar som redovisats i empirin verkligen går att lita 

på att det är det som sagts under intervjuerna.   

 

• Överförbarhet 

Istället för att eftersträva bredd som vid kvantitativ forskning ligger fokus i den 

kvalitativa forskningen på att fånga djupet av den undersökta företeelsen (Bryman 

& Bell, 2017, s. 382). För att skapa överförbarhet av resultaten till andra kontexter 

och situationer, uppmanas kvalitativa forskare att skapa fylliga och täta redogörelser 

av det som undersöks (Bryman & Bell, 2017, s. 382). I det här fallet finns det en 

brist i överförbarheten eftersom redogörelserna i empirin inte kan anses vara särskilt 

fylliga eller täta. Intervjuerna hade kunnat vara med djupgående i företagarens 

upplevelse, men det ställer då också krav på att intervjuaren har förmågan att 

undersöka det på ett sätt som inte upplevs som grävande eller provocerande av 

respondenten. Även här faller tidsbegränsningen in som orsak.  

 

• Pålitlighet 

Detta är en valideringsteknik som innebär att det skapas en fullständig och 
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tillgänglig redogörelse av hela forskningsprocessen, från problemformulering till 

beslut om analys av data, som sedan granskas av forskarkollegor för att öka 

trovärdigheten för den kvalitativa forskning som gjorts (Bryman & Bell, 2017, s. 

382). Av rent praktiska skäl är det här kvalitetskriteriet svårt att uppfylla, och 

Bryman och Bell (2017, s. 382) nämner också att det här inte är någon vanlig teknik 

vid företagsekonomisk kvalitativ forskning eftersom det är en tidskrävande uppgift 

för den som ska granska. I det här fallet har ingen granskat forskningsprocessen av 

rent praktiska skäl.  

 

• Bekräftelse 

Konfirmering eller bekräftelse handlar om att som forskare inte låta sina personliga 

värderingar påverka utförandet eller slutsatserna av resultatet, utan att denne har 

agerat i god tro (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Som tidigare nämnts insåg jag efter 

transkriberingen av den första intervjun att mina egna värderingar till viss del styrde 

utförandet av intervjun, men eftersom jag tog till mig den insikten och förändrade 

min inverkan i resterande intervjuer anser jag att jag har visat att jag har agerat i god 

tro.  

 

8.2 Äkthet 
 

Som en del av äkthetskriteriet nämner Bryman och Bell (2017, s. 383) huruvida en 

undersökning ger en rättvisande bild av den grupp som har studerats. I så stor utsträckning 

som möjligt sett till den begränsade tidsramen har urvalet styrts till att innefatta företagare 

med spridda bakgrunder och olika förutsättningar. Orsaken till det är just att skapa en så 

rättvisande bild som möjligt av gruppen nyföretagare i Örnsköldsvik. I fråga om rättvisande 

bild innefattar också det teoretiska avsnittet information om de hjälpinsatser som görs i 

Örnsköldsvik för den undersökta gruppen, för att ge en rättvis bild av problemet som 

undersöks.  

 

En annan innebörd av äkthetskriteriet är som Alvehus (2013, s. 126) beskriver att både de 

som studerats och de som betraktar de som studerats, ska känna igen sig i beskrivningarna. 

Det är svårt att som forskare svara på huruvida de beskrivningar som presenterats har den 

äktheten eller inte, eftersom det såklart är målsättningen. Men med det sagt vill jag ändå 

säga att jag själv som företagare känner igen mig i de beskrivningar som respondenterna 

gjort. 

 

8.3 Transparens 
 

För att öka transparensen har beslut som fattats under forskningsprocessen inkluderats i 

uppsatsen, som exempelvis beslutet att tillföra ytterligare en fråga i intervjuerna efter att de 

första två var genomförda. Även beskrivningen av att frågorna formulerades om efter 

feedback från handledaren är ett exempel på hur olika beslut som påverkat uppsatsen har 

redovisats. Alvehus (2017, s. 128) menar att det är problematiskt vid kvalitativ forskning 

att uppnå full transparens eftersom allt material inte blir representerat i en rapport eller en 

uppsats. Men även om inte allt intervjumaterial kunnat presenteras i sin helhet här, kan 

materialet göras tillgängligt för granskning.  
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9. Analys & diskussion 
 

Trots att den undersökta gruppen av nyföretagare är väldigt liten har det framkommit 

förhållandevis tydliga resultat. Som visats i teoriavsnittet bistår Örnsköldsviks kommun 

med stödinsatser för nyföretagande i form av gratis rådgivning från flera aktörer. Den 

blivande företagaren C. är den respondent som haft mest kontakt med dessa, men är också 

den som haft mest att säga om hur svårt det har varit att starta ett företag. Om insatserna 

från Nyföretagarcentrum, Almi och Arbetsförmedlingen hade fungerat felfritt, hade 

