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FÖRORD 

Efter flera veckors hårt arbete med långa dagar har vi nu nått vårt mål, vår uppsats är äntligen 

klar. Dessa dagar har kantats av långa diskussioner med ömsom skratt, förvirring och 

förtvivlan.  

 

Vi vill först och främst tacka varandra för ett gott samarbete. Därefter vill vi tacka våra nära 

och kära, som stöttat oss under denna hektiska period i vårt liv. Utan ert stöd skulle vi inte 

nått vårt mål lika lätt. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Owe R Hedström som 

med ett stort engagemang och ärlighet väglett oss på uppsatsskrivandets snåriga stig. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra respondenter som ställt upp på intervju. Trots hög 

arbetsbelastning för alla respondenter tog ni er tid att hjälpa oss med denna studie. Utan er 

skulle denna uppsats inte varit möjlig.  

 

Slutligen vill vi tacka alla som på ett eller annat vis bidragit till att denna uppsats kunnat 

slutföras. 

 

Örnsköldsvik, maj 2009 

 

Mona Hagström och Cecilia Wahlberg Bylund 
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SAMMANFATTNING 

Enligt lag är samtliga aktiebolag skyldiga att upprätta en årsredovisning. Det medför att även 

de allra minsta företagen måste upprätta denna handling. Detta kan medföra stora kostnader 

för småföretagarna och många arbetstimmar för revisorerna. Vi valde att studera små 

aktiebolag med färre än elva anställa. Utifrån detta ifrågasatte vi vilken nytta småföretagarna 

har av denna handling. Denna diskussion utmynnade i vår problemformulering och vårt syfte 

 

Hur använder småföretagare årsredovisningsinformationen för ekonomisk styrning inom 

företaget och hur nyttjar småföretagarna revisionsbyråerna för ekonomisk rådgivning. 

 

Syftet med studien är att tolka småföretagarnas attityder till årsredovisningsinformationen för 

företagens ekonomiska styrning. Vi vill även skapa en förståelse för hur småföretagare 

använder ekonomisk rådgivning från revisionsbyråerna. Vidare avser vi att belysa 

revisorernas syn på hur småföretagarna förstår och nyttjar information de erhåller av 

revisorn. Utifrån studiens resultat kommer vi att argumentera för hur småföretagare kan 

förändra företagens ekonomistyrning. Genom att använda sig av årsredovisnings-

informationen och rådgivning från revisionsbyråerna. 

 

Vi har valt att studera hur småföretagare använder redovisningen för att fatta ekonomiska 

beslut. Ett bra underlag är viktigt för att företagaren ska ta korrekta och effektiva beslut. I vår 

studie kartlägger vi i vilken utsträckning småföretagare, i olika branscher, använder och 

förstår den redovisningsinformation som revisionsbyrån lämnar vid årsbokslutet.  Vi har även 

studerat småföretagarnas inställning till rådgivning från revisionsbyråerna.  

 

Studien genomfördes med ett hermeneutiskt förhållningssätt där våra egna tolkningar och 

värderingar användes för att sammanställa studiens resultat. Vi utgick från teorier för att på 

detta sätt förklara verkligheten, detta är vad forskare kallar den deduktiva ansatsen. Genom 

detta tillvägagångssätt fann vi teorier som användes som referensram vid utformandet av 

intervjuguiden. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade två 

revisorer och sex småföretagare ur sex olika branscher. 

 

Vi fann att årsredovisningen inte var ett effektivt styrmedel för de flesta bolag. Ett mer 

effektivt styrmedel är månadsboksluten som innehåller en mer aktuell och uppdaterad 

information. Använder företagen månadsboksluten för ekonomisk styrning kan de fatta 

korrekta och välgrundade beslut. Ett fåtal småföretagare kan dock använda sig av 

årsredovisningen som ekonomiskt styrmedel.  Det krävs att dessa företag har stadigvarande 

låga kostnader för att årsredovisningen ska kunna användas som styrmedel. 

 

Företagarna i studien har sällan nyttjat rådgivning utöver den som ingår i årsrevisionen. Vi 

fann belägg att en bidragande orsak till detta var att företagarna var dåligt informerade. 

Företagarna hade en dålig insyn i vilka rådgivningstjänster som revisionsbyrån erbjöd. De 

hade även svårt att inse hur rådgivningen kunde hjälpa dem. 
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1 INLEDNING 
 

Vi vill ge läsaren en förståelse till varför vi har valt detta ämnesval. Vi kommer därför i det 

här kapitlet att redogöra för våra tankar och funderingar som mynnat ut till vår 

problemställning och vårt syfte. 

 

 

1.1 ÄMNESVAL 

Vi har valt att studera redovisning hos småföretagare, för att få fördjupade kunskaper om 

redovisning. Vår framtida yrkesroll är ännu inte bestämd, vi vet inte om den slutar som 

ekonom på ett företag eller om vi kommer att arbeta på en revisionsbyrå. Genom denna studie 

hoppas vi få insyn i hur småföretagarna ser på revision och dess tjänster. I vår studie 

kartlägger vi i vilken utsträckning småföretagare, i olika branscher, använder och förstår den 

redovisningsinformation som revisionsbyrån lämnar vid årsbokslutet. Avslutningsvis 

diskuterar vi hur småföretagare tillgodogör sig revisionsbyråernas möjlighet till ekonomisk 

rådgivning för styrning inom företaget. Vi vill genom studien kunna ge rekommendationer till 

småföretagarna. 

 

 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 
 

Ekonomistyrning är ett omfattande begrepp. Företag använder ekonomistyrning för att uppnå 

goda resultat för verksamheten. I ekonomistyrning ingår bland annat planering av 

verksamheten utifrån aktuell information om företaget. Styrningen kan ske utifrån uppföljning 

och utvärdering av ekonomiska rapporter. Viktiga rapporter inom ekonomistyrning är bland 

annat månadsbokslut och årsredovisningen.
1
 Årsredovisningen är en handling som enligt lag 

måste revideras av en revisor. 

 

Revision har länge använts i Sverige, men det var först år 1895 som aktiebolagen infördes. 

Revisorn utsågs av företagsledningen för att granska bolagets affärer. Det var dock få 

revisorer som besatt de nödvändiga kvalifikationerna, ofta var det väl ansedda män. 1910 

infördes en ny aktiebolagslag där revisorns verksamhetsområde och oberoende fastslogs.
2
 

Först 1912 auktoriserades de första revisorerna i Sverige, vilket infördes av Stockholms 

handelskammare.
3
 Ytterligare lagändring kom att följa och 1975 föreslogs en ny 

aktiebolagslag där en allmän revisionsplikt skulle införas. Det dröjde dock fram till början av 

1980- talet innan utbudet på godkända och auktoriserade revisorer matchade efterfrågan och 

allmän revisionsplikt kunde införas.
4
  

 

                                                 
1
 www.ne.se Sökord: Ekonomistyrning, hämtad 2009-05-22, kl 12.10 

2
 Sjöström Camilla, (1994) Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, Linköping 44-45 

3
 Ibid, 51 

4
 Wallerstedt Eva, (2001) The emergence of the Big Five in Sweden. European Accounting Review, Vol 10, 

No:4: 843-867, 855 

http://www.ne.se/
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Revision är den granskning en oberoende revisor, utsedd av företagsledningen, genomför av 

ett företags bokföring för att säkerställa dess tillförlitlighet. Revisorn ska kontrollera om god 

redovisningssed och lagar följs inom företaget. Revisionen ska även ge upplysningar om hur 

företagets ledning förvaltar verksamheten, samt kontrollera om ledningen fattat beslut som 

strider mot rådande lagar. Vid revisionen av företaget, som sker vid årsbokslutet, ska revisorn 

lämna en revisionsberättelse. Revisorn godkänner eller godkänner inte redovisningen och kan 

bevilja styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.
5
 I revisionen ingår till viss del en rådgivning till 

företaget. Revisorns skyldigheter så som oberoende, opartiskhet och självständighet är 

lagstadgade i Revisorslagen.
6
  

 

Ett stort antal företag i Sverige, oavsett storlek måste enligt lag upprätta årsredovisning, vilket 

medför höga kostnader för företagen och många arbetstimmar för revisorerna.
7
 Den 1 juli 

2010 kommer troligtvis revisionsplikten för små aktiebolag avskaffas. Företag som uppfyller 

minst två av följande kriterier kommer ej att omfattas av revisionsplikten
8
: 

 

 Lägre nettoomsättning än 83 miljoner kronor 

 Lägre än 41.5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Färre än 50 anställda. 

 

I Svanströms forskning om revision framkom att en allmän uppfattning om revision är en 

noggrann kontroll för att underlätta för skattemyndigheten och en granskning av företagets 

betalningar av skatter och avgifter.
9
 Många små företag har inte den ekonomiska möjligheten 

att ha en egen ekonomiavdelning. Det kan resultera i att en del företag måste anlita en 

revisionsbyrå. Dels för att få hjälp med den löpande bokföringen och dels för att få hjälp med 

årsredovisningen. Befinner sig företaget i en ekonomiskt svår situation kan det resultera i att 

företaget drar sig för att rådgöra med en revisor. Företaget går då miste om revisorns förslag 

på effektivitets- och lönsamhetsåtgärder. Företagaren ser endast kostnaden som revisorn 

tillför, inte de ekonomiska fördelarna som kan komma i framtiden. Resonemanget styrks av 

Ettingers tidigare forskning. Ettinger har lokaliserat orsaker till varför småföretagare inte 

anlitar konsulttjänster.
10

 I vår studie kopplar vi konsulttjänster till småföretagarnas nyttjande 

av revisionsbyråernas tjänster och dessa orsaker kan vara:  

 

 Företagarna har inte råd med dyra konsulttjänster 

 Revisorn är inte tillräckligt insatt i verksamheten/branschen 

 Företaget går bra ändå, varför då använda konsult? 

 

Förståelse om redovisning är mycket viktig. Förståelsen beror helt och hållet på varje individs 

kunskap och bakgrund. Vet personen i fråga inte hur informationen ska tolkas kan det 

resulterar i felaktiga beslut. Denna okunskap leder ofta till att personen tar felaktiga beslut och 

är omedveten om att denne har feltolkat redovisningen.
11

  

 

                                                 
5
 Aktiebolagslag (2005:551), 9 kap, 3-6§ 

6
 Revisorlag (2001:883), 2 kap, 19-31§ 

7
 FAR (2007) Samlingsvolym 2007 del 2, Stockholm: FAR Förlag, 361 

8
 SOU (2008) 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten i små företag, 32, 33 

9
 Svanström Tobias (2008) Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Licentiatavhandling, 

Umeå Universitet, 269 
10

 Johansson Anders W (1997) Att förstå rådgivning till småföretagare, Academia Adacta, Lund, 48, 49 
11

 Falkman Pär (2000) Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund, 161 
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Ur revisorns perspektiv ställer vi oss frågan om revisorn kontrollerar att företagaren förstår 

årsredovisningen som revisionsbyrån lämnar ifrån sig. Ekonomiska begrepp som revisorn 

använder dagligen kan uppfattas som obegripliga för en småföretagare. Förtroende och 

kommunikation är därmed viktiga delar i samarbetet mellan småföretagaren och revisorn.  

 

En betydelsefull källa till företagets expansion påverkas av företagarens drivkrafter. Om 

företagaren har viljan att utöka verksamheten är det troligt att företagaren tar hjälp av revisorn 

och årsredovisningen för att maximera företaget. Vår uppfattning är att småföretagare inte har 

tid eller kunskap att tolka årsredovisningarna. Vi vill i vår studie studera om viljan och 

motivationen att sätta sig in i och förstå redovisningen existerar i små företag. För att få en 

rättvisande bild kommer vi att välja företag inom olika branscher. 

 

Det krävs ett stort engagemang, tid och vilja för att småföretagarens verksamhet ska bli 

lönande. Företagaren är en entreprenör som kan känna ett stort engagemang och motivation 

till att förbättra och utveckla företaget. Sättet att styra företaget beror på företagarens 

personliga egenskaper och skiljer sig därför från företagare till företagare. För att företaget 

ska bli lönsamt krävs en god kontroll över företagets ekonomiska situation. För att avstyra 

oväntade händelser krävs att småföretagaren har en god internkontroll.  

 

Kommunikation är en viktig del i företagandet. Företagare har dagliga kontakter med såväl 

kunder, anställda och leverantörer. Revisorn är en annan aktör som företagaren har kontakt 

med. Det kan lätt uppkomma kommunikationssvårigheter med alla dessa aktörer. I kontakter 

med revisorn kan språkproblem lätt uppstå. Det avancerade språk som revisorerna använder 

sig av kan leda till att småföretagarna inte förstår informationen och kan därmed inte införa 

nödvändiga åtgärder i företaget. Företagaren måste känna förtroende för revisorn för att våga 

göra förändringar i verksamheten. Förtroendet är särskilt viktigt om småföretagaren inte 

förstår informationen. I tidigare forskning av Schoorman med flera har vi funnit belägg för 

hur viktigt förtroende mellan olika parter är och vilka karaktärer som är ledande för att 

upprätthålla förtroende.
12

 Svanström har i en mycket intressant och väl genomförd studie om 

småföretagares syn på revision och rådgivning funnit ett samband mellan revision och 

rådgivning och att detta påverkas med tiden.
13

 Genom denna diskussion har vi formulerat vår 

problemformulering. 

 

 

                                                 
12

 Schoorman, F. David; Mayer, Roger C.; Davis, James H. Academy of Management Review, Apr2007, Vol. 32: 

No: 2: 344-354 
13

 Svanström T (2008), 264 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur använder småföretagare årsredovisningsinformationen för ekonomisk styrning inom 

företaget och hur nyttjar småföretagarna revisionsbyråerna för ekonomisk rådgivning. 

 

 

1.4 SYFTE 

Syftet med studien är att tolka småföretagarnas attityder till årsredovisningsinformationen för 

företagens ekonomiska styrning. Vi vill även skapa en förståelse för hur småföretagare 

använder ekonomisk rådgivning från revisionsbyråerna. Vidare avser vi att belysa 

revisorernas syn på hur småföretagarna förstår och nyttjar information de erhåller av revisorn. 

Utifrån studiens resultat kommer vi att argumentera för hur småföretagare kan förändra 

företagens ekonomistyrning. Genom att använda sig av årsredovisningsinformationen och 

rådgivning från revisionsbyråerna. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att studera små aktiebolag med färre än elva anställda. Vi vill nämligen inte att det 

ska finnas någon ekonomiavdelning, då kunskapen om redovisning kan ses som hög i dessa 

företag. Vi begränsar vår studie genom att studera små aktiebolag inom Örnsköldsviks 

kommun. En större urvalsgrupp blir alltför omfattande för denna studie. Vi finner inget 

intresse av att göra en jämförelse mellan företagare i olika städer. Vi anser att synen på 

revision är densamma oavsett vart i landet företagarna verkar. Båda författarna är födda och 

uppvuxna i Örnsköldsvik, en stad där småföretagande är en viktig del av näringslivet. Genom 

vår studie hoppas vi finna förklaringar till hur småföretagen kan använda årsredovisningen för 

ekonomisk styrning. Vilket kan bidra till att näringslivet i Örnsköldsvik utvecklas och därmed 

är ämnet intressant att studera.  

 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för småföretagares attityder till 

årsredovisningsinformationen för ekonomisk styrning av företagen, samt rådgivning från 

revisionsbyråer. Vi kommer inte att granska ekonomin i företagen och förklara varför 

ekonomin ser ut på ett specifikt sätt. Vi vill endast studera hur företagen använder den 

information företagaren har tillgänglig. I denna studie bortser vi från rådgivning från andra 

aktörer, som till exempel banker. 

 

Då tidigare forskning om borttagandet av revisionsplikten för små aktiebolag redan existerar 

och vår studie får allt för stor vidd, väljer vi att bortser från denna frågeställning i studien.  

Vi kommer inte att studera revisorns oberoende i samband med rådgivning. Vi finner ett 

större intresse i att studera hur företagaren nyttjar revisorns rådgivningstjänster och studiens 

omfång blir alltför omfattande om revisorns oberoende granskas. 
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1.6 DEFINITIONER  

 

Outsourcing är när ett företag avtalar, köper eller säljer tjänster till andra företag.
14

 I vår 

studie avser vi outsourcing när småföretagare köper tjänster av revisorn som till exempel, 

löpande bokföring och revision. 

 

Revisorns kvalifikationer definieras som auktoriserad eller godkänd revisor. Dessa titlar är 

lagskyddade enligt FAR.
15

 

 

Rådgivning är de tjänster revisionsbyråerna erbjuder utöver traditionell redovisning. Som till 

exempel hjälp med skattefrågor, branschjämförelser och ekonomisk styrning som hjälper 

företagaren att planera, utvärdera samt bedöma verksamheten.
16

 

 

Småföretagare och små företag definierar vi som aktiebolag med färre än elva anställda och 

där ingen ekonomiavdelning finns. 

 

Uppdragsgivare med uppdragsgivare menar vi småföretagare. 

 

                                                 
14

 Heshmati Almas (2003) Productivity growth, efficiency and outsourcing in manufacturing and service 

industries, Journal of Economic Surveys Vol. 17, No.1, 79-112, 80 
15

 FAR förlag (2004), FARs revisionsbok 2004, FAR förlag, Stockholm, 97 
16

 http://www.pwc.com/Extweb/service.nsf/docid/E84B5356AB3FD710852570F40048D553  Hämtad: 2009-04-

01, kl 11.20 

http://www.pwc.com/Extweb/service.nsf/docid/E84B5356AB3FD710852570F40048D553%20H�mtad%202009-04-01
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2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 

För att läsaren ska få en förståelse för hur vår studie kan ha vinklats kommer vi att redogöra 

för våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Tidigare erfarenheter och kunskaper kan 

påverka våra tolkningar vid insamling av fakta och vid intervjuer. Därefter kommer vi att 

redogöra hur vi planerar genomföra studien. 

 

 

2.1 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE 
Förkunskaper formar vårt sätt att uppfatta omvärlden. Fördomar och tidigare erfarenheter 

påverkar oss i de val vi gör.
17

 Vi kommer här att försöka ge en bild av våra tidigare kunskaper 

och erfarenheter. 

 

Vår praktiska förförståelse inom ämnet kommer av att en av författarna, vars föräldrar har ägt 

ett handelsbolag, där författaren fick hjälpa till med fakturering. Genom att båda föräldrarna 

var engagerade i handelsbolaget blev även författaren införstådd i företaget. Diskussioner om 

företaget fördes hemma och blev en naturlig del av vardagen för vår författare. Samma 

författare har även arbetat på ett litet aktiebolag, där arbete med löpande bokföring ingick i 

arbetsuppgifterna. Detta företag anlitade en revisor för att granska och sammanställa 

företagets årsredovisning. Denna förförståelse resulterar i att författaren har en positiv 

inställning till revisorer och inser hur viktig ekonomisk rådgivning kan vara, även för ett litet 

företag. Detta kan resultera i att författaren blir partisk och vinklar studien till att behovet av 

en revisors hjälp vid årsredovisning eller rådgivning förstoras. Genom att ha detta i åtanke 

under hela studiens gång, kommer författaren att sträva efter objektivitet. För att undvika 

eventuella risker för en vinkling av studien. Studiens andre författare har arbetat för ett litet 

och ett mellanstort aktiebolag men har ingen erfarenhet av ekonomiskt arbete från dessa 

företag. Den andre författaren genomför studien utan tidigare praktiska erfarenheter, vilket 

kompletterar den förste författaren och ger studien större trovärdighet. Den andre författaren 

har genom sin praktiska förförståelse en onyanserad uppfattning av revisorer. Författarnas 

olika infallsvinklar på revisorer leder till att författarna kompletterar varandra. 

