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Sammanfattning

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är samtliga svenska företag skyldiga att föra bokföring. 

Vid start av ett företag är därför en av de första frågorna vem som ska sköta den löpande 

bokföringen. Valet står mellan att sköta bokföringen internt eller att vända sig till en 

bokföringsbyrå.  

Vi ämnar kartlägga hur små handelsbolag organiserar sin redovisningsfunktion och utreda 

motiven till bolagsägarnas val. Studien berör icke-revisionspliktiga handelsbolag inom 

Stockholms län. 

För att besvara studiens syfte genomfördes en enkätstudie med 42 slumpmässigt utvalda 

små handelsbolag. För att få utförligare information om motiven genomfördes även 

personliga intervjuer. Vi har använt oss av teorier inom outsourcing för att besvara 

forskningsfrågan.

Vår enkätstudie visar att merparten av de undersökta små handelsbolagen hanterar 

redovisningsfunktionen internt. Det främsta motivet till att den löpande redovisningen 

sköts internt, är att det anses vara mer ekonomiskt fördelaktigt än att anlita en extern aktör, 

i de fall där redovisningskunskaperna återfinns inom företaget. De vanligaste motiven till 

att anlita redovisningsbyrå, tycks vara att små bolag saknar tillräckliga 

redovisningskunskaper och att de hellre vill använda tiden till kärnverksamheten. 

Vår slutsats är att små handelsbolag verkar ha individuella motiv till hur 

redovisningsfunktionen organiseras. Inget utav de undersökta företagen angav endast ett 

motiv, utan motiven uppgavs i kombination med andra. Motivkombinationerna varierade 

även mellan företagen. Därmed kan vi utesluta att det finns ett enda motiv som styr valet 

kring hur redovisningen organiseras.

Nyckelord: Små handelsbolag, organisering, redovisning, kärnverksamhet, outsourcing.
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1. Inledning 

Inledningsvis diskuteras studiens bakgrund. Därefter presenteras problemformulering och 

syfte. Sedan klargörs de avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis förklaras centrala begrepp 

som använts i uppsatsen. 

Bakgrund

I Sverige finns det många regleringar kring ekonomisk verksamhet. De centrala lagreglerna 

avseende redovisning återfinns i bokföringslagen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) är 

samtliga svenska företag skyldiga att föra bokföring.1 Bokföringsskyldigheten ska fullgöras i 

enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vid bokföring måste förutom lagar, hänsyn 

tas till rekommendationer, uttalanden och allmänna råd från normgivande organ.2 Det ställs 

med andra ord stora krav för att kunna hålla sig uppdaterad inom området. Kraven på 

redovisningen gör att företagare behöver lägga vikt i valet gällande vem som ska sköta den 

löpande bokföringen. Enligt Deurell (1993) står valet mellan att sköta bokföringen själv, att 

anställa någon som sköter den eller att vända sig till en bokföringsbyrå.3  

I Sverige finns det 93 297 registrerade handelsbolag.4 En informationssökning på LIBRIS 

tyder på att få studier är gjorda på handelsbolag.5 Tidigare forskning tycks främst fokusera på 

aktiebolag. Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva 

näringsverksamhet i bolag. Bolagsformen är en juridisk person, vilket innebär att bolaget har 

sin egen förmögenhet, sina egna skulder och kan sluta avtal.6 Bolagsmännen i handelsbolag är 

dock solidariskt betalningsskyldiga, bolagets skulder kan inte enbart utkrävas ur bolagets 

tillgångar utan också hos vem som helst av bolagsmännen.7 En borgenär kan kräva vilken 

bolagsman som helst på hela sin fordran oberoende av hur bolagsmännen har reglerat sitt 

ansvar.8 Därmed är det av stor vikt att redovisningen är felfri, för att inte riskera den 

personliga ekonomin. Enligt Deurell (1993) är handelsbolag inte självständiga skattesubjekt, 

utan det är bolagsmännen som beskattas för bolagets resultat. Fördelningen behöver inte vara 

                                                
1 Bokföringslagen är en så kallad ramlag, d.v.s. en lag som syftar till att tillgodose behovet av skydd för det 
bokföringsskyldiga företagets borgenärer och företagets intressenter. (FARs Samlingsvolym. 2005. Sid. 415).
2 FARs Samlingsvolym. 2005. Sid. 421.
3 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 21.
4 Telefonsamtal med bolagsverket 2006-11-31.
5 http://websok.libris.kb.se/websearch/hitlist?searchId=6682&page=1 2006-11-22.
6 Malmström, & Agell, 2004. Civilrätt. Sid. 277-278.
7 Hemström, C, 2002.  Bolagets rättsliga ställning: Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och 
aktiebolag. Sid. 49.
8 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 36.