Örnsköldsvik förmodligen haft ytterligare en företagare som bidragit med skatteintäkter och 

arbetstillfällen. Här fanns också en stor skillnad mellan de som redan startat sina företag 

och drivit dem ett tag, och C. som ännu inte startat sitt företag. Det är tänkbart att övriga 

respondenter hade beskrivit liknande känslor som C. inför sina företagsstarter om de hade 

blivit tillfrågade i det stadiet, och i den bästa av världar hade fler blivande företagare kunnat 

tas med i studien. För även om inte tanken från början var att undersöka blivande företagare 

med föreställningen att de inte skulle ha kommit i kontakt med redovisnings- och 

skatteregler i samma utsträckning, visade det sig att respondent C. var den som hade mest 

att uttrycka. Hon utgör därför en intressant del i undersökningen och tack vare henne fick 

resultatet en större vidd och ett större djup. I det här fallet begränsades också möjligheten 

att fråga fler som respondent C. av både av tids- och omfattningsskäl. Det är dock ett 

intressant spår för vidare forskning i frågan om nyföretagande. 

 

Av resultatet framkom det att själva registreringsprocessen via verksamt.se fungerar väldigt 

smidigt och bra, och det var endast en person som upplevde den som svår. Det går således 

inte att utifrån den här studien påvisa några hinder för startandet av nya företag som kan 

härledas till själva registreringsprocessen. Som nämnts i teoriavsnittet har nyföretagare 

utomlands beskrivit den processen som komplicerad, tidskrävande och med långa 

handläggningstider, men så verkar inte vara fallet i Sverige sett till upplevelserna som 

presenterats i denna uppsats.  

 

En sak som skiljde nyföretagarnas upplevelser åt rätt så tydligt var om de hade någon i sin 

bekantskapskrets som var företagare som de kunde ta hjälp av. Hörnström och C. var de två 

som upplevde företagandet som allra svårast, och de var också de som inte hade en annan 

företagare att fråga om hjälp. Övriga tre respondenter medgav också att om de inte haft den 

hjälp de fått från närstående och bekanta, hade de upplevt företagandet som svårare. Det 

finns således en tydlig fördel med att ha företagare i sin kontaktlista för den som är 

intresserad av att starta företag, och kanske är det också något som går att främja genom 

kommunala insatser. Som en av nyföretagarna också nämnde är det såklart fullt rimligt att 

det huvudsakliga ansvaret för att ta reda på vad som gäller ligger på företagaren, men som 

framgår av teoriavsnittet är nyföretagande och framförallt framgångsrikt företagande 

intressant för flera parter, och det förblir därför viktigt att underlätta för företagarna.   

 

En intressant upptäckt var det faktum att av de två respondenter som varit i kontakt med 

Arbetsförmedlingen i fråga om starta eget-bidrag, gav den ena ris medan den andra gav ros. 

Det faller sig naturligt att den som blivit beviljad bidrag är betydligt mer positiv än den som 

blivit nekad, men det intressanta är misslyckandet att ta tillvara på den entreprenörsanda 

som finns. Det vore fel att kritisera Arbetsförmedlingen för sin hantering av frågan eftersom 

de styrs av de nationella stadgar som satts för bidraget. Men bidragets utformning skulle 

kunna kritiseras. Respondent C. upplevde att den som är duktig, studerar och arbetar blir 

vänd ryggen när den vill starta ett företag, medan den som varit arbetslös under lång tid ges 

en hand i ryggen. Jag menar inte att den som blivit arbetslös inte skulle vara duktig, för det 

finns många anledningar till uppsägning som inte har med prestation att göra. Men det finns 

tecken på ett problem om blivande entreprenörer vänds ryggen och inte ges samma 
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ekonomiska möjligheter bara för att de inte är arbetslösa. Sen om det är 

Arbetsförmedlingens uppgift att bistå med den hjälpen är en annan fråga. Dock bör det 

tilläggas också att det inte går att dra några slutsatser utifrån det som framkommit i denna 

studie på grund av urvalet, och även att diskussionen i den här frågan enbart baseras på två 

respondenter. Men det finns vissa indikationer på att det förekommer hinder för 

nyföretagande när det gäller starta eget-bidraget.  

 

Samtliga nyföretagare som deltagit i undersökningen har angett att bokföring och 

skattehantering är svårt och omfattande, men de har på olika sätt fått det att fungera ändå. 

Hörnström och Olsson har överlämnat det till någon som kan det, och även respondent A. 

svarade att han skulle göra det så snart bolaget utvecklat sig. Respondent B. får hjälp av en 

bekant, och C. som ännu inte startat sitt bolag menar också att hon kommer att ta hjälp av 

en bekant när det blir aktuellt. Det faktum att frågan om skattehantering var den fråga som 

ledde till mest pauser och funderingar från respondenterna är också talande i sig, eftersom 

det inte är helt lätt att uttala sig om något som man inte riktigt kan eller förstår. Hela gruppen 

anser att det är svårt att få koll på bokföringen och skattehanteringen, trots att de samtidigt 

tycker att det är lätt att hitta information om ämnet. Det är således rimligt att dra slutsatsen 

att det finns ett informationsgap mellan nyföretagare och ansvariga myndigheter. Det vill 

säga att det finns massvis med information på området, men det betyder inte att den som tar 

del av den förstår och kan omsätta det till användbar kunskap. 