 

Vår teoretiska förförståelse vid skrivandet av denna uppsats, grundar sig i att båda författarna 

studerar sin sjätte termin på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi har båda 

inriktat oss på redovisning och har därmed fått en ökad förståelse för detta. Kursen i 

Redovisning C gav oss inspiration till ämnesvalet för studien. Tidigare kurser inom 

företagsekonomi har gett oss en kunskap om ekonomistyrning inom företag, vilket används av 

redovisningsbyråer vid rådgivning till företag. Vår nyvunna kunskap om att avläsa och förstå 

årsredovisningar, kommer vi få användning av i denna studie. Kunskapen om ekonomi ur ett 

makro- och mikroperspektiv, får vi en förståelse för hur den nationella ekonomi även 

påverkar det lilla företaget. Efter att ha avslutat Juridisk översiktskurs har vi fått en ökad 

kunskap och förståelse för lagar och dess komplexitet. Dessa universitetsstudier har gett oss 
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en god förståelse för ekonomi, som personer i vår närhet saknar. För att driva ett företag och 

uppnå en god ekonomisk styrning inom företaget anser vi att företagaren till viss del bör 

inneha ekonomiska kunskaper. Den ekonomiska utbildningen vi har erhållit kan medföra 

vissa risker vid skrivandet av denna uppsats. Våra ekonomiska kunskaper kan ha färgats av 

hur lärare vinklat sin information till oss studenter. Genom att vi är medvetna om detta 

kommer vi att ha detta i åtanke under arbetets gång. 

 

En allmän förförståelse grundar sig i det som förmedlas till oss genom medias olika 

distributionskanaler. Den bild media har givit oss är att småföretagare får arbeta hårt och 

länge för att företaget ska bli lönsamt. Vi är medvetna om att så är inte alltid fallet. Vi har 

erhållit kunskap från vänner, vars föräldrar driver egna företag då diskussioner om dessa 

företag förekommit. Dessa diskussioner har givit oss en djupare inblick i en småföretagares 

vardag. Den allmänna förförståelsen har gett oss en inblick i småföretagares vardagliga arbete 

och tillsammans med vår praktiska och teoretiska förförståelse har det givit oss en god grund 

att stå på. Genom intervjuer kommer vi att få en djupare förståelse för småföretagarens 

ekonomiska styrning av företaget. 

 

2.2 STUDIENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Vår studie kommer att genomföras med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi kommer att 

använda oss av våra förkunskaper för att tolka informationen småföretagarna ger oss under 

intervjuerna. För att förstå varför småföretagarna använder eller inte använder den 

information årsredovisningen ger, samt undersöka om de nyttjar rådgivningen som 

revisionsbyråerna erbjuder. Inom hermeneutiken finns inga generella lagar och verkligheten 

är något människan själv konstruerat. Forskaren tolkar resultatet och kan lägga in egna 

värderingar vid bearbetning av fakta. Det är viktigare att förstå varför saker sker än att kunna 

förklara varför. Forskarens egen förförståelse är en viktig del inom detta förhållningssätt.
18

 Vi 

kommer att samla in material genom intervjuer. Det ger oss utrymme att lägga in personliga 

värderingar då intervjuguiden kan anpassas och förändras under intervjun. Att förhålla sig helt 

objektiv vid en sådan studie är svårt och kräver mycket av intervjuaren. I vår studie kommer 

vi att försöka sträva efter objektivitet, men personliga tolkningar är svåra att undvika. Vi utgår 

från teorier vid utformningen av intervjuguiden. I vår problemformulering har vi utgått från 

teorier och använt oss av våra egna förkunskaper för att sedan bilda en frågeställning. 

 

I det positivistiska förhållningssättet får personliga värderingar och egenskaper hos forskaren 

inte påverka forskningsresultatet på något vis. Det får inte förekomma några tolkningar av 

resultatet och forskningen ska därmed vara objektiv. Med detta menas att två forskare ska 

kunna utföra en studie och uppnå samma resultat. Positivismen utgår från teorier för att 

formulera hypoteser för att slutligen testa dessa mot verkligheten.
19

 Vi kommer i denna studie 

stöta på småföretagarnas personliga värderingar och åsikter. Dessa egenskaper är inte mätbara 

och varierar från person till person, vilket gör att vi finner det positivistiska förhållningssättet 

oanvändbart i vår studie. 

                                                 
18

 Patel Runa, Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera, 

Studentlitteratur, Lund 28ff 
19
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2.3 METODVAL 

För att läsaren ska förstå hur vi tänker angripa det valda problemet, kommer vi här göra en 

genomgång av det vetenskapliga metodvalet. 

 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 

skriva om och hur man ämnar behandla ämnet.
20

 

 

Inom forskningen finns ett flertal tillvägagångssätt vid insamlingen av data. En av dessa är 

den induktiva ansatsen. Vid induktion går forskaren från empiriska studier. Denne samlar en 

stor mängd fakta från verkligheten och utifrån detta bildar en ny teori.
21

 En risk med den 

induktiva ansatsen är att forskaren endast ser det den vill se, då forskaren utgår från empiriska 

studier. Det finns en fara att forskaren missar viktiga delar då ingen teori finns bakom 

insamlandet av fakta.
22

 Då våra tidigare forskarkunskaper är begränsade och vi saknar den 

erfarenhet som behövs för att utgå från en induktiv ansats, har vi i stället valt den deduktiva 

ansatsen. Vid deduktion utgår forskaren från teorier och drar slutsatser om de fakta som 

samlas in. Då forskaren utgår från teorier anses objektiviteten i studien kunna stärkas.
23

 I 

denna studie kommer vi att utgå från teorier för att analysera och argumentera för vårt 

empiriskt insamlade resultat av intervjustudierna av småföretagarna. 

 

Det finns ett tredje tillvägagångssätt vid insamling av data, abduktion. Vid abduktion utgår 

forskaren först från induktion, då en hypotes eller preliminär teori utformas utifrån enskilda 

fall. Därefter inhämtas ny kunskap och då kan teorin utvecklas. Risker med abduktion är att 

forskaren omedvetet väljer fall att studera utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta 

kan leda till att forskaren omedvetet kan styra resultatet till att bli det forskaren vill få fram.
24

 

I vår studie har vi utgått från våra tidigare erfarenheter och kunskaper för att bilda en 

problemformulering. Vi har inte utgått från våra intervjuer för att därefter utveckla nya 

teorier. Då inga nya teorier har utvecklats har vi inte använt oss av den abduktiva ansatsen vid 

skrivandet av denna studie. Nedan följer en modell över de tre ansatserna. 

 

 
                                                 
20

 Ejvegård Rolf (2003) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 31 
21

 Jacobsen D I (2002), 35 
22

 Patel, R., Davidson, B. (2003) 24 
23

 Ibid, 23 
24
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I vår studie väljer vi att utföra intervjuer, vilket är en kvalitativ forskningsansats. Vi vill få en 

djupare förståelse för respondenternas svar, vilket vi inte har möjlighet till i en kvantitativ 

studie. Våra förkunskaper inom det valda ämnet för studien är begränsade och vi finner det 

därför svårt att formulera fasta enkätfrågor. Vi väljer därmed den kvalitativa ansatsen som har 

en högre flexibilitet. Vi kan omformulera och lägga till frågor under intervjun för att få ett 

mer utförligt svar av respondenten. Nackdelen med den kvalitativa ansatsen är att 

urvalsgruppen blir begränsad då intervjuer tar lång tid och vi endast kommer att vända oss till 

ett fåtal respondenter.
25

 Vi anser dock att 8 intervjuer är ett lämpligt antal för att få en god bild 

över företagarna inom Örnsköldsviks kommun. 

 

2.4 STUDIENS PERSPEKTIV 

Studiens perspektiv är en viktig del av forskningsresultatet, genom att analysera verkligheten 

från olika perspektiv kan vi dra olika slutsatser.
26

  Vår studie kan ses ur småföretagarnas 

respektive och revisionsbyråernas perspektiv. Vi har valt att se ur småföretagarens perspektiv 

då vi anser att det är här de ekonomiska kunskaperna är begränsade. Genom att studera hur 

småföretagare tar emot information om årsredovisningen från revisionsbyråerna kommer vi 

att studera hur företagen använder det för den ekonomiska styrningen. Ur småföretagarens 

perspektiv vill vi kartlägga om småföretagen anlitar revisionsbyråerna för ekonomisk 

rådgivning. Vid intervjuerna av revisionsbyråerna kommer vi att studera ur revisorns 

perspektiv. Vi kommer att försöka förstå hur revisionsbyråerna arbetar för att överför sin 

information till småföretagarna. Genom att se ur revisorernas perspektiv kommer vi att få 

möjlighet att analysera hur revisorerna uppfattar småföretagarnas engagemang i företagets 

ekonomiska ställning. Vi kommer att analysera och diskutera respondenternas svar där våra 

tolkningar och personliga åsikter kan komma att spegla resultatet av undersökningen. 

 

 

2.5 SEKUNDÄRKÄLLOR 

Vi har främst försökt använda oss av förstahandskällor, litteratur eller vetenskapliga artiklar 

där forskaren själv skriver om sin teori. Genom att vi använder oss av förstahandskällor 

minimeras risken för att teorin har feltolkats av andra forskare. Vi har dock använt en del 

andrahandskällor där andra skriver om någon annans arbete. För att läsaren lättare ska kunna 

granska och få en överblick över de andrahandskällor vi använt och därmed öka 

tillförlitligheten i studien, kommer vi här att presentera dessa källor: 

Tabell 1. Andrahandskällor 

Författare Titel Artikel/bok 

Pooja Garg, Renu Rastogi New model of jobdesign: 

motivating employees 

Journal of Management 

Development 

Ward Edward A. Motivation of expansion 

plans of enptrepreneurs and 

small business managers 

Journal of Small Business 

Management 

Nilsson Björn, Waldermarson 

Anna- Karin 

Kommunikation Samspel 

mellan människor 

Studentlitteratur 

Artsberg Kristina Redovisningsteori, -policy 

och –praxis 

Liber Ekonomi 

Johansson Inga- Lill m. fl. Värdet av förtroende Studentlitteratur 

Landström Hans Entreprenörskapets rötter Studentlitteratur 
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26
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Sekundärkälla är den data som samlats in av andra forskare eller offentlig statistik.
27

 För att få 

en uppfattning om att tidigare forskning och fakta är korrekt, måste vi granska våra källor 

kritiskt. Tidigare forskning har inte haft samma problemformulering som vår studie och 

därmed finns risker med användningen av sekundärkällor då vi studerar ur olika perspektiv.
28

 

Vid användandet av sekundärkällor finns det en risk att författaren kan ha missuppfattat 

informationen i primärkällan. Därmed kan denna information återges felaktigt i 

sekundärkällan.
29

 Vi har i största mån sökt efter primärkällor, då dessa ger bättre 

tillförlitlighet. 

 

Vid val av metodböcker har vi fått goda råd av vår handledare samt sökt metodböcker som är 

tryckta så nyligt som möjligt för att ge en ökad trovärdighet. För att finna lämplig 

teorilitteratur har vi sökt vid Umeå Universitets bibliotekskatalog, Album, samt Campus i 

Örnsköldsvik. Vi har strävat efter att finna primärkällan och inte alltför ålderdomliga teorier. 

 

För att finna vetenskapliga artiklar har vi nyttjat oss av Umeå Universitetsbiblioteks artikelsök 

i Umeå. Vid artikelsök har vi främst sökt i Business Sourse Premier (EBSCO) samt 

Accademic Search Elite (EBSCO). Vi har använt oss av olika relevanta sökord. Vi är endast 

intresserade av vetenskapliga artiklar och har därmed valt att söka på ”Academic Journals”, 

”peer reviewed” samt ”full text” för att ytterligare begränsa träffarna till ett mer hanterbart 

antal. Vi redovisar sökningsresultatet i en tabell för att göra det mer överskådligt för läsaren.
30

  

 

Inför intervjuerna har vi läst på revisionsbyråernas hemsidor för att få en god insyn i dess 

verksamhet och tjänster. Val av aktiebolag inför intervjuer har skett genom databasen 

Affärsdata där vi sökt efter aktiebolag med färre än elva anställda och företaget ska vara 

belägna i Örnsköldsviks kommun. 

 

 

2.6 KRITIK MOT SEKUNDÄRKÄLLOR 

För att uppnå en hög tillförlitlighet har vi valt att följa Ejvegårds fyra kriterier.
31

  

 

Äkthetskrav 

Den teorilitteratur, metod och vetenskapliga artiklar vi har använt i vår studie är väl beprövad, 

vi finner den återkommande i ett flertal rapporter och uppsatser, vilket stärker trovärdigheten. 

De vetenskapliga artiklar vi använt har blivit citerade ett flertal gånger. 

 

Oberoende krav 

Rapporter som vi har tagit del av är licentiatuppsatser samt vetenskapliga artiklar. Vi finner 

att dessa har blivit granskade av oberoende parter, vilket bekräftar vårt val av rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Den litteratur vi använt är skriven av personer med akademisk 

utbildning, vilket stärker dess oberoende. Under våra intervjuer med revisionsbyråerna har vi 

haft en förståelse för att de kan vinkla sin information till sin revisionsbyrås fördel för att ge 

ett bättre intryck. 
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Färskhetskrav 

Under studiens gång har vi strävat efter att finna så nya teorier som möjligt. Vi har använt 

Herzbergs dual-factor teori. Denna teori utvecklades på 1950-talet och har vidareutvecklats av 

Hackman och Oldham vilket leder till att vi kan se Herzbergs teori ur ett nytt perspektiv. 

Hackman och Oldhams arbetsmotivationsteori citeras ännu i forskningsartiklar skrivna under 

2000-talet vilket styrker vårt användande av denna teori. 

 

I vår studie har vi använt oss av Johannissons forskning om småföretagares entreprenörskap. 

Forskningen utfördes under 1980-talet, vi anser att de egenskaper som karaktäriserar en 

entreprenör inte ändras över tiden och därmed är Johannissons forskning fortfarande aktuell. 

 

Samtidighetskrav 

Den litteratur vi har använt när vi förklarat revision och rådgivning är gällande regler i 

Bokföringslagen. Utbudet av tidigare forskning inom revision är stor, vi har dock fokuserat 

oss på att använda litteratur och vetenskapliga artiklar som är skrivna under 1990 och 2000-

talet för att tillförlitligheten ska bli hög. Vi har använt en artikel från 1985, denna artikel 

behandlar metakommunikation. Vi anser att den personliga kontakten och kommunikationen 

mellan olika individer inte förändrats nämnvärt under denna tidsperiod och därmed finner vi 

artikeln fortfarande aktuell. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra vad som påverkar småföretagarens dilemma, 

därefter redogör vi för de teorier som vi finner relevanta för vår studie. 

 

 

 
 

3.1 AGENTTEORIN  

Artsberg har en förklaring om agentteorin där företagsägarna är principalen, den 

redovisningsansvarige är agent och revisorn är controller. Där anses att principalen har nytta 

av agenten så länge som principalen kan prestera högre lönsamhet för företaget än vad 

kostnaderna för agentens kunskap kostar.
32

 Enligt forskning av Svanström är denna 

konstellation mycket vanlig i större aktiebolag och koncerner. Konstellationen är vanlig där 

företagsledningen inte är delaktig i företagets dagliga skötsel och en ekonomiavdelning och 

anställd VD finns.
33

 

 

Vi har i vår studie valt att se denna teori på en mer grundläggande nivå då vi studerar små 

aktiebolag där det inte existerar någon ekonomiavdelning och ledning och kontroll sköts av 

samma person. I vår studie är småföretagaren principalen och revisorn är agenten. 

Småföretagaren överlämnar eventuellt löpande bokföring och i dagsläget måste de även anlita 

en revisor för att upprätta en årsredovisning. Vi anser att genom detta förhållningssätt uppstår 

                                                 
32

 Artsberg Kristina, (2003) Redovisningsteori, -policy och –praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 84 
33

 Svanström T (2008), 25 

Hur använder småföretagare 

årsredovisningsinformationen 

för ekonomisk styrning inom 

företaget och hur nyttjar 

småföretagarna 

revisionsbyråerna för 

ekonomisk rådgivning. 

Figur 2. Egen intressentmodell över teorier för småföretagaren 

Kommun-

ikation 

Motivation/

Drivkrafter 

Entreprenör

-skap 

Förtroende Kontroll 

Agent- & 

principal-

teorin 

Out-

sourcing 

 



 
19 

 

ett beroendeförhållande som kan leda till att småföretagaren förlitar sig för mycket på 

revisionsbyrån. Revisorn i sin tur är agent och strävar efter att uppnå en god lönsamhet för 

företaget. Samtidigt erbjuder agenten kompletterande tjänster till principalen, så som 

rådgivning. På detta sätt erhåller agenten fler konsulttimmar vilket gynnar revisionsbyråns 

egen lönsamhet. 

 

3.2 FÖRTROENDE 
På följande sätt förklarar Schoorman med flera, vad förtroende är: 

 

The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party 

based on the expectation that the other will perform a particular action 

important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control 

that other party.
34

 

 

Schoorman med flera hänvisar till sin tidigare forskning och menar att ett förtroende är en 

relation mellan två eller fler parter där de olika parternas uppfattningsförmåga, välvilja och 

integritet i att lita på en annan part är de ledande karaktärerna för förtroende. Har den ene 

parten förmågan att i en vid utsträckning bedöma den andre partens intresse leder det till en 

större trovärdighet. Innehar respektive part dessutom välviljan att förstå i stor omfattning 

leder det till en större trovärdighet. Har parterna till sist en stor integritet betyder det för 

parterna att trovärdigheten ytterligare stärks. Med en kombination av dessa tre karaktärer 

leder det till att trovärdigheten för respektive parter blir högre och ett förtroende växer fram.
35

 

Dessa relationer finns i det vardagliga livet, i våra familjerelationer, men de uppstår även i 

våra yrkesverksamma relationer. Vi kommer i vår studie att koppla detta förtroende som en 

mycket viktig del vid samarbetet mellan småföretagaren och revisorn. Det är viktigt att 

företroendet finns i båda riktningarna mellan småföretagarna och revisorerna. Schoorman med 

fleras teori talar om ytterligare en viktig komponent i sin teori, det vill säga ”feedback”. Efter 

att revisorn och småföretagaren har testat relationen mellan varandra genererar det ett utfall. 

Detta utfall kan påverka trovärdigheten både positivt eller negativt. Vid ett positivt utfall leder 

detta till att förtroendet mellan revisorn och småföretagaren kvarstår eller stärks. Om utfallet 

är negativt får respektive part en sämre uppfattningsförmåga, välvilja och integriteten minskar 

vilket kan bidra till att förtroendet minskar eller försvinner.
36

 

 

Vi vill i vår studie undersöka om förtroende mellan revisor och småföretagaren har någon 

påverkan på om de utnyttjar informationen i årsredovisningen för ekonomisk styrning och 

anlitande av revisorer för rådgivning. I vår studie kan förtroende för revisorn ses ur olika 

perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv är synen på revisorn att denne ska kritiskt granska 

företagens årsredovisningar, bokföring samt styrelsernas och ledningarnas arbete enligt god 

redovisningssed.
37

 Det är inte minst banker, investerare och placerare som förväntar sig att 

den information som årsredovisningen ger är korrekt. Sverige har idag höga krav för att 

erhålla revisorsexamen och tilltron till att en revisor granskar årsredovisningen korrekt 

förstärks av det regelverk som finns i Sverige. Dock har denna tilltro till revisorernas 

granskning ett flertal gånger skadats, vilket minskat dess förtroende.  
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Förtroende kan även ses i ett systembaserat perspektiv där förtroendet blir mer inriktat mot 

revisionsbyråernas anseende.
38

 Sverige har skapat ett väl reglerat regelverk om revision 

genom ett antal lagar. Därtill kommer revisorsnämnden med de hårda krav som ställs för att 

bli auktoriserad revisor.
39

 

 

Ur vår studies perspektiv ställer småföretagaren ett mer konkret och personligt krav på 

revisorn, där företagaren granskar revisorn till sitt yttre och uppträdande. Detta 

kunskapsbaserade förtroendet skapas genom att revisorn bygger upp en relation till 

företagaren och en tilltro till revisorn växer fram. Först när småföretagaren känner tilltro och 

förtroende för revisorn lämnar ägaren ut all information om sitt företag.
40

  

 

Förtroende kan enligt Mayer med flera, förklaras med följande egenskaper, kompetens, 

välvilja och integritet.
41

 Granskar vi dessa egenskaper utifrån vår studie förstår vi att 

kompetensen besitter revisorn genom långa studier, och ett svårt prov för att bli auktoriserad 

revisor. Välviljan har revisorn genom att denne strävar efter att följa god redovisningssed 

samt önskan om att hjälpa småföretagaren med rådgivning mm. Integritet uppnås genom att 

revisorn följer gällande lagar och förordningar. 

 

Om småföretagaren efterfrågar rådgivning av revisorn är det mycket viktigt att 

småföretagaren delger all information till revisorn för att denna ska kunna göra en objektiv 

och god revision. 

 

I Svanströms tidigare forskning uppges att förtroendet till revisorer, för småföretagare, 

grundar sig på ett institutionellt förtroende genom lagar och förordningar. Men till största 

delen genom respekt och förtroende till den enskilde revisorn, det vill säga förtroendet blir 

personbundet.
42

 Svanström anser att ett ömsesidigt utbyte av kunskap och kompetens är en 

viktig del i relationen mellan småföretagaren och revisorn. Revisorn måste förvärva sig 

kunskap om småföretagarens verksamhet och bransch för att kunna få insikt om företaget och 

dess framtidsutsikter. Denna relation är viktigare i strategisk rådgivning än vid den operativa 

rådgivningen som till exempel vid skatte- och redovisningsregler.
43

 I en studie utförd av 

Andersson framkom det att trots att företagare har förtroende till revisorn, upplever 

företagaren att revisorn har för lite kunskap om kärnverksamheten och därmed inte kan hjälpa 

företaget med dess ekonomiska styrning. Andersson påpekar att samarbetet mellan 

företagaren och revisorn är god, men för att utveckla verksamheten måste viljan finnas. Nya 

samarbetsformer utformas som passar båda parterna.
44

  

 

 

3.2.1 FÖRTROENDE VID RÅDGIVNING 

Enligt Nitsch är rådgivning ett sätt att värdera och ställa upp kriterier för vad som är bra 

respektive dålig verksamhet i företaget. Därefter bedömer man utifrån insamlad data vilka 
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åtgärder som måste införas samt om vissa delar i företaget måste avvecklas. Rådgivningens 

syfte är att förbättra kommande års resultat, ett framåtsträvande synsätt.
45

 

 

En viktig komponent i rådgivningen mellan revisorn och småföretagaren är förtroende. För att 

småföretagaren ska känna förtroende är det viktigt att småföretagaren förstår den information 

som revisorn ger och att den är relevant. Nitsch har skapat en relevansmodell som beskriver 

det gap som kan uppstå mellan revisorn och småföretagaren.
46

 

 

 
 

Med Nitsch modell kan vi i vår studie se att det uppstår en kulturkrock mellan revisorn och 

småföretagaren. Detta kan orsakas av att revisorn har en akademisk utbildning och använder 

sig ofta av ekonomiska termer, när denne sänder sitt innehåll. Småföretagarna är inte van med 

dessa termer, de upplevda behoven hos företagarna matchar inte innehållet som revisorn 

sänder. Utformningen av budskapet från revisorn kan leda till kommunikationsproblem, då 

småföretagarens förutsättningar kan påverka förståelsen av budskapet. En ytterligare orsak till 

ett gap kan vara revisorns problem med att sätta sig in i företagets verksamhet för att ge 

rådgivning. Småföretagaren har inte alltid en akademisk utbildning. De kan ha en lägre 

utbildning, eller sakna de ekonomiska kunskaperna som krävs för att förstå revisorn. Därmed 

måste småföretagaren känna förtroende för revisorn för att ett samarbete mellan parterna ska 

vara givande. Småföretagarna har egenskaper som krävs för att vara entreprenör och driva ett 

eget företag, med stöd och rådgivning av revisorn leder det till en god ekonomisk styrning. 

 

Johansson har i en studie funnit att småföretagare inte efterfrågar rådgivning på grund av 

följande punkter:  

 

 Revisorn inte anpassar sina råd till småföretagaren 

 Småföretagaren förstår inte och kan därmed inte tillgodogöra sig de råd som revisorn 

ger. 

 Kommunikationsproblem mellan revisorn och småföretagaren 

 Revisorns prissättning på rådgivningen 

 Interna konflikter inom företaget 

 Felaktigt arbetssätt hos rådgivaren 

 Felaktiga attityder hos revisorn respektive småföretagaren 

 Brister i näringspolitiken 

 Felaktig strategi för rådgivning hos revisorn. 
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Denna studie är utförd på lantbruksföretag
47

, men vi anser att den går att överföra även till vår 

studie. Orsaker till detta påstående är att lantbruksföretag ofta är små företag precis som de 

företag vi intervjuar och att Johanssons studie är återkommande i tidigare forskning om 

ekonomisk rådgivning. 

 

Johanssons forskning bekräftar de tidigare problem vi påvisat, till exempel att olika 

utbildningsnivåer kan skapa kommunikationsproblem. Ytterligare ett problem är att företagare 

inte känner förtroende för revisorn. Vi vill fastställa om dessa problem kvarstår än idag. 

Johanssons slutsatser är att revisorn måste ”läsa av” småföretagaren för att veta hur revisorn 

ska bemöta småföretagaren på bästa sätt. Småföretagarens val av revisor anser Johansson vara 

mycket viktig. Småföretagaren måste våga ifrågasätta revisorns rådgivning. Revisorns 

erfarenhetsbakgrund är en viktig punkt, för att revisorn ska ha en god förståelse för företagets 

verksamhet och bransch.
48

 

 

Genom att revisorn ger rådgivning till företaget erhåller revisorn ytterligare kunskaper och 

kännedom om företaget och dess eventuella problem. Denna kunskap leder till att risker för 

felaktigheter i företagets internkontroll minskar och revisionsarbetet underlättas. Om 

rådgivning vid till exempel skattefrågor ges av revisorn leder detta till att revisorn kan 

försäkra sig om att företaget följer gällande regler och normer. Det är dock mycket viktigt att 

revisorn inte är med och fattar beslut i företaget.
49

  

 

 

3.3 KOMMUNIKATION 

Fiske nämner i sin bok två olika skolor inom kommunikationsteori. Den första skolan ser 

kommunikationen som en överföring av meddelanden. Kommunikationen är en process av 

meddelanden som i vår studie sänds mellan revisor och småföretagaren och påverkar 

parternas beteende och sinnesstämning. Om en oönskad effekt av kommunikationen uppstår, 

analyseras själva processen för att finna vart felet i sändningen av meddelandet uppstod. 

Kommunikationen sker genom olika kanaler och både revisorn och småföretagaren kodar och 

avkodar meddelanden.
50

 Meddelanden är här det som överförs under 

kommunikationsprocessen.
51

 

 

Enligt Fiske ser den andra skolan inom kommunikationsteori, kommunikation som skapande 

och utbyte av betydelser. Denna skola inriktar sig på texters roll vid kommunikation och hur 

texter kan påverka oss människor.
52

 Meddelanden är i denna skola en sammansättning av 

tecken som tolkas då en person läser dessa tecken.
53

 Vi vill i denna studie studera 

kommunikationen mellan småföretagaren och revisorn och inte tryckta meddelanden parterna 

i mellan. Vi kommer därmed inte att fördjupa oss i den andra skolan inom 

kommunikationsteori. 

 

En kommunikationsteori som kan förklara överföringen av meddelanden mellan 

småföretagaren och revisorn är Haneys filter- och brusmodell. Denna teori kommer vi att 

redogöra för på följande sida. 
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3.3.1 FILTER-BRUSMODELL 

 

 

 
Haneys filter- och brusmodell visar på hur ett budskap som A sänder till B stöter på ett flertal 

problem som kan leda till att budskapet förvanskas, leder till missförstånd och feltolkas. 

Budskapet kan sändas genom olika kanaler som till exempel, tal, telefon, e-post eller chatt. I 

filtret finns mottagarens förutfattade meningar, förväntningar och eventuella kulturella 

skillnader. Brus kan delas in i tre olika typer, fysiskt, semantiskt och psykologiskt. En skrapig 

telefonlinje, hörsel- eller talsvårigheter, eller hög volym kan vara orsaker till fysiskt brus. 

Semantiskt brus är när mottagaren och sändaren inte språkligt förstår varandra, Det tredje 

bruset avser vad som resulteras av till exempel fördomar och misstänksamhet.
54

  

 

I vår studie är det viktigt att revisorn använder ord och begrepp som småföretagaren förstår, 

för att informationen inte ska misstolkas. En ytterligare viktig aspekt är att revisorn inte har 

fördomar då detta kan förändra budskapet. Individer som ofta utsätts för fördomar är bland 

annat invandrare och bilhandlare, här måste revisorn vara extra uppmärksam och inte tillåta 

sina egna fördomar påverka arbetet. Även småföretagare kan ha fördomar om revisorer, 

företagaren kan uppleva revisorerna som ”snorkiga” med sin klädsel och sitt språk.
55

 

 

När budskapet från sändaren (A) har kommit fram till mottagaren (B) är det vanligt vid samtal 

att en återkoppling skickas tillbaka, en bekräftelse på att det budskap som mottagare (B) har 

fått. Där får mottagaren bekräfta vad denne mottagit för information, hur informationen har 

uppfattats och vilket effekt den ger. Uppstår en brist i återkopplingen leder det till att 

informationen, samverkan mellan parterna inte blir säker. Likväl kan den bristfälliga 

kommunikationen såra och orsaka missförstånd.
56
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I vår studie finner vi det mycket viktigt att revisorn återkopplar till småföretagaren så att 

denne känner sig hörd. En annan viktig aspekt är att revisorn förklarar på ett sätt som 

småföretagaren förstår och kan nyttja informationen till något användbart.  Det åligger även 

småföretagaren ett ansvar att denne återkopplar till revisorn och ifrågasätter om denne inte 

förstår vad revisor säger. Återkopplingen mellan småföretagaren och revisorn handlar även 

om metakommunikation. 

 

 

3.3.2 METAKOMMUNIKATION 

Metakommunikation är en högre form av kommunikation som handlar om människors 

förmåga att tolka det flertal meddelanden som sänds vid kommunikation mellan olika parter. 

Meddelanden som sänds kan både vara verbal- och ickeverbal kommunikation. Det kan vara 

ord som yttras, agerande eller ord som skrivs. Beroende på hur en person uttrycker en sak, 

tolkar en annan person informationen på olika sätt.
57

 Det finns ett antal oskrivna regler vid 

kommunikation. Vi kommer i vår studie att koppla dessa regler till småföretagaren. När 

småföretagaren ställer en fråga bör denna fråga följas av ett svar från revisorn. Görs inte detta 

har småföretagaren ett antal olika alternativ att agera mellan. Småföretagaren kan fråga 

revisorn varför denne inte svarar på företagarens fråga. Småföretagaren kan fortsätta tala om 

sitt ämne trots att revisorn inte visat någon respons. Eller småföretagaren kan lämna 

samtalsämnet och i stället svara revisorn. Att denna brist på kommunikation mellan 

småföretagaren och revisorn uppstår kan bero på andra orsaker än de ord som uttalas. 

Kroppsspråk och andra sätt att uttrycka sig utöver ord spelar en avgörande roll vid 

kommunikation mellan människor.
58

  

 

Det är viktigt att småföretagaren återkopplar till revisorn med frågor om småföretagaren inte 

förstår den information som revisorn ger. Ett sätt att kontrollera om parterna har förstått 

varandra är till exempel om småföretagaren upprepar det revisorn har sagt men med egna ord 

till revisorn. Detta för att undvika att revisorn och småföretagaren för en diskussion där en 

eller båda parter inte förstår den andre. Om detta sker, finns ingen kontroll mellan parterna 

och viktig information kan gå till spillo.
59
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3.3.3 FÖRVÄNTNINGSGAP 

 

 
 

Förväntningsgap uppstår ofta när förväntningarna på revisorn inte överensstämmer av vad en 

revisor gör i verkligheten. Genom att revisorn granskar och godkänner årsredovisningen finns 

det många uppdragsgivare som tror att revisorn tar över ansvaret för årsredovisningen. Utöver 

detta kan uppdragsgivaren förvänta sig att rådgivning ska ingår vid enbart granskning av 

årsredovisningen.
60

 Enligt Cassel kan detta förväntningsgap se olika ut för respektive företag 

och dess förväntningar. Genom att tillfråga våra respondenter vad som är granskning för att 

godkänna årsredovisning samt vad som innefattar rådgivning. Vi hoppas att finna svar på om 

förväntningsgapet kan variera bland företagare. 

 

 

3.4 ENTREPRENÖRSKAP 

 

Entreprenör, Företagsam person som startar nya företag och går in i nya 

projekt. Även person eller företag som genomför en entreprenad kan 

benämnas entreprenör.
61

 

 

Ovan nämnda förklaring är nationalencyklopedins definition av en entreprenör. En del 

forskning menar att entreprenörskap är något som man föds till, vissa har det och andra har 

det inte.
62

 Entreprenörskap handlar om att skapa en innovation eller att etablera en ny 

affärsverksamhet. Entreprenören kan ha ett antal kännetecken som till exempel risktagare, 

oberoende, ihärdig och resultatorienterande.
63
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I vår studie handlar entreprenörskap om småföretagaren som äger expertkunskaper inom sin 

bransch. Vi tror att många småföretagare kan upplever sina kunskaper inom revision som 

begränsade. På grund av sina bristande kunskaper inom revision och ekonomi anlitar därmed 

småföretagarna revisionsbyråer för hjälp med bland annat löpande bokföring och revision. 

Allt eftersom företaget expanderar blir det vanligare med att företaget anställer en 

ekonomiansvarig. Vi tror att orsaken till detta ofta är att småföretagaren inte hinner med att 

ansvara för det ekonomiska arbetet. Småföretagaren ska samtidigt agera som arbetsledare, 

vidareutveckla produkter och ansvara för kontakter mot kunder och leverantörer. En 

entreprenör har visioner om hur denne ska fortskrida med sin verksamhet. Andersson har i en 

studie funnit att småföretagare ofta har en affärsidé, den är dock inte så konkretiserad men 

småföretagaren har ändå en klar bild över företagets mål.
64

 Entreprenören kan många gånger 

sakna den ekonomiska kunskapen som behövs för att inte försätta företaget i en dålig 

ekonomisk situation.  

 

Genom att använda sig av revisionsbyråer utnyttjar företagaren extern kunskap och 

information för att förbättra företagets ekonomiska styrning. Denna relation bygger på 

förtroende vilket utvecklas med tiden.
65

 På detta sätt bygger företagaren en bro över till andra 

nätverk som ger tillgång till information och kunskap som inte existerar i företaget.
66

 Enligt 

en undersökning som Johannisson utfört under 1980-talet i småföretag i södra Sverige 

framkom att 94 % av småföretagare i Småland hade en personlig kontakt med sin revisor.
67

 

Den externa konsultationen varierar dock beroende på ort och bransch. I Johanissons 

forskning framkom att en personlig relation till en redovisningsbyrå minskar med 

företagsledarens utbildningsnivå. Det vill säga desto högre utbildning desto mindre kontakt 

med redovisningsbyråer.
68

  

 

 

3.4.1 LOCUS OF CONTROL 

I Wards artikel om entreprenörskap hänvisar Ward till Gilads forskning om Locus of Control 

(LOC). Locus of Control delas in i två begrepp, intern respektive extern. Med den interna 

LOC menas att entreprenören inser att det är entreprenören själv som kan påverka sin egen 

framtid. Genom att vara alerta och kan se möjligheter. Den externa LOC innebär att 

entreprenören tror att det är externa faktorer som påverkar dennes framtid, entreprenören kan 

inte själv påverka den.
69

 

 

I vår studie kan vi koppla detta till att om småföretagaren har en hög intern Locus of Control 

innebär det att småföretagaren har förstått att det är företagaren själv som kan påverka 

utvecklingen av sitt eget företag. Genom att sätta sig in i den ekonomiska styrningen för 

företaget kan företagaren förändra och förbättra den ekonomiska styrningen inom företaget. 

Om samhällsekonomin går in i en lågkonjunktur vågar en småföretagare med intern Locus of 

Control ändå satsa, tro på sig själv och eventuellt expandera sin verksamhet.
70

 Innehar 

företagaren en extern Locus of Control inser inte småföretagaren att denne själv kan påverka 
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den ekonomiska styrningen för företaget. Småföretagaren förlitar sig på 

konjunktursvängningar och i lågkonjunktur vågar företagaren inte satsa på verksamheten.
71

 Vi 

kan i vår studie se att småföretagaren med extern Locus of Control förlitar sig mer till externa 

parter som till exempel revisorn än sina egna kunskaper och förmågor. Småföretagaren 

kanske anser att det är revisorn som har de ekonomiska kunskaperna som behövs för att 

förbättra företagets ekonomiska styrning. 

 

 

3.5 MOTIVATION OCH DRIVKRAFTER 

Motivation är det som motiverar en människa att försöka uppnå sina mål. Motivationen är det 

som i sin tur skapar drivkrafter hos människan.
72

 Vi kommer inte att ta upp mer om 

drivkrafter. Vi anser att motivationen att driva ett företag och sätta sig in i företagets ekonomi 

är en viktig faktor att analysera. Denna faktor anser vi är viktigare att analysera än de 

drivkrafter som skapas i och med att småföretagaren känner motivation.  