 

Målsättningen med uppsatsen var att undersöka nyföretagares upplevelser av redovisnings- 

och skatteregler, vilket också har genomförts. Under resans gång har även delar av 

entreprenörskapsforskningen inkluderats, och i slutändan har uppsatsen snarare kommit att 

spegla upplevelserna av hela uppstarten av ett nytt företag. En anledning till detta har varit 

att intervjuerna inte ledde till särskilt utförliga beskrivningar av redovisnings- och 

skattereglerna, mer än att det var svårt och tidskrävande. En orsak till det kan i sin tur vara 

att de respondenter som haft mest med de frågorna att göra har valt att anlita någon till att 

utföra det. Men det i sig visar även att redovisnings- och skatteregler är problematiska för 

nyföretagare, och att det finns utrymme för förbättringar på området. Uppsatsens syfte var 

dels att undersöka om nyföretagare upplever några svårigheter med redovisnings- och 

skatteregler, och dels att om det finns ett informationsgap ge ett förslag på hur det skulle 

kunna minskas. Trots att empirin speglar hela uppstartsupplevelsen kan ändå målet anses 

vara uppfyllt, och utifrån de undersökta nyföretagarnas upplevelser har ett 

förbättringsförslag tagits fram och presenteras här nedan i 9.1.  

 

9.1 Förbättringsförslag 
 

Här presenteras det förbättringsförslag som framtagits med stöd av empirin. Ingen hänsyn 

har tagits till rimligheten i genomförandet av förslaget, utan det är endast ett konstaterande 

av vilka åtgärder som skulle kunna underlätta nyföretagande nationellt och lokalt.  

 

• Onlinetjänst och automatiska utskick 

 

BFN, Skatteverket och Bolagsverket bör tillsammans utforma ett kortfattat samlat 

regelverk för varje typ av bolagsform med information om generella redovisnings- 

och skatteregler som påverkar dem. Där bör även information om grundläggande 

skattehantering och bokföringsregler ingå. Vad är debet och kredit? Vad är ett 

konto? Hur fungerar momsen? Vad är preliminärskatt? Är företaget ”ready to go” 

så fort det är registrerat hos Bolagsverket? Varför måste jag registrera mig som 

arbetsgivare? 

 



 

31 
 

Förslagsvis kan sådan information finnas tillgänglig i en särskild onlinetjänst och att 

utskicket enbart kommunicerar ut att tjänsten finns. Den som till exempel startat en 

enskild firma för skogsförvaltning ska i onlinetjänsten enkelt kunna söka efter vad 

som övergripligt gäller för det specifika företaget.  

 

En kommun kan arbeta med detta på liknande sätt genom att införa utskick med tips 

på vilka organisationer som finns i kommunen som är insatta i finansiering, 

redovisning och skattehantering.  

 

• Arbeta närmare den blivande företagaren 

 

Lokalt sett bör Örnsköldsviks kommun arbeta närmare personerna som söker hjälp 

för att starta sina företag. De samarbeten som finns måste förbättras så att inte 

företagarna bollas mellan olika organisationer utan att någon tar ansvar för deras 

utveckling.  

 

Ett exempel på hur det skulle kunna ske är att hålla kostnadsfria workshops i 

bolagsregistrering, bokföring, budgetering och liknande så att nyföretagare och 

blivna företagare kan komma dit med sina egna problem och få hjälp med dem på 

plats av en person som är kunnig på området.   

 

• Lokalt mentorsnätverk 

 

Örnsköldsviks kommun bör satsa på att skapa ett lokalt mentorsnätverk där 

företagare med erfarenhet kan hjälpa ny- eller blivande företagare. Till skillnad från 

de mentorsprogram som Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder, bör nätverket 

fungera som en betydligt enklare form. Låt helt enkelt bara företagare anmäla sig 

som frivilliga mentorer som sedan kan matchas ihop med personer som är 

intresserade av att starta företag. Ställ inga krav på projekttid, tid att förfoga eller år 

av erfarenhet hos mentorerna, utan para endast ihop personer som sedan själva får 

sköta kontakten. Om de fungerar tillsammans kommer de att fortsätta hålla 

kontakten, och om de inte gör det har ingen av dem förmodligen förlorat något.  
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Bilaga 1. Intervjufrågorna 
 

 

1. Hur upplevde du processen att starta och registrera ditt företag? 

 

 

 

 

2. Hur tyckte du att det var att bokföra när du först startade ditt företag?  

 

 

 

 

3. Vad tyckte du om skattehanteringen när du först startade ditt företag? 

(Moms, arbetsgivaravgifter, preliminärskatt osv.) 

 

 

 

 

4. Hur tyckte du att det var att hitta information om bokföring och skatt?  

 

 

 

 

5. Önskar du att processen för att starta ditt företag hade varit annorlunda? 

 

 

 

 

6. Finns det något som du tycker hade varit till hjälp i fråga om bokföring och 

skatt när du startade ditt företag? 

 

 

 

7. Om du berättar med dina egna ord, vad var det bästa och det sämsta med att 

starta företag?  

 

 

 

 

8. Finns det något annat som du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 
 