 

 

3.5.1 HERZBERGS DUAL-FACTOR TEORI 

Frederick Herzberg introducerade dual-factor teorin. En teori som behandlar 

arbetstillfredsställelse och som bygger på att två olika behov är uppfyllda. Dessa kallas för 

hygien och motivations faktorer och om dessa inte är uppfyllda känner småföretagaren 

missnöje över arbetet. I vår studie kan vi se att de externa hygienfaktorerna är uppfyllda om:
73

 

 

 Småföretagaren känner sig trygg i sitt arbete 

 Arbetsförhållandena är tillfredsställande 

 Småföretagaren får tillräckligt betalt för sina tjänster 

 Är nöjd med de sociala relationer som ingår i arbetet 

 

Vi anser att det är dessa faktorer som styr om småföretagaren trivs med att driva ett eget 

företag. Hygienfaktorerna är en viktig del för att småföretagaren ska ha viljan att fortsätta 

driva och utveckla verksamheten. För att få svar på vad det är som motiverar småföretagaren 

att engagera sig i det ekonomiska arbetet, studerar vi motivationsfaktorerna. Med dessa 

faktorer kommer vi även att få svar på varför företagaren nyttjar rådgivningen som 

revisionsbyråerna erbjuder. Motivationsfaktorerna är:
74

 

 

 Utmanande arbetsuppgifter 

 Ansvar 

 Möjlighet att prestera eller avancera inom arbetet 

 Småföretagaren får ett slags erkännande för de arbetsuppgifter företagaren utför 

 

Alla människor är olika och beroende på vilken personlighet småföretagaren har, styrs 

företaget på olika sätt. De ovan nämnda motivationsfaktorer existerar i olika stor grad hos 

småföretagare. Beroende på intensiteten i faktorerna ökar eller minskar motivationen hos 

företagaren.
75
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Vi anser att då en småföretagare valt att driva ett eget företag ställs företagaren inför svåra 

uppgifter som måste lösas. Detta kan jämföras med ett stort företag där flera personer kan 

arbeta tillsammans för att lösa problem. Att driva ett eget företag kräver att företagaren tar 

mycket ansvar. Det är många regler som ska följas och uppgifter som måste lösas. Vi anser att 

om småföretagaren känner starkt för ovan nämnda motivationsfaktorer. Om företagaren vill 

förändra och utveckla verksamheten kommer företagaren att se det som sitt ansvar att ta hjälp 

av revisorn för att göra detta möjligt. Får företagaren en ökad lönsamhet efter anlitandet av en 

revisor erhåller företagaren ett slags erkännande. Vi måste påminna oss själva om att det finns 

företagare som inte vill utveckla företaget, utan de är nöjda med hur företaget drivs för 

tillfället och det är inget fel med det.  

 

 

3.5.2 ARBETSMOTIVATIONSTEORI 

 
 

En utveckling av Herzbergs dual-faktorteori är Hackman och Oldhams arbetsmotivationsteori. 

Teorin använder ordet person men här kopplar vi i stället teorin till företagaren. Enligt teorin 

är det viktigt för företagaren att känna att arbetet är meningsfullt och att denne får ta ansvar. 

Ansvar är en stor del av småföretagarens vardag. Det är viktigt med återföring i hur väl 

arbetsuppgifterna utförts och detta får småföretagaren bekräftat, bland annat genom 

försäljningssiffror. Vi tror att detta kan vara en anledning till att företagaren engagerar sig i 

årsredovisningen och vill förstå denna. Vi anser att detta kan vara en anledning till att 

småföretagaren köper rådgivning av revisorn. En annan viktig del i Hackman och Oldhams 

teori är, till hur stor del småföretagaren är delaktig i arbetsprocessen. Om företagaren är 
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delaktig i hög grad ökar motivationen.
76

 För att motivationen ska hållas på en hög nivå bör 

arbetsuppgifterna vara mångsidiga, betydelsefulla och utföras självständigt.
77

 Motivationen 

till arbetet beror dock på en kombination av arbetets karaktär och företagarens personlighet.
78

 

 

 

3.5.3 SATISFIERING ELLER MAXIMERING AV VERKSAMHETEN 

Det tidigare förda resonemanget om småföretagarens vilja att använda sig av årsredovisningen 

och rådgivning förutsätter att företagaren vill maximera verksamheten och utveckla denna. 

Småföretagaren är då inte nöjd med situationen och vill genomföra förbättringar som leder till 

en förbättrad ekonomisk styrning av företaget. Detta kan vi förklara genom Herbert Simons 

satisfiering och maximeringsteori.
79

 Maximering är då företagaren vill få det allra bästa för 

företaget. Enligt Simon, vill ingen nöja sig med mindre när de kan få mer.
80

 Att få det bästa 

för företaget är dock svårt då vi människor har svårt att se det allra bästa alternativet. Vi måste 

därmed nöja oss med det som är tillräckligt bra, vi blir satisfierade.
81

 Simon nämner att det 

inte spelar någon roll om företag maximerar eller satisfierar. Endast de företagare som fattar 

beslut som att de maximerar kan överleva på en konkurrenskraftig marknad.
82

  

 

Det finns småföretagare som är nöjda med hur företaget är uppbyggt. De anser att den 

ekonomiska styrningen är tillräckligt god och de företagarna strävar inte efter att utveckla 

företaget ytterligare. De känner inte ett behov av att expandera eller att ”få det bästa av allt”. 

Dessa företagare är därmed satisfierade med sitt företag och strävar inte efter att maximera 

verksamheten. 

 

 

3.6 INTERN OCH EXTERN KONTROLL  

Om människor vore änglar skulle ingen styrelse vara nödvändig. Om det 

vore änglar som styrde människor skulle varken inre eller yttre kontroll av 

styrelsen vara nödvändig. 

James Madison USAs 4:e president, 

1751-1836 
83

 

 

Enligt FAR är intern kontroll, kontrollen över bokföring, medelsförvaltning och företagets 

ekonomiska förhållanden i övrigt så som att företagets organisation och rutiner säkerställs. 

Det innebär att företagen har en god kontroll över det dagliga arbetet vilket inte leder till fel i 

redovisningen eller missgynnar företaget. I internkontrollen inkluderas exempelvis att attest- 

och rapportsystem sköts på ett tillfredställande sätt. Fördelningen över ansvar och arbete får 

inte bidra till att förskingringar uppstår. Den interna kontrollen kan hjälpa företaget att nyttja 

sina tillgångar på bästa möjliga sätt.
84

 För småföretagare i vår studie är det ofta samma person 
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som ansvarar för detta. Tillsammans med de sedvanliga arbetsuppgifterna ger det 

småföretagaren en stor arbetsbörda. För att klara av vardagen måste företagaren prioritera 

vissa arbetsuppgifter. Vilket kan leda till att den positiva effekt som den interna kontrollen 

kan ge försämras och företagets ekonomiska styrning förvärras. Genom att nyttja en 

revisionsbyrå för löpande bokföring eller revision stärker företaget sin interna kontroll och på 

så sätt ökar tillsynen över ekonomin.
85

 Vi vill i denna studie se om småföretagarens 

engagemang i sitt företag kan påverka företagets ekonomiska styrning. 

 

För att kontrollen ska vara effektiv och användbar är det viktigt att kommunikationen 

fungerar. Vi kan på detta sätt återkoppla metakommunikationen som vi redogjort om tidigare i 

vår studie till kontrollen.  Metakommunikation innebär att man utöver det som sägs tar hänsyn 

till hur det sägs genom bland annat kroppsspråk. 
86

 Genom att revisorn och småföretagaren 

har en god kommunikation utmynnar det till ett bättre samarbete som stärker småföretagaren 

och dess verksamhet.  

 

 

3.7 OUTSOURCING  

Outsourcing kan användas av företag då kostnaden för outsourcing är lägre än kostnaden för 

produkten eller aktiviteten om dessa skett inom företaget.
87

 

 

I vår studie kan outsourcing av den löpande bokföringen och upprättande av årsredovisningen 

påverka småföretagens ekonomi positivt och negativt. Gilley och Rasheed som studerat större 

produktionsbaserade företag nämner två slag av outsourcing. Det ena är outsourcing av 

kärnverksamhet och det andra är outsourcing av icke kärnverksamhet.
88

 Outsourcing av 

kärnverksamhet är svårt för oss att koppla till vår studie, vi anser att anlitande av en 

revisionsbyrå för hjälp med löpande bokföring och årsredovisning inte ingår i 

kärnverksamheten hos de småföretag vi studerar. Vi ser dessa aktiviteter som en icke 

kärnverksamhet och därför kommer vi att koncentrera följande diskussion på denna del. 

 

Fördelar med outsourcing av icke kärnverksamhet är att småföretagaren kan erhålla fördelar 

genom att fokusera på de uppgifter företagaren gör bäst.
89

 Heshmati belyser i sin artikel att en 

justering av produktionsfunktionen, vilket här är detsamma som användande av outsourcing, 

leder till en ökad tillväxt för serviceföretag.
90

 Gilleys och Rasheeds artikel hänvisar till 

tidigare forskning som visar att om företagaren anlitar en extern part att utföra de uppgifter 

som inte ingår i kärnverksamheten kan företagaren erhålla tre fördelar. I vår studie kan vi se 

detta när småföretagaren kan koncentrera sig på det företagaren kan bäst, resultatet ökar då 

småföretagaren blir mer innovativ och flexibel. Outsourcing av icke kärnverksamhet leder 

även till att småföretagaren ökar kvalitén på de uppgifter denne utför. Om företagaren anlitar 

en revisionsbyrå som inte begär lika mycket i betalning som andra byråer kan detta leda till 

förbättringar av småföretagarens ekonomi.
91

 Detta resonemang styrks av Michaels artikel. 

Michael nämner att företag använder bland annat outsourcing av redovisningen i företagen för 

att erhålla fördelar som tillgång till expertråd och minskade personalkostnader. Det ger en 
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bättre och effektivare produktivitet, samt teknologi och en möjlighet för företaget att 

maximera företagets kunskapsnivå.
92

  

 

Det finns inte bara fördelar utan även nackdelar med outsourcing. Enligt Gilley och Rasheed 

kan outsourcing leda till en minskning av nya innovationer hos företaget och en minskning av 

forskning och utveckling i det långa loppet.
93

 Nackdelar med outsourcing i vår studie kan leda 

till att småföretagaren inte orkar sätta sig in i den egna bokföringen. Det kan då leda till att de 

inte upptäcker ekonomiska problem tidigt. Gilley och Rasheed fann dock i sin studie att 

outsourcing av icke kärnverksamhet inte påverkade företagets förmåga att komma med nya 

innovationer.
94

 Michael skriver om hur viktigt det är för företagaren att sätta sig in i 

samarbetet mellan parterna vid outsourcing för att få relationen att fungera.
95

 Ett vanligt 

misstag är när företagaren underskattat den tid som krävs för att få en god relation mellan 

parterna, i vårt fall småföretagaren och revisorn. 

 

 

3.8 TEORISAMMANFATTNING 

Vi har funnit ett flertal teorier som ligger till grund för vår empiri och analys. För att få en 

överskådlig bild över de teorier vi valt att använda i vårt empiri- och analyskapitel, har vi 

konstruerar följande bild. 
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Vi har i vår studie valt att bortse från ett antal teorier så som entreprenörskap och agent- & 

principalteorin. Orsaken till att vi valt bort entreprenörskap är att vi finner dessa teorier som 

mycket personifierade, vilket gör att vi måste genomföra mycket ingående intervjuer om 

respondenternas personliga egenskaper. Vi anser att teorier om entreprenörskap mer förklarar 

varför en företagare startar ett företag och inte varför denne engagerar sig i redovisningen. Vi 

anser vidare att agent- och principalteorin förklarar förhållandet mellan småföretagaren och 

revisorn på ett bra sätt. Vi har valt bort denna teori på grund av att den inte ger oss någon 

djupare förståelse för varför relationen mellan småföretagaren och revisorn ser ut som den 

gör.  

 

Till empirikapitlet kommer vi ta med oss följande teorier: 

 

 Förtroende 

 Kommunikation 

 Motivation 

 Kontroll 

 Outsourcing 

 

Med dessa teorier anser vi att vi kan få en djupare förståelse för småföretagarens val och 

agerande vid användande av årsredovisning och rådgivning från revisorn. 
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4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur vi praktiskt har genomfört vår studie. För att 

läsaren ska få en bild av våra tankegångar vid valet av respondenter kommer vi här att 

redogöra för hur detta val har gått till. Vi kommer även att motivera varför dessa 

respondenter passar vår studie.  

 

I detta kapitel ingår en redogörelse över hur frågorna formulerats i intervjuguiden, samt en 

kort beskrivning över hur intervjuerna gått tillväga. Detta för att läsaren ska få den förståelse 

som krävs för att bedöma äktheten i studien. Slutligen kommer vi att redogöra för den access 

vi erhållit, då vi anser att detta är en viktig del av studieresultatet. 

 

 

I vår studie har vi valt att genomföra intervjuer med våra respondenter. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade.
96

 Utifrån att vi har bestämt vilka områden vi vill belysa har vi utformat 

våra frågor, så att respondenterna kan besvara frågorna med öppna svar. Detta för att få ett så 

omfattande svar som möjligt. Vid fasta svarsalternativ riskerar vi att endast få svar på de 

frågor vi ställer till respondenten och inget mer utöver dessa.
97

 

 

Vi har valt att intervjua sex småföretagare samt två revisorer. Alla våra intervjuer har skett 

genom besöksintervjuer för att uppnå så exakta och detaljerade svar som möjligt. Det 

personliga mötet inger en högre förtrolighet. Det kan upplevas vara lättare att samtala om 

känsliga ämnen, så som företagets ekonomiska ställning, när vi som intervjuar har en 

personlig kontakt med respondenten.
98

 
 

 

4.1 STUDIENS URVAL 

Vi har sökt i Umeå Biblioteks affärsdatabas för att finna adressen till respondenterna. Våra 

urval har varit företag med färre än elva anställda, lokaliserade i Örnsköldsvik. Vi valde att 

intervjua respondenterna i olika branscher. Vi anser att branschtillhörighet kan spela en 

avgörande roll i respondenternas förutsättningar och attityder. Särskilt vid användande av 

årsredovisningsinformation och rådgivning för ekonomisk styrning av företaget. Vår 

urvalsmetod definierar Bryman som ett bekvämlighetsurval, där forskaren väljer ut 

respondenter för att uppfylla speciella behov.
99

 Vi valde företag inom följande branscher, 

inredningsbranschen, reservdelsbranschen, däckbranschen, åkeribranschen, 

bijouteribranschen, samt ekiperingsbranschen. En småföretagare i inredningsbranschen 

tackade dock nej på grund av en hög arbetsbelastning. Detta resulterade i att vi valde en annan 

firma inom samma bransch. Även en småföretagare inom fastighetsmäklarbranschen tackade 
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nej vilket gjorde att vi i stället sökte ett företag inom en annan bransch, nämligen 

bijouteribranschen. Övriga småföretagare bemötte oss positivt och tackade ja till en intervju. 

Alla företag i vår studie uppfyllde våra krav om färre än elva anställda. Vi har även strävat 

efter att få en spridning bland antalet anställda för att undvika risken för en likartad 

ekonomisk kunskap. För att vår studie skulle ge ett tillförlitligt resultat valde vi företag som 

inte var nystartade. Nystartade företag anser vi inte kan svara på hur de nyttjar en 

årsredovisning då de inte har tillräcklig erfarenhet.  

 

Ett bekvämlighetsurval användes även vid valet av revisionsbyråer. Vi valde att intervjua en 

rikstäckande respektive en mindre revisionsbyråerna för att studera om de hade olika 

uppfattning om småföretagare. I studien kommer vi att benämna dessa för stor och liten 

revisionsbyrå. 

 

 

4.2 ANONYMISERING AV RESPONDENTERNA 

Ämnet vi valt kan upplevas känsligt för våra respondenter och därför valde vi att samtliga 

tillfrågade skulle förbli anonyma.
100

 Vi beslutade om detta innan genomförandet av vår studie 

vilket gav alla respondenter samma förutsättningar. Alla tillfrågade var informerade om sin 

anonymitet. Vi anser att det ledde till en mer öppenhjärtlig dialog.  

Vi finner det ytterst viktigt att respondenterna i studien är och förblir anonym, särskilt med 

tanke på revisionsbyråerna. Då vissa frågor om eventuell fördelning mellan rådgivning 

respektive revision kan vara känslig information för revisionsbyråernas konkurrenter. 

 

 

4.3 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 
Ett tillförlitligt resultat av studien uppnådde vi genom att intervjuguiden var väl utformad. 

Med en väl utformad frågeguide uppfattar respondenterna frågorna på det sätt som forskaren 

önskar.
101

 Vi utformade våra frågor utifrån vår problemformulering och vårt syfte, därefter 

kopplade vi frågorna till valda teorier. För att skapa en ”lugn och behaglig” känsla för 

respondenterna påbörjade vi intervjun med ett antal grundläggande frågor om företaget och 

småföretagaren, denna information gav oss en god förståelse om branschen. Därefter ställde 

vi ett antal frågor rörande småföretagaren inställning och relation till revisorn. Den sista delen 

av intervjun berörde frågor om företagarens nyttjande och inställning till rådgivning från 

revisorn. Vid utformningen av intervjuguiden till revisorerna har tillvägagångssättet skett på 

ett liknande sätt. Först ställdes allmänna bakgrundsfrågor för att få en bild av revisorns syn på 

småföretagare. Därefter ställdes frågor om relationen till småföretagare. Slutligen ställde vi 

frågor om revisorns syn på småföretagarnas nyttjande av årsredovisning och anlitande av 

revisionsbyrån för rådgivning. Innan intervjuerna avslutades gav vi alla respondenterna 

möjlighet att komplettera med egna åsikter om de ansåg att vi missat några frågeställningar.  

 

Enligt Ejvegård bör forskaren låta en extern person granska intervjufrågorna för att studien 

ska drivas framåt.
102

 Vi tillfrågade en utomstående person om frågeställningen och efter 

dennes åsikter reviderade vi ett antal frågor för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Vi 

har utformat frågorna på ett semistrukturerat sätt för att uppnå så ärliga och vida svar som 
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möjligt. Genom semistrukturerade frågor ger det en möjlighet för respondenten att tolka 

frågan på sitt eget sätt.
103

  

 

 

4.4. GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Studiens intervjuer innefattade två respondenter från revisionsbyråer samt sex småföretagare. 

Initialt kontaktade vi alla företag och respondenter via telefon för att informera om att vi är 

studenter som genomför vår C-uppsats vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi 

informerade om studiens syfte, möjligheten till anonymitet samt att vårt syfte inte var att 

granska respektive företags årsredovisning och ekonomiska ställning. Utan endast undersöka 

om företaget använt sig av årsredovisningen och rådgivning för ekonomisk styrning av 

företaget. Småföretagarna respektive revisorerna var positivt inställda till vår studie. 

 

Inför varje intervju studerade vi företaget för att få en uppfattning om dess verksamhet. Varje 

intervju påbörjades med ett kort samtal där vi presenterade oss själva. Intervjuerna varade upp 

till 65 minuter och varje intervju avslutades med korta och avslappnade samtal.  För att 

intervjuerna skulle ge en avslappnad atmosfär hade vi tagit med oss fikabröd till 

småföretagarna och dess anställa. Innan intervjun påbörjades informerade vi respondenterna 

ytterligare en gång om deras anonymitet. Vi frågade även varje respondent om vi fick spela in 

intervjun för att underlätta för oss själva. Respondenterna fick inte tillgång till våra frågor 

innan intervjutillfället. Detta för att få så spontana svar som möjligt. Intervjuguiden innehöll 

många frågor. Vi använde intervjuguiden som ett stöd för att kontrollera om respondenten 

svarat på dessa. Den av oss som inte intervjuade respondenten kontrollerade så att vi fick svar 

på alla frågorna och kompletterade med dessa frågor i slutet av intervjun. Dock besvarades 

många frågor automatiskt av respondenterna under intervjuernas gång. Under samtliga 

intervjuer deltog båda författarna. Detta för att minimera riskerna för att tolka de tillfrågade 

felaktigt. Vid varje intervjutillfälle ställde en av oss frågorna, för att inte ge ett ”virrigt” 

intryck. Däremot kompletterade den andre med frågor och antecknade eventuella händelser 

om det behövdes. När vi ställt samtliga frågor gav vi respondenterna möjligheten att 

komplettera med egna åsikter. Vi delade upp intervjuerna mellan oss för att båda skulle få 

erfarenhet att intervjua respondenter. Direkt efter varje intervju antecknade och diskuterade vi 

våra intryck.
104

 Genom detta tillvägagångssätt fann vi att informationen gav ett trovärdigt 

resultat.  

 

 

4.5 DATABEARBETNING 

Efter varje intervju transkriberade vi så snart som möjligt för att vi inte skulle glömma de 

intryck och de anteckningar som vi fått under intervjun.
105

 Efter varje transkribering lyssnade 

vi tillsammans igenom inspelningen och stämde av mot vår transkribering för att säkerställa 

att vi transkriberat rätt. 

 

Vi har valt att använda en del citat i vårt empiri- och analyskapitel för att förstärka det syfte 

som vår studie vill uppnå. 
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4.6 ACCESS 

Om vi som författare till denna studie genom att informera om studiens syfte fått tillgång till 

data och information har vi fått access. Det bygger på att vår information har varit tillförlitlig, 

där vi informerat om respondenternas anonymitet.
106

 För att få en så hög access som möjligt 

tog vi en personlig kontakt med småföretagarna genom telefonsamtal. Vi bad att få prata med 

företagens ägare. Vi förklarade vårt syfte med studien och att vi inte skulle studera företagets 

siffror. Syftet var endast att tolka och förstå deras attityder och inställningar till användande 

av årsredovisningsinformationen och rådgivning från revisorer för ekonomisk styrning av 

företagen. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi fått en god första kontakt med 

företagarna, vilket ledde till en hög access för vår studie. 

 

Vid telefonkontakt med revisionsbyråerna vände vi oss direkt till kontorscheferna för 

revisionsbyråerna. Genom att vi vände oss direkt till kontorscheferna tillfrågade vi den som 

formellt fattar besluten, det vill säga ”grindvakterna”
107

. Detta kortade ner beslutsprocessen 

och vi kunde direkt boka in en tidpunkt för intervju. Enligt Bryman är kontakten med högre 

chefer en viktig inkörsport för en forskare för att genomföra en studie i ett företag.
108

 Genom 

att vi genomförde intervjuerna med revisionsbyråernas kontorschefer, som själva har 

genomför liknande studier, hade de en välvilja att hjälpa oss. Vi har under hela studiens gång 

varit medvetna om att revisionsbyråerna kan ha känslig information som de inte vill delge till 

externa parter. Detta kan ha begränsat vår access hos dessa respondenter. 

 

Vi upplevde att respondenterna tog sig tid för att besvara alla våra frågor och gav ingående 

svar. Vi uppfattade att alla tillfrågade besvarade våra frågor sanningsenligt. Om 

respondenterna inte förstod en fråga var de inte rädda för att ställa en motfråga för att förstå 

vår frågeställning. Vilket tyder på att de tillfrågade hade ett engagemang i sitt deltagande i 

studien. Vi anser att detta gav en hög access vid våra intervjuer. 
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Tabell 2. Intervjuuppställning 

Bransch Deltagare Intervjuform Datum Antal 

minuter 
Revisionsbyrå, stor Kontorschefen Semistrukturerad intervju 

i företagets 

konferensrum. Formell 

men avslappnad 

stämning. 

2009-04-30 38 minuter 

Revisionsbyrå, liten Kontorschefen Semistrukturerad intervju 

i respondentens 

arbetsrum. Formell men 

avslappnad stämning. 

2009-05-05 57 minuter 

Inredningsbutik Ägaren Semistrukturerad intervju 

i företagets 

kontorsutrymme. 

Öppenhjärtig avslappnad 

intervju. 

2009-04-29 18 minuter 

Reservdelsförsäljare Ägaren Semistrukturerad intervju 

hemma hos respondenten. 

Väldigt öppenhjärtlig 

intervju. 

2009-04-29 65 minuter 

Bijouteri Huvuddelägaren 

samt anställd 

ekonomiassistent 

Semistrukturerad intervju 

i företagets matrum. 

Upplevde respondenterna 

som något stressade men 

ärliga. 

2009-05-07 28 minuter 

Ekipering Ägaren Semistrukturerad intervju 

inne i butiken. Upplevdes 

som en något stressad 

miljö då kunder kunde 

röra sig fritt runt oss i 

butiken.  

2009-05-07 40 minuter 

Åkeri Ägaren samt 

dennes hustru 

som sköter 

ekonomin 

Semistrukturerad intervju 

inne på företagets kontor. 

Respondenterna var något 

avvaktande i början av 

intervjun men öppnade 

sig allt eftersom. 

2009-05-11 30 minuter 

Däckgrossist Delägare men den 

person som 

grundade 

företaget 

Semistrukturerad intervju 

i företagets lunchrum. 

Ägaren upplevdes som 

något avvaktande. 

2009-05-12 27 minuter 
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5 FRÅN SMÅFÖRETAGARNA TILL VÅRT PERSPEKTIV  
 

I det här kapitlet kommer vi att binda samman vårt resultat från intervjuerna med våra valda 

teorier. För att därefter analysera småföretagarnas användning av årsredovisning och 

rådgivning från revisionsbyråerna för ekonomisk styrning.  

 

 

Inledningsvis presenterar vi företagarna. Därefter presenterar vi deras attityder till och 

användning av årsredovisningen, samt redogöra i vilken utsträckning småföretagarna anlitar 

revisionsbyråerna för rådgivning. Vi kommer därefter att analysera resultatet utifrån teorierna 

i den ordning de redogjorts i teorikapitlet.  
 

 

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

I vår studie har vi intervjuat två revisorer, en vid en större respektive en vid en mindre 

revisionsbyrå. Detta för att få en mer allmän syn på småföretagare från två respondenter som 

vi anser har en god insyn och nära kontakter med ett stort antal småföretagare.  

 

Vi har intervjuat sex småföretagare inom olika branscher. Vi har valt företagare ur olika 

branscher för att få en så stor spridning som möjligt. Användandet av årsredovisningen för 

ekonomisk styrning och nyttjandet av rådgivningen, skulle därmed inte ha blivit lika 

varierande. För att underlätta för läsaren har vi sammanställt fakta om respondenterna i 

tabellerna nedan. 

 

 

Tabell 3. Översikt över företagens bokföringsmässiga uppdelning 

Bransch Anställd för Löpande Månadsbokslut? Upprättande av 

 

ekonomiskt 

arbete? bokföring?  årsredovisning? 

Däckgrossist Ja, deltid Ja, deltidsanställd Nej Revisionsbyrå 

Ekipering Nej, maka hjälper till Ja, maka Ja, revisionsbyrå Revisionsbyrå 

Bijouteri Ja, deltid Ja, deltidsanställd Ja, deltidsanställd Revisionsbyrå 

Inredningsbutik Nej Ja, själv Ja, själv Revisionsbyrå 

Reservdelsförsäljning Nej, extern person Ja, extern person Ja, extern person Extern person 

Åkeri Ja, deltid Ja, deltidsanställd Ja, revisionsbyrå Revisionsbyrå 
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Tabell 4. Översikt över företagens nyttjande av rådgivning 

Bransch 

Erbjudits rådgivning av 

revisionsbyrån?* 

Nyttjat 

rådgivning?* 

Däckgrossist Nej En gång 

Ekipering Ja En gång 

Bijouteri 

Ja, men ej medveten om omfattningen av  

tjänsterna Nej 

Inredningsbutik Ja Flertal gånger 

Reservdelsförsäljning Vet ej Nej 

Åkeri Ja En gång 

* Rådgivning utöver den som ingår vid revisionen av företaget 

 

 

5.2 ÅRSREDOVISNING SOM EKONOMISKT STYRMEDEL? 

Årsredovisningen är en lagstadgad sammanställning av ett företags verksamhetsår. Det är en 

offentlig handling som är mycket komprimerad. Företagen i vår studie är alla små aktiebolag 

och därmed skyldiga att upprätta en årsredovisning. Fem av sex företag i vår studie anlitar 

revisionsbyråer för att upprätta bokslut och årsredovisning. En företagare anlitar en extern 

person som upprättar bokslut som revisorn därmed granskar.  

 

Endast en småföretagare i vår studie uttryckte klart att denne använder årsredovisningen för 

att fatta ekonomiska beslut. Respondenten driver ett företag där kostnaderna inte behöver 

kontrolleras allt för ofta under året. Företagaren använder årsredovisningen cirka fyra gånger 

per år. Denne använder årsredovisningen för att jämföra hur kostnaderna förändrats mellan 

åren och på vart denne har tjänat pengar. För att kontrollera försäljning och marginaler över 

året använde sig företagaren av den löpande bokföringen. De upprättade inga månads-, eller 

delårsbokslut för företaget. Samme företagare ansåg att årsredovisningen var användbar för 

att jämföra sig med konkurrenter inom samma bransch och att det var ett bra 

avstämningsverktyg för att se hur duktig företagaren är.  

 

En annan företagare i studien använde sig av årsredovisningen för att upprätta kommande års 

budget och för att jämföra med tidigare år. Företagaren kontrollerade kostnader och intäkter 

för att komma upp i ”lämpliga nivåer”. Samme företagare såg månadsboksluten som en viktig 

del i den ekonomiska styrningen då småföretagaren ansåg att dessa siffror var mer aktuella än 

årsredovisningen.  

 

De övriga fyra småföretagarna ansåg att årsredovisningen endast var en sammanställning av 

året som gått. Två citat ur studien är som följer: 

 

För det här med ekonomiska beslut i den här branschen är ju så att vi inte 

kan vänta med att ta beslut i slutet av året, utan det är när tillfälle har 

getts och då har preliminärbokslutet varit bra att ha bland annat.  

     Åkare 
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Årsbokslut och årsredovisningen är mer ett instrument för en extern så att 

säga koll och den som vill till exempel köpa företaget eller en leverantör. 

Då kollar dessa upp mitt företag och gör en analys. 

     Ekipering 

 

Småföretagarna ansåg att månadsboksluten gav en mer aktuell information då siffrorna 

ackumuleras månad för månad. Därmed använde de sig av månadsbokslut för att fatta sina 

ekonomiska beslut. Detta styrks av revisorernas åsikt då båda revisorerna uppgav att 

årsredovisningen är en handling med väldigt övergripande information. Årsredovisningen 

sågs som ett väldigt trubbigt verktyg vid ekonomisk styrning av företaget. Revisorerna 

menade att en kontinuerlig ekonomisk uppföljning var ett måste för ett aktivt företagande. 

 

Alltså årsredovisningen för ekonomisk styrning i det egna företag, det är 

ingenting. Det är för sent, årsredovisningen är bara en kvittens över vad 

som har hänt under året per en viss dag. 

     Stor revisionsbyrå 

 

En av revisorerna ansåg att årsredovisningen kunde vara ett hjälpmedel när en företagare ville 

jämföra sig med sina konkurrenter. Revisorn ansåg dock att det som låg till grund för 

årsredovisningen. Budget eller andra styrmedel, var kraftfullare verktyg för ekonomisk 

styrning än årsredovisningen. 

 

 

5.3 RÅDGIVNING, ANVÄNDER SMÅFÖRETAGARE DET? 

Revisionsbyråerna erbjuder rådgivningstjänster utöver det som ingår i den vanliga revisionen 

av företaget. En respondent var inte medveten om vilka tjänster revisionsbyråerna kunde 

erbjuda. En annan respondent hade blivit erbjuden rådgivning men var inte medveten om i 

vilken omfattning dessa kunde hjälpa företagaren. Tre av småföretagarna hade anlitat 

revisionsbyråerna för rådgivning vid enstaka tillfällen. Endast en hade nyttjat rådgivning vid 

ett flertal tillfällen under året. Det var svårt att få korrekta svar av respondenterna vid denna 

frågeställning. Eftersom rådgivning är ett vitt begrepp och tolkning av vad rådgivning är 

kunde frågorna tolkas på många olika sätt. Alla respondenter som erhållit rådgivning från 

revisionsbyråer upplevde att den hade varit bra. En av småföretagare var osäker på om han 

nyttjat rådgivning men sa att det var i så fall mycket länge sedan. Han använde istället ett 

”bollplank”, det vill säga en person som hade goda kunskaper inom branschen. Samme 

företagare ifrågasatte hur en ekonom ska kunna tillföra en entreprenör, när ekonomen endast 

har ekonomiska kunskaper. Ytterligare en av deltagarna i studien ifrågasatte om revisorn 

verkligen hade tillräckliga kunskaper om branschen. Företagaren förstod inte hur revisorn 

skulle kunna tala om för småföretagaren hur denne borde göra för att företaget skulle få bättre 

resultat. En tredje småföretagare ansåg att man inte borde acceptera allt som revisor säger, 

som företagare måste man våga ifrågasätta dem, då revisorn inte kan branschen fullt ut. En av 

företagarna ansåg sig inte vara i behov av rådgivning då företaget gick bra. Han kunde tänka 

sig att anlita dem när företaget gick sämre. Detta synsätt styrks av Ettingers studie om att 

orsaken till att inte anlita en konsult kan vara att företaget går bra ändå.
109
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Den lilla revisionsbyrån uppskattade att småföretagaren anlitar revisionsbyrån för rådgivning 

till ca 75-80 %. Revisorn menade att rådgivningen inte minskar ju längre företagarna drivit 

företagen, däremot förändrades rådgivningen med tiden. Den stora revisionsbyrån ansåg att 

om företagarna hade en god relation till revisorn anlitade de revisionsbyrån. Genom att anlita 

en revisionsbyrå för rådgivning ansåg revisorn att man kunde häva en eventuell kris i ett tidigt 

stadium, genom att man kontaktar revisorn i god tid. ”Ibland är goda råd inte dyra.” Orsaker 

till att inte anlita en revisionsbyrå för rådgivning kunde vara att de saknade den goda 

relationen eller en kostnadsfråga menade revisorerna.  

 

För att företagarna ska kunna använda sig av revisorn både vid revision och vid rådgivning 

bygger samarbetet på att parterna har en god relation. En god relation grundar sig på att 

småföretagaren känner förtroende för revisorn och att kommunikationen mellan parterna 

fungerar. Det är viktigt att båda parter kontrollerar att de förstår varandra för att inte 

missförstånd ska uppstå. Motivation och outsourcing är andra viktiga faktorer som påverkar 

förtroendet vid kontakten mellan småföretagaren och revisorn.  

 

 

5.4 FÖRTROENDE  

 

 

5.4.1 SMÅFÖRETAGARNAS SYN PÅ FÖRTROENDE 

Vi anser att småföretagaren måste känna förtroende för revisorn. Detta är mycket viktigt för 

att relationen mellan företagaren och revisorn ska vara givande. Känner småföretagaren inte 

förtroende för revisorn kan företagaren inte lita på att den information som revisorn ger är 

korrekt. Vi menar att bristen i förtroende leder till att småföretagaren inte anlitar revisorn som 

rådgivare vid ekonomisk styrning.  Vi anser att förtroendet för en revisor kan påverkas av hur 

länge samarbetet mellan revisorn och småföretagaren har pågått. Genom att revisorn lär känna 

både företagaren och branschen förbättras relationen. Småföretagaren känner ett ökat 

förtroende och vågar därmed öppna sig mer.
110

 

 

Schoorman med flera menar att uppfattningsförmåga, välvilja och integritet är viktiga 

komponenter för att minst två parter ska känna förtroende för varandra. Om den ene parten 

kan bedöma den andres intresse leder det till en större trovärdighet.
111

 I vår studie kan vi 

konstatera att fem av sex småföretagare upplever att de hade förtroende för sin revisor. En 

företagare ansåg att han endast hade förtroende till revisorn för att de ska revidera företaget 

rent siffermässigt. Företagaren ansåg att de inte besatt tillräckliga branschkunskaper för att 

kunna bidra med något. Detta bekräftas av Anderssons studie där det framkom att revisorn har 

för lite kunskap om kärnverksamheten för att kunna hjälpa företaget med dess ekonomiska 

styrning.
112

 Företagaren hade en mycket bestämd åsikt om att revisorn skulle vara oberoende, 

därför hade företagaren anlitat en revisor från en annan stad.  
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En revisionsbyrås uppgifter är att revidera bolaget. De skall revidera det 

opartiskt. Har de med ett finger i syltburken är det ju stor risk att de kan 

styra saker och ting tillrätta via sitt bokslut. 

     Reservdelsförsäljare 

 

Vi anser att om företagaren inte blivit sviken av sin tidigare revisor skulle företagaren inte ha 

fått denna negativa syn på revisorer. Under intervjun kunde vi tydligt känna av att företagaren 

tappat förtroendet för dessa yrkesmän. Denna företagare hade endast det systembaserade 

förtroendet till revisorn. Det visade sig i att företagaren litade på att revisorn följde lagar och 

regler. Däremot saknade företagaren stora delar av det kunskapsbaserade förtroendet till 

revisorn på grund av den tidigare händelsen. Det har bidragit till att företagaren inte vill bygga 

upp en nära relation till revisorn. 
113

 

 

”Feedback” är en viktig komponent i relationen mellan två parter. Efter att ha testat relationen 

mellan företagare och revisor kan trovärdigheten för revisorn antingen ökat eller minskat. Om 

förtroendet ökat, stärks relationen mellan de båda parterna. Om förtroendet däremot minskat 

får småföretagaren sämre uppfattningsförmåga, välvilja och integriteten minskar. Detta kan 

leda till att småföretagares förtroende för revisorn minskar eller försvinner och 

småföretagaren byter revisionsbyrå.
 114

  

 

I vår studie har vi funnit att revisorerna uppfyller det systembaserade perspektivet genom att 

revisorerna följer och granskar företag efter de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Vi 

kan däremot se att revisorerna inte helt och hållet uppfyller det kunskapsbaserade 

perspektivet. Alla våra småföretagare ansåg att revisorerna har de ekonomiska kunskaperna 

som behövs för att upprätta en korrekt årsredovisning. Däremot ansåg fyra småföretagare att 

revisorn saknade kunskap om företagets bransch. Vi anser att detta leder till en misstro till den 

rådgivning som revisionsbyråerna erbjuder. Det i sin tur leder till att företagaren inte 

engagerar sig i att ta reda på vilka tjänster revisionsbyrån erbjuder. Genom det här agerandet 

kan företagaren gå miste om värdefulla kunskaper som revisorn besitter. Därmed går 

företagaren miste om goda råd för ekonomisk styrning. 

 

Vi har i vår studie funnit att relationen mellan revisorn och småföretagaren är en viktig 

komponent för att samarbetet ska fungera bra. Småföretagarna i studien menade att det måste 

finnas ”både ett givande och ett tagande” för att relationen ska leda till något positivt. Detta 

stärks av Svanströms tidigare forskning där Svanström menar att förtroendet är 

personbundet.
115

 Alla våra respondenter hade under en längre tid anlitat samma revisor vilket 

vi anser styrker vår teori. Har småföretagaren haft en långvarig relation till samma revisor 

stärker det samarbetet och förtroendet till revisorn stärks. Parterna kan föra en öppen dialog 

med varandra, vilket vi anser leder till en förbättrad ekonomisk styrning. Företagaren kan ta 

till sig den rådgivning som revisorn ger. 
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5.4.2 REVISORNS SYN PÅ FÖRTROENDE 

Den stora revisionsbyrån ansåg att det är mycket viktigt att bygga upp ett förtroende till 

företagaren, detta skedde genom en informationssamling. Där hade revisorn ett stort ansvar i 

att sätta sig in i företaget och dess bransch. Den mindre revisionsbyrån menade att det inte 

gick att utföra en revision om man inte hade tillräckliga kunskaper om branschen. Desto 

längre relationen fortgått desto bättre blev revisionen då revisorn förstår vilka behov kunden 

har. 

 

Vår filosofi inom den här revisionsbyrån är att vi vill vara nära våra 

kunder, vi vill skapa en nära relation. Det ska vara enkelt att lyfta på 

luren och ringa till oss/.../ Men jag ser ju att det är något man måste odla, 

man måste jobba med det här hela tiden. 

    Revisor vid liten revisionsbyrå 

 

Samtliga småföretagare har anlitat sina respektive revisionsbyråer under lång tid. I vår studie 

fann vi att två av småföretagarna hade bytt revisionsbyrå på grund av att de tappat förtroendet 

för revisorn. Orsakerna till byte av revisor var att en revisionsbyrå blev uppköpt och den nye 

revisorn såg inga möjligheter för företaget och allt var negativt. Det gjorde att relationen inte 

fungerade och företagaren valde att byta revisionsbyrå. Under åtta år har de nu anlitat den nya 

revisionsbyrå och ansåg att samarbetet fungerat bra. Den andre småföretagaren bytte revisor 

efter att revisorn startade eget och tog med sig ett antal intressanta kunder, vår företagare var 

inte en av dessa. Genom detta agerande påverkades småföretagaren syn till revisorer på ett 

negativt sätt, företagaren tappade förtroendet för revisorer. Detta stärkte respondentens krav 

på revisorns oberoende. För att stärka oberoendet hade företagaren valt en revisor som verkar 

i en annan stad. 

 

För att revisorn ska ha en god relation till småföretagarna är det viktigt att revisorn, med sin 

akademiska utbildning, använder ett enkelt språk när de samtalar med småföretagarna.
116

 

Särskilt med tanke på att ofta saknar småföretagarna ekonomisk kunskap. Om revisorn 

”lägger sig på samma nivå” som småföretagaren leder det till att de kan känna förtroende för 

varandra. Det blir därmed lättare för småföretagaren att fråga om de inte förstår vad revisorn 

säger. I vår studie observerade vi att fyra småföretagare inte hade någon ekonomisk 

utbildning. Dessa företagare upplevde dock att revisorn ”lade sig på samma nivå” som 

småföretagarna vilket ledde till att samtalen blev givande. Vi anser att revisorns sätt att 

uttrycka sig är en viktig del i förtroendet till revisorn. Revisorerna i vår studie var väl 

medvetna om hur vikigt det var att de ”lade sig på rätt nivå”. De försökte hela tiden att tänka 

på detta i sina kontakter med småföretagarna. Vi anser att revisorerna lätt kan glömma bort 

detta och att det kan leda till ett sämre förtroende till revisorn. Vi anser att förmågan att 

förklara för småföretagarna så att de förstår får revisorn genom arbetslivserfarenhet.  
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5.5 KOMMUNIKATION 

Kommunikationen mellan revisorn och småföretagaren är en mycket viktig del för att 

företagaren ska kunna ta till sig informationen revisorn ger och därmed förbättra den 

ekonomiska styrningen av företaget.
117

 I vår studie har vi funnit att kontakten med 

revisionsbyrån var mycket varierande, allt från en gång per år, till en till två gånger i veckan.  

Vi kan i vår studie se att det var vanligt att kontakta revisionsbyrån ca fem till tio tillfällen per 

år.  Vid revisionen fördes längre och personliga möten med revisorn medan övriga kontakter 

ofta var korta telefonsamtal under året. Med ett flertal kontakter per år med revisionsbyrån 

anser vi att det visar på en god kommunikation där småföretagarna vågar föra en dialog med 

revisorerna. 

 

Under samtalen mellan revisor och företagare kan kommunikationsproblem lätt uppstå. Dessa 

problem kan vi koppla till Haneys filter och brusmodell. Enligt Haneys modell finns det tre 

orsaker till att brus kan uppstå, fysiskt, semantiskt och psykologiskt.
118

 Vi anser att semantiskt 

brus uppstår vid samtal mellan revisorn och företagaren, genom att revisorn använder ett 

språk som företagaren inte förstår. Det psykologiska bruset kan uppstå om någon av parterna 

har fördomar eller är misstänksam till varandra. Dessa brus anser vi kan vara orsaker till att 

småföretagaren inte kan ta till sig informationen om årsredovisning och rådgivning. Därmed 

får de svårt att använda informationen till den ekonomiska styrningen av företaget. För att 

minimera brus mellan parterna måste de återkoppla till varandra.
119

 I vår studie har vi funnit 

att återkoppling mellan företagare och revisor sker då dessa inte förstår varandra. Vi anser att 

småföretagarna har ett stort eget ansvar att själv fråga om de inte förstår revisorn. Alla 

deltagare i studien uppgav att de frågade när det var något de inte förstod, vilket tyder på en 

god kommunikation mellan parterna. Som ett hjälpmedel vid kommunikation tog en av 

revisorerna hjälp av kurvor och diagram. Dessa visade visuellt åt vilket håll företagets 

ekonomi gick. Detta kunde underlätta för de företagare som inte var intresserade av siffror. 

Detta arbetssätt anser vi stärker kommunikationen mellan parterna och därmed ökar 

förtroendet. 

 

En annan form av återkoppling framkom då en revisor och en företagare i studien nämnde att 

det syntes i ögonen på småföretagaren när de inte förstod. Detta kan förklaras med 

metakommunikation.
120

 När revisorn upptäckte att företagaren inte förstod, försökte denne 

förklara på ett vis som var lättare för företagaren att ta till sig. Vi anser att det är nödvändigt 

för revisorn att läsa av och försöka omformulera sig då denne märker att småföretagaren inte 

förstår. Om revisorn inte gör detta kan både förtroendet och kommunikationen mellan 

parterna försämras. Detta kan i sin tur leda till ett sämre samarbete och ett sämre resultat för 

företaget. 

 

Två av respondenterna hade en ekonomisk utbildning. De upplevde att de inte hade några 

problem med att förstå och kommunicera med revisorn. Vi anser att deras ekonomiska 

utbildning underlättar för kommunikationen. Vi menar att det i sin tur leder till en givande 

dialog som utmynnar till en bättre förståelse för hur företagaren kan fatta ekonomiska beslut. 

De båda företagarna får en bättre förståelse för vilka tjänster revisorn kan erbjuda och blir 

därmed bättre på att utnyttja dessa. Trots att en ekonomisk utbildning inte är nödvändigt för 

att driva ett företag anser vi att det kan hjälpa företagare att förstå företagets ekonomi. Vi 
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anser att en ekonomisk utbildning kan öka förståelsen och underlätta kommunikationen 

mellan företagaren och revisorn. Det leder i sin tur till ett lönsamt företag.  

 

I modellen om förväntningsgap förväntar sig företagaren att revisorn gör mer än vad som 

ingår i god redovisningssed.
121

 I motsats till denna modell har vi funnit att företagarna har 

lägre förväntningar än det som revisorerna kan erbjuda. Vilket vi illustrerar i figur 7.  

 

 
 

Vi anser att flera av deltagarna inte var medveten om vilka tjänster revisionsbyråerna kunde 

erbjuda. I och med att småföretagarna i studien inte var medveten om vilka tjänster som 

erbjöds, ställde de inte lika höga krav på revisionsbyråerna, se den översta pilen i modellen. I 

modellen ser vi att när samarbetet inleds kan revisorn hjälpa företaget med fler tjänster än vad 

företagaren är medveten om, se den mittersta pilen. Desto längre samarbetet pågått, desto mer 

förstår revisorn vad företagaren vill ha, se den nedersta pilen. Revisorn förstår vad företagaren 

behöver men företagaren inser inte själv sitt behov. Om revisorerna inte upplyser 

småföretagarna om vilka tjänster de erbjuder anser vi att förväntningsgapet växer. När 

revisorn upplyser företagaren om sina tjänster kommer förståelse för revisorns tjänster att öka. 

Den övre pilen i modellen blir längre och förväntningsgapet minskar.  

 

I studien fann vi att småföretagarna som hade en ekonomisk utbildning, även hade en större 

förståelse för vilka rådgivningstjänster revisionsbyrån erbjuder. Vi tolkar detta som att 

företagarens ekonomiska utbildning gav dem fördelar då de lättare kunde föra en dialog och 

förstå revisorn. De skapade snabbare ett förtroende. För dessa företagare skulle den översta 

pilen, i vår modell ovan, vara längre och därmed skulle förväntningsgapet redan från början 

vara mindre. Vi anser att det kan leda till att företagaren snabbare bygger en relation till 

revisorn och därmed får fördelar jämfört med sina konkurrenter som saknar ekonomisk 

utbildning.  

 

 

5.6 MOTIVATION 

Motivationen till att driva företag varierade kraftigt bland våra respondenter. Två 

respondenter uppgav att de ville avveckla verksamheten och en tredje deltagare uppgav att 

denne lika gärna kunde vara anställd. Tre respondenter uppgav att de var väldigt 
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resultatinriktade. Det som motiverade dem att driva företag var bland annat att få ”saker och 

ting att fungera” och samtidigt kunna ta betalt för sina tjänster och produkter.  

 

Företagarnas motivation kan vi förklara med Herzbergs dual-factor teori. Företagarnas 

hygienfaktorer är tillfredsställda då företagaren får tillräckligt betalt för sina tjänster och 

produkter. Företagaren anser att arbetsförhållandena är tillfredsställda och känner sig trygg i 

sitt arbete, samt att företagaren är nöjd med de sociala relationer som ingår i arbetet.
122

 I 

studien kan vi konstatera att det är svårt att bedöma dessa faktorer då vi inte har ställt 

ingående frågor om detta. Det vi däremot kunde fastställa var att två respondenter ville 

avveckla för att gå i pension. En tredje företagare nämnde att han lika gärna kunde vara 

anställd. Vi anser att det tyder på att hygienfaktorerna inte blivit tillfredsställda. 

 

Övriga tre företagare berättade att de hade ett engagemang i verksamheten och en drivkraft att 

skapa och utveckla något från grunden. Genom att starta ett företag från grunden fick de 

utmanande arbetsuppgifter och de var tvungna att ta ett stort ansvar. De hade själva möjlighet 

att styra över sitt arbete. Genom att ta betalt för sina produkter och tjänster, fick de ett slags 

erkännande för att företaget lyckats. Genom att dessa motivationsfaktorer var tillfredsställda 

kände företagarna engagemang och motivation till att fortsätta driva sina företag.
123

  

 

Vi anser att de tre företagarna som hade brister i hygienfaktorerna även hade brister, eller 

saknade helt, motivationsfaktorerna. När en företagare har dessa brister blir företagaren inte 

lika motiverad till att driva sitt företag och sänker därmed kraven på sig själv och på 

företagets prestation.  

 

Hackman och Oldhams arbetsmotivationsteori bekräftar ovan förda resonemang. Hackman 

och Oldhams teori är en utveckling av Herzbergs teori där arbetets egenskaper står i fokus. 

Företagaren känner ett ansvar att driva företaget framåt för att uppnå högre lönsamhet.
124

 I vår 

studie kunde vi se att företagarna inte skulle driva sina företag vidare om de ansåg att arbetet 

saknade meningsfullhet. Då tre av företagarna var väldigt resultatinriktade tog de även ett 

stort ansvar för företagets resultat. De var väldigt engagerade i företagets ekonomi. Trots att 

två av dessa saknade ekonomisk utbildning hade de haft motivation till att lära sig verktygen 

för ekonomisk styrning. En av företagarna utan ekonomisk utbildning uppgav att han var ”lite 

siffernörd själv” och därmed satte sig in i företagets ekonomi och lättare kunde förstå 

revisorn. Samma företagare uppgav att motivationen förändrats med tiden. 

 

Ja, från början var det ju pengar men sen när man hållit på ett tag är det 

nog mer lusten att utveckla. Sen man har köpt sin bil så är det inte så 

viktigt längre/.../Det är det som är roligt när man ser att man kan bygga 

bort onödiga arbetsuppgifter och få en effektivitet och se vart man hela 

tiden kan förbättra sig. 

     Däckgrossist 
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Vi anser att däckgrossisten är ett utmärkt exempel på en företagare som uppfyller Herbert 

Simons teori om maximering. Denna företagare strävade hela tiden efter att utveckla och 

effektivisera företaget, det gav en tillfredställelse för honom.
125

 I vår studie fann vi att tre 

företagare strävade efter att maximera företaget, medan tre var satisfierade och därmed var 

nöjd med hur företaget styrdes. Två av företagarna var satisfierade vilket vi förklarar genom 

att de ville gå i pension. De hade därför ingen motivation till att driva och utveckla företaget 

vidare.
126

 Den tredje företagaren uppgav att han lika gärna kunde vara anställd. Det tolkar vi 

som att hans motivation har minskat men den har inte avtagit helt eftersom han fortfarande 

ägde och drev sitt företag. Företagaren uttryckte ingen tendens till att vilja sälja sitt företag 

inom den närmsta framtiden. Vår teori är att denna företagare som är satisfierad, inte kommer 

att uppnå en ökad förståelse för de ekonomiska styrmedel företaget kan använda. Detta då vi 

uppfattade företagaren som nöjd med situationen utan önskan att expandera eller effektivisera 

verksamheten ytterligare.  

 

Ur revisorernas synvinkel på småföretagarnas motivation till att driva sina företag upplevdes 

de flesta småföretagare som motiverade och villiga att sätta sig in i företagets ekonomi. 

Revisorerna ansåg att det fanns en liten grupp företagare som inte hade samma motivation att 

engagera sig. Dessa företag startade ofta i perioder av hög arbetslöshet. En revisor menade att 

det krävs ett engagemang från företagaren för att företaget ska fortleva. Vi tolkat det som att 

de företag som saknar detta engagemang inte överlever i ett längre perspektiv.  

 

 

5.7 KONTROLL 

 

 

5.7.1 KONTROLL INOM FÖRETAGET 

Enligt Svanströms tidigare forskning stärks den interna kontrollen om småföretagare lämnar 

in den löpande bokföringen eller om revisionsbyråerna upprättar månadsbokslut till 

företagen.
127

 I vår studie har vi observerat att tre företagare upprättat egna månadsbokslut. De 

använde dessa som beslutsunderlag för att till exempel bestämma vilka investeringar som 

borde göras och hur stor försäljningen har varit. Vi anser att genom att använda 

månadsboksluten ökade företagarens kontroll över företagets ekonomiska ställning. 

Företagarna kan genom månadsboksluten lättare upptäcka förändringar och fel i bland annat 

kostnader och intäkter, än om inga månadsbokslut upprättats. På så vis förbättras den 

ekonomiska styrningen av företaget. Företagaren kan snabbare sätta in lämpliga åtgärder för 

att häva negativa trender. Vi anser dock att det finns en risk för att företagarna blir 

”hemmablinda”. De upptäcker inte alla risker då de är så involverad i verksamheten. 

Företagaren kan upptäcka förändringar och fel i ett senare skede än vad en extern person, som 

till exempel en revisor, skulle ha gjort. Men vi vill betona att företagaren ändå har en god 

kontroll över den ekonomiska styrningen då de upprättar månadsbokslut. 

 

Två av företagarna i studien tog hjälp av revisorn för att upprätta månadsbokslut. Vi anser att 

dessa företagare fick en hög intern kontroll då en extern part granskat företagets ekonomi 

regelbundet. På så sätt fick revisorn en god insyn i företaget och kunde tidigt komma med 

förslag på förbättringar och andra lämpliga åtgärder för att förbättra företagets ekonomi. En 

av företagarna uppgav att de anlitat revisorn för hjälp med månadsboksluten. Detta för att 
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företagaren själv saknade de rätta kunskaperna. Månadsboksluten som revisorn hjälpte till 

med blev som en ”backup” och en avstämning. Den andra företagaren uppgav att denne 

använde månadsboksluten bland annat till att jämföra företagets siffror med tidigare perioder. 

Företagaren gav oss följande citat. 

Månadsboksluten gör jag alltså periodiskt under året för att kunna gå in 

och vara mer aktiv under året. För att kunna se om drivmedel för 

företagsbilen har ökat för mycket eller om annonskostnaderna har skjutit i 

höjden. Du måste alltså vara kostnadsmedveten. 

     Ekipering 

 

En av revisorerna uppgav att om företagaren var medveten om företagets risker och 

möjligheter, minimeras de risker revisorn måste granska vid revisionen. Vi anser att 

företagare har en god intern kontroll om dessa är medvetna om företagets risker och 

möjligheter. Detta leder i sin tur till att revisionen blir mindre omfattande och företagets 

kostnader för revisionen kan minskas.  

 

En företagare uppgav att han inte använde sig av månadsbokslut. Löpande under året 

granskade respondenten i stället försäljning, lagersaldo och marginaler. Först vid 

bokföringsårets slut granskades kostnaderna och andra delar av företagets ekonomi. Enligt 

Svanström skulle denna företagare ha en bristfällig intern kontroll.
128

 Vi anser att den 

dokumenterade interna kontrollen i företaget var bristfällig men vi fick uppfattningen av att 

företagaren hade en stor kontroll över verksamheten. Detta anser vi beror på företagets 

stadigvarande låga kostnader. Med låga kostnader, behöver kontrollen inte vara lika stor 

jämfört med andra företag. Företagaren uppgav att han var lite utav en ”siffernörd” och var i 

hög grad insatt i företagets ekonomi. Denne var väl medveten om vilka risker och möjligheter 

företaget stod inför. Respondenten jämförde företagets årsredovisning med tidigare år. 

Årsredovisningen jämfördes även med andra företag inom samma bransch för att kontrollera 

företagets konkurrenskraft. Trots att den dokumenterade interna kontrollen var låg i detta 

företag, anser vi att respondenten var väl medveten om riskerna och möjligheterna för 

företaget.  

 

Revisionsplikten gällde för samtliga företagare i studien. Alla småföretagare ansåg att 

revisionen fungerade som ett kvitto på att allt var ”rätt och riktigt” inom företaget. Vi 

förklarade för småföretagarna att revisionsplikten troligen kommer att försvinna. Vi frågade 

om de kunde tänka sig att fortsätta att revidera företaget även efter att revisionsplikten 

avskaffande. Fem av företagarna svarade att de ville fortsätta att revidera företaget trots de 

höga kostnaderna. Den sjätte företagaren uppgav att det var en kostnadsfråga, men att han 

ville ha mer information för att fatta ett beslut.  

 

 

5.7.2 KONTROLL MELLAN REVISOR OCH SMÅFÖRETAGARE 

Båda revisorerna uppgav vid intervjuerna att kommunikation och kontroll var en mycket svår 

del i kontakten med småföretagarna. De var väl medvetna om svårigheten om att 

småföretagarna kunde ha svårt att förstå revisorns språk och ekonomiska begrepp. 

Revisorerna arbetade därför mycket med att försöka använda ett språk och ekonomiska termer 

som småföretagaren kunde förstå. Revisorerna uppgav att de försökte läsa av småföretagarna 
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genom deras kroppsspråk och agerande, för att på så vis upptäcka om det var något 

företagarna inte förstod. Ett verktyg revisorerna använde var anteckningar från samtalen med 

sina klienter. Detta för att revisorn skulle kunna återkoppla, påminna och kontrollera om 

företagarna förstått det som hade behandlats vid tidigare möten.
129

 En av revisorerna menade 

att det ofta ”syntes i ögonen” på företagarna om de inte förstod och då försökte hon 

omformulera så att de skulle förstå. Detta styrktes av att en av företagarna sade att revisorn 

kunde se på dem om företagaren inte förstod. De trodde att revisorn utvecklar denna förmåga 

desto längre relationen fortgått. Att kunna läsa av kroppsspråk är en form av 

metakommunikation, vilket ständigt är närvarande vid kontakt med andra människor.
130

 

 

Övriga respondenter i studien upplevde inte att revisorn kontrollerade om de förstod den 

information revisorn gav dem. Respondenterna upplevde att de förstod det mesta och var det 

något de inte förstod frågade de revisorn som då fick förklara. 

 

Vi anser att det är viktigt att revisorn kontrollerar om småföretagaren förstår den information 

revisorn ger. Detta för att förtroendet mellan parterna ska växa, vilket sker då företagaren har 

förståelse och kommunikationen fungerar tillfredsställande. Vi anser att med en god 

ekonomisk kontroll löpande under året, har företagaren större möjlighet att tidigt upptäcka 

risker och möjligheter och på så vis avhjälpa dem i tid.  

 

 

5.8 OUTSOURCING 

Vi ställde frågan till revisorerna vilka de trodde var de vanligaste orsakerna till att 

småföretagare anlitade deras hjälp med den löpande bokföringen. Den största anledningen 

enligt revisorerna var att företagarna inte hade kunskapen att göra den löpande bokföringen 

själv. Andra orsaker kunde vara tidsbris eller att de helt enkelt inte var intresserad av att sköta 

bokföringen själv. Båda revisorerna menade att småföretagarna ville fokusera på det de gjorde 

bäst och anlitade därför revisionsbyrån för hjälp med bokföringen. Detta stämmer överrens 

med det Gilley och Rasheed skriver i sin artikel, att företagaren kan erhålla fördelar genom att 

fokusera på de uppgifter företagaren gör bäst.
131

 

 

En småföretagare i studien anlitade en extern person för den löpande bokföringen, samt en 

revisor för revision av företaget. Respondenten uppgav att det denne inte kunde själv, måste 

denne skaffa sig extern kompetens för. Anledningen till att företagaren anlitat en extern 

person för den löpande bokföringen var att den externa personen var ”uppdaterad med 

kunskap”. En annan anledning till denna outsourcing var tidsbrist. Företagaren arbetade upp 

till 60 timmar i veckan och hade därför inte tid att sätta sig in i alla nya regler. Vi kunde 

därmed se att företagaren kunde koncentrerar sig på det denne gör bäst. Respondenten hade 

byggt upp ett lönsamt företag med en stor variation i sin verksamhetsbeskrivning. Genom att 

företagaren inte behövt lägga alltför stor energi på den löpande bokföringen.  

 

De andra respondenterna uppgav att de skötte den löpande bokföringen själv. Dock anlitade 

två småföretagare revisorer för upprättandet av månadsboksluten. Företagarna använde sig av 

outsourcing vid upprättandet av boksluten på grund av kunskapsbrist, tidsbrist och för att få 

tillgång till de uppdaterade kunskaper som revisorerna besitter. Michael nämner att företagare 

använder outsourcing av redovisningen för att få tillgång till expertråd och minska 
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personalkostnaderna.
132

 Vi kan koppla Michaels artikel till vår studie genom att dessa två 

företagare anlitade revisorer för upprättandet av månadsboksluten. Genom detta 

tillvägagångssätt fick de tillgång till expertråd. Om företagen upprättat månadsboksluten 

själva skulle personalkostnaderna ha ökat, då upprättandet av ett sådant är tidskrävande. De 

båda företagarna nämnde att anlitandet av revisorn var en kostnadsfråga. De upplevde 

revisorns tjänster som dyra men ansåg att det medförde fördelar som övervägde kostnaderna. 

Michael poängterar hur viktigt det är vid outsourcing att företagaren och revisorn engagerar 

sig i relationen för att samarbetet ska fungera problemfritt.
133

 I vår studie kan vi konstatera att 

dessa två småföretagare hade en nära relation till revisorerna, vilket förbättrade samarbetet. 

Genom denna nära relation blev det lättare för företagarna att använda sig av outsourcing för 

upprättandet av månadsbokslut. 

 

Tre respondenter nyttjade outsourcing endast vid upprättande av årsredovisningen. 

Årsredovisningen är en komplex handling att upprätta, där hänsyn måste tas till många lagar 

och regler. I vår studie fann vi att ingen av företagarna sammanställde årsredovisningen själva 

för att därefter få den granskad av en revisor. Anledningen till detta var bland annat brist på 

kunskap och engagemang. Vi anser att företagarna i vår studie inte hade de rätta kunskaperna 

för att upprätta en årsredovisning själva. När företagaren anlitat revisorn för denna uppgift 

behövde de inte sätta sig in i de lagar och regler som styr hur årsredovisningen skulle 

utformas. Genom att anlita en revisor för upprättandet av årsredovisningen sparade 

företagarna både tid och pengar. 

 

 

5.9 SLUTSATSER 

För att påminna om vår problemformulering och vårt syfte med denna studie, återger vi dessa 

nedan. Detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna granska om vi besvarat vårt problem 

och uppfyllt vårt syfte med studien.  

 

Hur använder småföretagare årsredovisningsinformationen för ekonomisk styrning inom 

företaget och hur nyttjar småföretagarna revisionsbyråerna för ekonomisk rådgivning. 

 

Syftet med studien är att tolka småföretagarnas attityder till årsredovisningsinformationen för 

företagens ekonomiska styrning. Vi vill även skapa en förståelse för hur småföretagare 

använder ekonomisk rådgivning från revisionsbyråerna. Vidare avser vi att belysa 

revisorernas syn på hur småföretagarna förstår och nyttjar information de erhåller av 

revisorn. Utifrån studiens resultat kommer vi att argumentera för hur småföretagare kan 

förändra företagens ekonomistyrning. Genom att använda sig av årsredovisnings-

informationen och rådgivning från revisionsbyråerna. 

 

När vi inledde denna studie hade vi en uppfattning om att småföretagare använde 

årsredovisningen för att fatta ekonomiska beslut. Vi hade även en uppfattning om hur frekvent 

småföretagare anlitade revisionsbyråer för rådgivning. Genom denna studie har vi fått en ökad 

förståelse och kunskap i hur företagare tagit ekonomiska beslut och i vilken utsträckning de 

nyttjat rådgivning. 
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5.9.1 ÅRSREDOVISNINGEN, ETT BRISTFÄLLIGT STYRMEDEL 

Vi har funnit att företagaren kan använda årsredovisningen för att jämföra sig med sina 

konkurrenter. För att se vart i verksamheten företagaren kan effektivisera och dra ner på 

kostnaderna. Med hjälp av årsredovisningen kan företagaren även jämföra försäljningsintäkter 

med sina konkurrenter för att avgöra om företagaren bör ändra försäljningsstrategi. Utifrån 

denna information, samt föregående årsredovisningar, drar vi slutsatsen att företagaren kan 

upprätta en budget för kommande år.  

 

De slutsatser vi drar utifrån vår studie är att årsredovisningen inte är ett effektivt styrmedel för 

att fatta ekonomiska beslut för de flesta företag. Årsredovisningen är en alltför övergripande 

rapport över ett bolags ekonomiska situation. Föregående årsredovisning är en alltför inaktuell 

rapport för att fatta ekonomiska beslut. Årsredovisningen för gällande räkenskapsår är ett 

osäkert styrmedel, då årsresultatet är alltför svårt att förutspå. Vi anser att de flesta 

företagarna måste använda den löpande redovisningen för beslutsfattning. I månadsboksluten 

kan företagaren få tillgång till ackumulerade siffror för samtliga avslutade månader under 

räkenskapsåret. I och med detta får småföretagaren aktuella siffror och företagaren kan fatta 

korrekta och välgrundade beslut. Genom att småföretagaren upprättar månadsbokslut får 

företagaren tillgång till aktuella siffror. Detta leder till att företagaren kontinuerligt uppdateras 

med företagets ekonomiska situation. 

 

Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att ett fåtal småföretagare kan använda årsredovisningen 

för att fatta ekonomiska beslut. Vi anser att företagare med stadigvarande låga kostnader inte 

behöver fokusera på dessa, i lika stor utsträckning som företag med höga kostnader. 

Företagare med låga kostnader kan då koncentrera sig på att analysera försäljningsintäkter. Vi 

anser att dessa företagare endast behöver använda årsredovisningen för att få en god 

uppfattning över vilka ekonomiska beslut som bör fattas. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att endast ett fåtal företag kan använda årsredovisningen för att 

fatta ekonomiska beslut. För de allra flesta företag är årsredovisningens siffror alltför 

inaktuella. Årsredovisningen är dock ett bra verktyg att använda för att jämföra företaget med 

företagets konkurrenter. Flera externa intressenter granskar årsredovisningen, till exempel 

långivare, leverantörer och konkurrenter. I vår studie uppgav fem respondenter att de kommer 

att fortsätta revidera företaget, trots att revisionsplikten försvinner så småningom. Endast en 

företagare var tveksam till att fortsätta att revidera företaget. Orsakerna var brist på kunskap 

och en kostnadsfråga. Revisionen av företaget blir som ett kvitto på att allt är ”rätt och riktigt” 

med företagets ekonomi. I dagsläget rekommenderar vi företagarna att fortsätta anlita revisorn 

för revision av företaget. Genom att revidera företaget får företagaren ett bevis på att 

redovisningen hanterats på ett korrekt sätt. Detta stärker deras tillförlitlighet mot externa 

intressenter. 

 

 

5.9.2 SMÅFÖRETAGARE, DÅLIGT INFORMERADE OM RÅDGIVNING 

Övervägande delen av respondenterna hade blivit erbjuden rådgivning, utöver den som ingår i 

revisionen, av revisionsbyråerna. Vi observerade att ett flertal av småföretagarna inte insåg 

hur rådgivningen skulle kunna gynna dem. Småföretagarna ansåg att revisorerna inte hade de 

rätta branschkunskaperna för att kunna hjälpa dem. En annan viktig orsak till att 

småföretagarna inte anlitade revisionsbyråerna för rådgivning, var på grund av de höga 

kostnaderna.  
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Vi anser att revisionsbyråerna måste bli bättre på att informera småföretagarna om vilka 

rådgivningstjänster de erbjuder. Revisionsbyråerna måste övertyga företagarna att de har de 

rätta branschkunskaperna. Vi rekommenderar att revisionsbyråerna arbetar aktivt för att få 

företagarna att inse att kostnaden för rådgivning kan vara låga. Jämfört med kostnaden vid ett 

felaktigt beslut fattat av företagaren. Det är särskilt viktigt för revisorer att förklara nyttan 

med rådgivning för småföretagare som saknar ekonomisk utbildning. Ekonomiska termer som 

till exempel ”benchmarking” och ”nyckeltalsanalyser” kan för dessa företagare, vara svåra att 

förstå nyttan med. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 

I detta kapitel vill vi avrunda vår studie med en övergripande diskussion över studiens 

resultat. 

 

 

 

6.1 STUDIEN I ETT VIDARE PERSPEKTIV 

 

 

6.1.1 ÅRSREDOVISNINGEN I ETT VIDARE PERSPEKTIV 

Vi har funnit att beroende på företagets verksamhet och inriktning kan nyttjandet av 

årsredovisningen som ekonomiskt styrmedel variera. Vi anser att årsredovisningen inte är ett 

bra ekonomiskt styrmedel för de flesta företagen. Årsredovisningen är en alltför övergripande 

handling för att de flesta företagare ska kunna ta effektiva och aktiva beslut. Vi anser att 

företagen bör upprätta månadsbokslut. Dessa innehåller mer aktuell information och är 

därmed ett bättre styrmedel.  

 

Vi har funnit att årsredovisningen endast kan nyttjas av ett fåtal småföretagare för ekonomisk 

styrning. Detta avser företagare som har stadigvarande låga och förhållandevis fasta kostnader 

under åren. Företagarna kan fokusera på försäljningsintäkter och därmed behöver de inte vara 

lika kostnadsmedvetna som andra företagare.  

 

Antagandena ovan anser vi, gäller för de flesta småföretag oavsett branschtillhörighet. Vi 

anser att vårt studieresultat om hur småföretagare bör använda årsredovisningen för 

ekonomisk styrning, kan överföras till företagare i andra delar av Sverige. Vårt antagande 

stärks av att alla aktiebolag måste följa årsredovisningslagen och därmed har företagen 

samma lag grund att stå på. Vårt antagande stärks genom att vi har intervjuat två revisorer. 

Revisorerna har givit oss en förståelse som avser en större andel av småföretagarna, än dem i 

vår studie. 

 

 

6.1.2 RÅDGIVNING I ETT VIDARE PERSPEKTIV 

I vår studie fann vi att småföretagare anlitat revisionsbyråerna för rådgivning i en liten 

omfattning. Småföretagarna hade endast anlitat revisionsbyrån för rådgivning en eller ett fåtal 

gånger under hela företagets existens. Vid de tillfällen som småföretagarna hade nyttjat 

rådgivning hade det oftast skett vid specifika företagshändelser. Resultatet skiljer sig från 

tidigare forskning genomförd av Svanström. I Svanströms studie framkom att 2/3 anlitat 

revisionsbyrån för rådgivning det senaste året. Av dessa hade 32 % av företagen anlitat 

revisionsbyrån för rådgivning en till två gånger och 26 % hade anlitat revisionsbyrån för 

rådgivning tre till åtta gånger.
134

 Skillnaden mellan studierna kan bero på svårigheten för oss 
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som intervjuar och för respondenterna att förstå begreppet rådgivning. Det är svårt att skilja 

på rådgivningen som ingår i den sedvanliga revisionen och den som ges utöver revisionen. 

 

En annan orsak till det låga nyttjandet av rådgivningstjänster kan vara bristen på ekonomisk 

utbildning. Vi anser att företagarens förståelse för vad rådgivningen kan bidra med är lägre då 

ekonomisk utbildning saknas. Därför måste revisionsbyråerna ständigt ha detta i åtanke och 

övertyga småföretagarna om rådgivningens fördelar.  

 

Vi anser att revisionsbyråerna måste uppmärksamma småföretagarna att rådgivning inte 

behöver vara en stor kostnad för företagen. Rådgivning från revisorn kan vara korta 

vägledande svar vid investeringar och skattefrågor. Ett flertal av våra respondenter hade svårt 

att inse att även dessa frågor var rådgivning utöver rådgivningen som ingår i revisionen. Vi 

tror att detta problem finns bland småföretagare i övriga landet. Vi anser att revisionsbyråerna 

i allmänhet måste ha detta i åtanke vid kontakt med småföretagare. För att illustrera hur 

relationen mellan småföretagaren och revisorn utvecklas har vi sammanställt en modell, se 

figur 8. 

 
 

 

6.2 TANKAR INFÖR FRAMTIDEN 

I skrivande stund finns ett förslag på att revisionsplikten ska upphöra för små aktiebolag. 

Detta förslag har ännu inte verkställts men vi anser att det kan påverka framtiden för dessa 

företag. Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag kommer säkerligen att förändra 

företagens anlitande av revisionsbyråer. Vi menar att det finns många intressanta 

frågeställningar för framtida forskare att studera på grund av revisionspliktens avskaffande. 

Hur förändras småföretagarna syn på årsredovisningen efter avskaffandet? Kommer de att 

fortsätta upprätta årsredovisningar som är tillgängliga för externa intressenter? Kommer 

rådgivningen att öka för revisionsbyråerna i framtiden?  

Figur 9. Egen modell över relationsutvecklingen mellan småföretagare och revisor 

Genom motivation till att utveckla företaget använder företagaren outsourcing av den löpande 

bokföringen och revisionen. 

Företagarens första kontakten med revisorn. De börjar bygga upp ett 

förtroende 

För en god kontakt krävs god kommunikation med revisorn 

Revision av företaget 

Ökad internkontroll genom revisionen 

Förtroendet växer 

Företaget nyttjar rådgivning 
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Det har tidigare genomförts ett flertal studier som behandlar revisionspliktens avskaffande. Vi 

finner ett större intresse i att studera småföretagares attityder till den ekonomiska styrningen i 

företaget, efter att revisionsplikten upphört. Detta för att kunna jämföra företagarnas attityder 

före och efter avskaffandet. Revisionsbyråer kan nyttja resultatet av denna framtida forskning 

för att ytterligare kunna förbättra sina rådgivningstjänster till småföretagare.  
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7 SANNINGSKRITERIER 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera om vår studie har uppfyllt sanningskriterierna för 

kvalitativ forskning. Vi kommer utifrån begreppen trovärdighet och äkthet, ge läsaren en 

möjlighet att själv bedöma om uppsatsen uppfyller sanningskriterierna. 

 

 

För att kvalitén i en studie ska kunna bedömas anser Lincoln och Guba att det är två 

grundläggande kriterier som måste uppfyllas, dessa är trovärdighet och äkthet.
 135

 

 

 

7.1 TROVÄRDIGHET 

Om tidigare undersökningar har påvisat liknande resultat visar den inte att vår undersökning 

är sann men den stärker giltigheten i vår studie.
136

 Forskaren kan hävda att resultatet går att 

generalisera men forskaren kan inte bevisa detta. Jacobsen skriver dock att resultatet av 

kvalitativa studier kan generaliseras mellan empiri och teori.
137

 Då Svanström genomfört en 

liknande studie och fått liknande resultat, anser vi att det stärker giltigheten i vår studie.  

 

Trovärdigheten i en studie kan delas upp i fyra olika punkter.
 138

 

 

 Tillförlitlighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet 

 Styrka och bekräfta 

 

7.1.1 TILLFÖRLITLIGHET 

Att genomföra studien på ett korrekt sätt är när vi intervjuar respondenterna och vi uppfattar 

deras verklighet på ett korrekt sätt. Det viktigt att vi har utfört studien enligt de metoder som 

gäller och att vi har uppfattat respondenterna på rätt sätt.
139

  Vi har utfört vår studie med en 

kvalitativ metod. Studien bygger mycket på människors egna upplevelser och erfarenheter.  

Vi tror att om man skulle genomföra en liknande studie igen, kommer vi inte att få samma 

resultat eftersom våra respondenters kunskap har förändrats.  Likväl som att deras 

uppmärksamhet på ekonomin efter vår studie kan ha påverkats. Vi tror även att resultatet 

skulle bli annorlunda om vi valde andra personer som skulle deltaga i våran studie. Detta då 

alla individer är olika och resultatet är beroende av individens kunskap och erfarenheter.  
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Vår frågeguide har varit väl kopplad till vår teoriram, vilket har gett oss ett gott resultat till 

studiens problemformulering och syfte. Vi har strävat efter att inte ställa ledande frågor samt 

alltför många följdfrågor, för att inte få styrda svar från våra respondenter. Vi har mellan våra 

frågor avsiktligt väntat en liten stund för att respondenten skulle få en chans att komplettera 

ytterligare om denne kände för det. Alla intervjuer utfördes i en miljö där respondenterna 

arbetade och kände sig hemma. Vi tror att detta resulterade i att alla deltagare kunde känna sig 

trygga och avslappnade vid intervjuerna. Detta är ett bra tillvägagångssätt enligt Jacobsen.
140

 

Genom att vi båda har deltagit i alla intervjuer anser vi att detta har styrkt tillförlitligheten på 

så sätt att vi båda har träffat alla respondenterna och bildat oss en egen uppfattning. 

Intervjuerna har spelats in och direkt efter varje intervju har vi sammanställt våra intryck för 

att inte glömma något. Detta har lett till en högre tillförlitlighet, då risken att vi glömt något 

har minimerats. 

 

 

7.1.2 ÖVERFÖRBARHET 

Med överförbarhet menas att en studie ska kunna överföras till andra grupper eller studier.
141

 

Vi har genomfört vår studie i Örnsköldsvik och respondenterna har varit sex småföretagare 

och två revisorer. Vi är medvetna om att resultatet av kvalitativa studier är svåra att överföra 

till en större grupp.  Vi anser att resultatet om rådgivning inte går att överföra till alla små 

aktiebolag med färre än elva anställda i hela Sverige. Då urvalsgruppen är liten är det även 

svårt att generalisera resultatet till alla småföretagare i Örnsköldsvik kommun. Det som 

styrker vår överförbarhet är att vi valt småföretagare inom olika branscher för att få ett 

nyanserat resultat. För att kunna generalisera resultatet till alla småföretagare inom 

Örnsköldsviks kommun borde vi ha gjort ett större urval. Det som stärker vår studie är att vi 

har intervjuat två revisorer. Revisorerna har daglig kontakt med många småföretagare och kan 

därmed ge oss en bild av småföretagare ur ett revisorsperspektiv. Revisorerna har på ett 

objektivt sätt bekräftat resultatet i vår studie. Vi anser att de slutsatser vi dragit om 

årsredovisning är lättare att överföra till en större grupp. Utformningen av årsredovisningen 

sker på ett liknande sätt för alla företag, då den är lagstadgad. 

 

Inom kvalitativ forskning söker vi mer en förståelse för vår problemformulering än att studien 

ska kunna generaliseras till en större population. Vi har genom denna studie erhållit en 

djupare förståelse om hur våra respondenter ser på revisorer respektive småföretagare.
142

 

 

 

7.1.3 PÅLITLIGHET 

Med pålitlighet menar Lincoln och Guba att forskaren ska redogöra för alla moment i 

studien.
143

 För att få en så hög pålitlighet som möjligt har vi redogjort för alla moment i vår 

studie, allt från problemformulering, metodval, urval och genomförande av intervjuer. För att 

få en ”röd tråd” genom hela arbetet har vi återkopplat till vår problemformulering och vårt 

syfte. 

 

Johansson Lindfors nämner kontrolleffekt i sin metodbok. Det är när forskaren endast genom 

att intervjua sina respondenter påverkar dem och resultatet kan bli missvisande.
144

 För att 
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uppnå hög tillförlitlighet har vi hela tiden varit medvetna om risken att vi som forskare kan ha 

påverkat intervjuerna i den riktningen vi sökt. Genom att ställa frågor som blivit granskade av 

en oberoende part och att vi använt oss av öppna frågealternativ strävade vi efter att minimera 

vår inverkan på respondenterna. Vi bandade varje intervju för att få en högre tillförlitlighet. 

Detta gav oss möjligheten att lyssna på intervjun om och om igen. Genom att vi lyssnade på 

de bandade intervjuerna fick vi möjligheten att analysera respondentens tonläge, både vårt och 

respondentens ordval, samt händelser runt omkring intervjun. För att vår analys skulle bli så 

korrekt som möjligt transkriberade vi intervjuerna. Vi skrev därefter ut transkriberingarna för 

att lättare kunna analysera svaren utifrån varje teori. 

 

 

7.1.4 ATT KUNNA STYRKA OCH BEKRÄFTA 

Forskaren bör styrka att denne inte försökt påverka studiens resultat genom personliga 

värderingar och tidigare kunskaper.
145

 För att styrka vår studie har vi tidigare redogjort för 

våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi beskrev även vilket vetenskapligt angreppssätt vi 

antagit vid genomförandet. Detta ger läsaren möjlighet att bedöma studien som helhet. 

Läsaren får en uppfattning om oss som utfört studien, samt en uppfattning om vår höga 

ambition, att ge en korrekt analys av resultatet. Jacobsen nämner i sin bok att forskaren måste 

kritiskt granska litteraturen för att avgöra om informationen är riktig. Forskaren måste även 

kritiskt granska svaren från respondenterna för att avgöra om dessa är sanningsenliga.
146

 

Genom att vi i denna studie har använt oss av väl beprövande teorier och vetenskapliga 

artiklar som har blivit kritiskt granskade anser vi att det stärker vår studie. Vi har även kritiskt 

analyserat intervjuerna då vi är medvetna om att alla deltagare i studien är individer, med 

egna åsikter och som kan uppfatta saker och ting annorlunda jämfört med oss och varandra. 

 

Vi anser att det är näst intill omöjligt att utföra en studie helt objektivt. Detta synsätt förstärks 

av Johansson Lindfors som nämner att en forskarens påverkan är ofrånkomlig vid 

samhällsvetenskaplig forskning.
147

 Genom hela studien återkopplade vi till vår 

problemformulering, vårt syfte och teorier för att analysera de svar våra respondenter gav oss. 

Detta för att minimera risken för alltför subjektiva tolkningar och för att behålla fokus på vår 

problemformulering. 

 

 

7.2 ÄKTHET 

Lincoln och Guba har identifierat fem kriterier för att mäta en studies äkthet.
148

 

 

 Rättvis bild 

 Ontologisk autencitet 

 Pedagogisk autencitet 

 Katalytisk autencitet 

 Taktisk autencitet 
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7.2.1 RÄTTVIS BILD 

När forskaren givit en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som respondenterna givit 

vid intervjuerna.
149

 Vi anser att vi givit en rättvis bild av företagen då vi riktat oss direkt till 

ägarna vid intervjuerna. Det är ägarna som styr företagen och som tar de ekonomiska besluten 

och därför skulle vi inte ha kunnat vända oss till någon annan i dessa företag. Vi anser även 

att vi gett en rättvis bild då vi valt företag inom olika branscher för att bättre spegla 

verkligheten, vilket visar att alla företagare inte har samma syn på ekonomistyrning. Vi vände 

oss till en godkänd respektive en auktoriserad revisor där båda var kontorschefer vid sin 

revisionsbyrå. Vi spelade in intervjuerna och därefter transkriberade vi dem. Därefter har vi 

tillsammans lyssnat igenom intervjuerna en gång till för att kontrollera att transkriberingen är 

korrekt. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi givit en rättvis bild. 

 

 

7.2.2 ONTOLOGISK AUTENCITET 

Ontologisk autencitet är när respondenten får en ökad förståelse för sin situation och den 

vardag de lever i.
150

 I och med våra intervjuer tror vi att respondenterna har börjat fundera 

mera över hur de fattar och grundar sina ekonomiska beslut. En av respondenterna var inte 

medveten om vilken rådgivning revisorn kunde erbjuda. Respondenten ställde motfrågor till 

oss för att få veta mer. Vi finner det troligt att respondenten kommer att ta reda på ytterligare 

information om vad för slags rådgivning en revisor kan erbjuda, för att på så sätt förbättra 

verksamheten. 

 

 

7.2.3 PEDAGOGISK AUTENCITET 

Pedagogisk autencitet uppstår när respondenterna blir medvetna om hur andra fattar sina 

ekonomiska beslut eller använder rådgivning från revisionsbyråerna.
151

 Detta har inte varit 

möjlig i vår studie då respondenterna varit anonyma. De har inte fått tillgång till de andra 

deltagarnas åsikter och kan därmed inte vara medvetna om hur de andra fattar ekonomiska 

beslut eller använder rådgivning. Två av respondenterna önskar få ta del av vår studie, varpå 

den pedagogiska autenciteten delvis uppfylls för dessa två. De kommer inte att få tillgång till 

transkriberingarna av intervjuerna, därmed kommer de inte att uppnå full pedagogisk 

autencitet. 

 

 

7.2.4 KATALYTISK OCH TAKTISK AUTENCITET 

Katalytisk autencitet är när deltagarna i studien kan förändra sin situation efter 

studiedeltagandet. Taktisk autencitet är när respondenterna lättare kan vidta åtgärder för att 

förbättra sin verksamhet efter studien.
152

 Genom vår intervjuguide har alla deltagare ”fått sig 

en tankeställare”. Vi hoppas att den här studien har bidragit till något mer för respondenterna, 

något som gynnar deras framtida företagande. En av revisorerna ville ta del av vår studie för 

att på så vis kunna förbättra framtida kundkontakter. Även en av småföretagarna ville ta del 

av vår studie. Vi tror att dennes intresse i studien kan hjälpa företagaren att förstå hur andra 

småföretagare använder årsredovisningsinformationen samt rådgivning från revisionsbyråer 

för ekonomisk styrning. Trots att småföretagarna i studien inte verkar inom samma bransch. 

                                                 
149

 Bryman A, Bell E (2005), 309 
150

 Ibid, 309 
151

 Ibid, 309 
152

 Ibid, 309 
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Ingen av de andra deltagarna har begärt att få ta del av vår studie. Den katalytiska och taktiska 

autenciteten anser vi inte gäller för dessa deltagare. 
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BILAGA 1. ARTIKELSÖKNING 
 

Sökord Antal Citerad Nyttjade Författare 

  träffar   artiklar   

"outsourcing", "services",  9 138 1 Heshmati A. (2003) 

Growth accounting         

"accounting", "small 

business", 7 35 1 Wallerstedt E. (2001) 

 "Sweden"         

"motivation", "learning", 18 9 1 Pooja G., Renu R. (2006) 

 "job design"         

"outsourcing and firms",  61 22 1 

Gilley K. M., Rasheed A. 

(2000)   

“management, 

"performance"        

"outsourcing", "accounting" 199 0 1 Michael A. (2008) 

"metacommunication" 9 35 1 

Thomas G. P., Soldow G. 

F. (1985) 

"trust", "organization", 270 75 1 Schoorman F. D. et al  

 "communication"       (2007) 

"entrepreneur!", "economic 66 4 1 Ward E. A. (2003) 

growth","small business"         
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE REVISORER 

 

Bakgrundsdatafrågor: 

1. Vilken yrkestitel har du? (godkänd/auktoriserad) 

 

2. Hur stor andel av era klienter är små aktiebolag? Hur definierar ni små aktiebolag? 

(vår definition maximalt 11 anställda) 

 

3. Hur stor andel av små aktiebolag anlitar er för löpande bokföring respektive endast 

granskning av revision/årsredovisning? 

 

4. Hur vanligt är det att småföretagare byter revisor/revisionsbyrå? (förtroende) 

 

5. Vad är den vanligaste orsaken till byte av revisor/revisionsbyrå? (förtroende) 

 

6. Vad ingår i den vanliga revisionsrådgivningen? 

 

7. Vilka är orsakerna till att småföretagarna anlitar er för hjälp med den löpande 

bokföringen? (flera teorier) 

 

8. Upplever ni som revisor att småföretagare är engagerade och motiverade att driva sitt 

företag? (motivation) 

 

9. Upplever ni som revisor att småföretagare är engagerade och motiverade att förstå 

årsredovisningen? (motivation) 

 

 

Relation till småföretagare 

 

10. Anser ni att det är vikigt att ni har förståelse och kunskap om den bransch som 

småföretagaren verkar i? (förståelse) 

 

11. Anser ni att småföretagarna upplever det viktigt att ni som revisor har 

branschkunskaper? (förtroende) 

 

12. Hur ofta har ni kontakt med småföretagare? (förtroende) 

 

13. Hur skapar ni en relation till era klienter? (förtroende) 

 

14. På vilket sätt anser ni att ett bra förtroende mellan revisor och företag kan påverka 

samarbetet mellan parterna (positivt/negativt)? (förtroende) 

 

15. Hur påverkar det ditt sätt att agera mot företagare? (kommunikation, förtroende) 
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16. Vad betyder det för dig att ha småföretagarens förtroende? (förtroende) 

 

17. Har ni som revisor någon kontroll för att se om företagaren förstår den information 

och rådgivning som ni ger? (kontroll) 

 

Nyttjande av årsredovisning (förståelse, motivation) 

 

18. Vilken information anser ni att småföretagarna kan dra nytta av i årsredovisningen för 

ekonomisk styrning? 

 

19. Upplever du att småföretagarna förstår årsredovisningen och vad den kan bidra till i 

den ekonomiska styrningen? 

 

20. Om de inte förstår, upplever du att företagaren engagerar sig och försöker att få 

förståelse? 

 

21. Upplever ni som revisor att småföretagare behöver mer kunskap för att driva ett 

företag? 

 

Rådgivning (flera teorier) 

 

22. Hur stor andel av småföretagarna anlitar er för extra rådgivning utöver den sedvanliga 

revisionen? 

 

23. Hur ofta (per företag) nyttjar småföretagen revisorn för rådgivning? 

 

24. Vilka orsaker anser du kan påverka företagens vilja att anlita revisorer till extra 

rådgivning? (flera teorier) 

 

25. Vilka orsaker anser du kan påverka företagen att inte anlita revisorer till extra 

rådgivning? (flera teorier) 

 

26. Nu när revisionsplikten för små aktiebolag skall försvinna, tror ni småföretagare 

kommer att anlita er i samma utsträckning som idag? 

 

27. Tror ni att rådgivningen kommer att öka/minska i framtiden? 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE SMÅFÖRETAGAREN 

 

Bakgrundsdatafrågor: 

1. Vilken position i företaget har ni? 

 

2. Hur många heltidsanställda respektive deltidsanställda hade företaget 2009-01-01? 

 

3. Vilket år registrerades företaget som ett aktiebolag? 

 

4. Har ni varit ägare under hela tiden? 

 

5. Vilken bransch/inriktning gäller huvudsakligen för ert företag? 

 

6. Hur många aktieägare har företaget? 

 

7. Om det finns flera ägare, hur ser fördelningen av ägandet i företaget ut (procentuell 

fördelning)? 

 

8. Ingår ert företag i någon kedja eller är ni fristående? 

 

9. Om ni är med i någon kedja, ställer de några ekonomiska krav på er? (maximering och 

satisfieringsteori)  

 

10. Vilken är er högsta grundläggande utbildning? (kommunikationsteori) 

 

11. Har ni någon ekonomisk utbildning? 

 

12. Hur många timmar per vecka arbetar ni med företagets ekonomi? (kontroll) 

 

13. Kan ni specificera arbetsuppgifterna i föregående fråga. (kontroll) 

 

14. Vad är det som motiverar dig att driva ett eget företag? (motivation) 
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Relation till revisionsbyrån 

 

15. Anlitar företaget någon extern person/företag för hjälp med löpande bokföring? 

(outsourcing) 

 

16. Om ni anlitar annan extern person, av vilken anledning anlitas denne? (outsourcing & 

motivation) 

17. Gör företaget årsredovisningen själv (eller annan person) eller anlitar ni en 

revisionsbyrå? 

 

18. Vilka faktorer är avgörande vid valet av revisionsbyrå? 

 

19. Vilken är din allmänna syn på revisorer? 

 

20. Under hur lång tid har Ert företag anlitat Er nuvarande revisionsbyrå? (Förtroende) 

 

21. Om ni bytt revisor/revisionsbyrå har det påverkat er samarbete? (förtroende) 

 

22. Vid hur många tillfällen under ett år har ni kontakt med revisionsbyrån? (Förtroende) 

 

23. Upplever ni att ni känner förtroende för revisorn som gör revisionen?  

(fråga 18-21 förtroende) 

 

24. Vilken relation har ni till företagets revisor, personlig eller strikt yrkesmässig? 

 

25. Anser ni att revisorn har kunskaper om er bransch/verksamhet? 

 

26. Om ni anser att revisorn inte har kunskaperna om er bransch, har det påverkat ert 

samarbete med revisorn? 

 

27. Anser ni att revisorn är engagerad i företagets verksamhet? (motivation) 

 

28. Hur väl förstår ni informationen som ges vid kontakt med revisorn? (kommunikation) 

 

29. Hur kommer det sig att ni förstår informationen på det här sättet? 

(förståelse/kommunikation) 

 

30. Upplever ni att revisorn kontrollerar om ni förstår den information som revisorn ger? 

(kontroll) 
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Nyttjande av årsredovisningen 

 

31. Vilken nytta anser du att revisionen av ert företag ger er?  

 (förståelse/kommunikation, motivation fråga 31-36) 

 

32. Förväntar ni er att utav årsredovisningen kunna ta ekonomiska beslut för företaget? 

 

33. Använder ni er av årsredovisningen för att ta ekonomiska beslut för företaget? 

 

34. Om ja, när och hur ofta har ni använt er av årsredovisningen? 

 

35. Hur har dessa ekonomiska beslut hjälpt er? 

 

36. Om ni har fattat ekonomiska beslut utifrån årsredovisningen, har ni då tagit dessa 

beslut själv eller har ni rådfrågat en revisor eller annan extern person? 

 

37. Om ni inte använt årsredovisningen, tror ni att den kan hjälpa er att fatta bra 

ekonomiska beslut? (förståelse) 

 

38. Om ni inte använt årsredovisningen, vad grundar ni era beslut på? (förståelse) 

 

39. Om inte beslut grundas på årsredovisningen, hur kommer det sig? 

Koppling teorier: 

Behövs inte (satisfiering) 

Saknar kunskap (kommunikation/förståelse) 

Saknar intresse (motivation) 

 

40. Om ni känner att ni saknar utbildning/kunskap, varför? Skulle ni vilja ha denna 

kunskap? (förståelse, motivation) 

 

41. Revisionsplikten kommer att försvinna för mindre aktiebolag från 2010. Kommer 

detta att förändra ert anlitande av revisionsbyråer? 
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Nyttjande av rådgivning (flera teorier) 

 

42. Har revisorn erbjudit sina tjänster som rådgivare till dig som företagare? 

 

43. Har ni erhållit rådgivning av revisionsbyrån utöver det som ingår i 

revisionsuppdraget? 

 

44. Vid hur många tillfällen under ett år rådgör ni med revisionsbyrån? (flertal teorier) 

När nyttjade ni rådgivning senast?  

 

45. Vilken sorts rådgivning har ni anlitat revisionsbyrån för? 

 

46. Vilken uppfattning har du av rådgivningen du erhöll? (positiv/negativ) 

 

47. Om ni inte anlitat revisionsbyrån för rådgivning, är du informerad om vilka tjänster de 

erbjuder? 

 

48. Om ni inte anlitat revisionsbyrån för rådgivning, av vilken anledning? (flertal teorier) 

 

49. Om ni inte anlitat revisionsbyrån för rådgivning, skulle ni kunna tänka er att anlita 

denne för rådgivning? (motivation, förtroende m fl) 

 

 