-Inledning-

4

proportionell mot respektive bolagsmans ekonomiska insats. Beskattningen sker hos 

delägarna med de skatteregler som gäller för de inblandade. Därmed kan beskattningen av 

resultatet bli rätt komplicerad.9 Detta skapar ett behov av att ha korrekt redovisning, för att 

bland annat undvika skatteskulder. Små handelsbolag har oftast ingen naturlig koppling till en 

professionell aktör inom redovisningsområdet, då bolagen inte är revisionspliktiga. 

Handelsbolag som inte innefattas av revisionsplikten är de som består av färre än tio anställda, 

har mindre än 24 Mkr i omsättning och som inte ägs av en juridisk person. 10 Enskilda firmor 

innefattas visserligen inte heller av revisionsplikt, men ansvaret för företagets redovisning är 

däri inte fördelat på flera personer, vilket är fallet i handelsbolag.11

Av ovanstående anledningar verkar det finnas starka incitament för att låta en 

redovisningskonsult med specialistkompetens, sköta den löpande redovisningen. Vi ämnar 

undersöka vilka motiv handelsbolag uppger till hur de valt att organisera 

redovisningsfunktionen. Studien koncentreras till små handelsbolag, dels på grund av det 

tidigare nämnda forskningsglappet kring handelsbolag, men även på grund av de risker som 

finns förknippade med bolagsformen.

Problem

Numera köper företag tjänster i allt större utsträckning.12 Enligt Axelsson (1993) finns det 

olika skäl till den ökade användningen av externa tjänster. Den snabba teknologiska 

utvecklingen har exempelvis lett till att företag måste koncentrera sig på sina styrkor och köpa 

in övriga funktioner för att inte hamna efter i den teknologiska utvecklingen. Mer komplexa 

produkter baseras på flera olika teknologier, vilket leder till att det blir för resurskrävande att 

hålla sig uppdaterad och samtidigt utveckla alla funktioner inom företaget. Det har dessutom 

utvecklats nya specialiserade företag, som på ett effektivt sätt kan ta hand om de funktioner 

som företagen vill lägga ut.13

Johannisson & Lindmark (2000) hävdar att teknologiska förändringar och nya 

konkurrensförutsättningar medför att småföretag som vill överleva måste skaffa sig 

professionell extern hjälp.14 Företag kan erhålla specialistkompetens som annars är 

                                                
9 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 27.
10 Hemström, C, 2002. Bolagets rättsliga ställning: Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och 
aktiebolag. Sid. 50.
11 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 35.
12 Axelsson, B, 1998. Företag som köper tjänster. Sid. 7.
13 Ibid. Sid. 190-191.
14 Johannison, B, & Lindmark, L, 2000. Företag, företagare, företagsamhet. Sid. 209.
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svåruppnåelig genom att låta anlita en kvalificerad extern aktör. 15 Genom att förlägga 

redovisningsfunktionen externt ökar samtidigt internt fokus. 16 Ett annat motiv till varför det 

enskilda företaget väljer att använda sig av externa tjänster är kostnadsreducering.17 Enligt 

Greaver (1999) kan en anställd sammantaget kosta 100 % mer än bara lön. Det är i detta fall 

som en extern aktör kan vara betydligt billigare.18 Trots att det finns starka incitament att 

outsourca är det många företag som sköter redovisningsfunktionen internt. 

Johannisson & Lindmark (2000) hävdar att små företag vanligtvis är obenägna att köpa in 

specialistkompetens.19 I en undersökning gjord av Bergström & Lumsden (1993) anlitar 

endast 23 % av de undersökta företagen en extern aktör vid den löpande redovisningen, 

medan 77 % väljer att utföra redovisningsarbetet internt.20

Foss (1997) menar att det kan finnas olika förklaringar till att ett företag väljer att sköta 

funktionen internt. En förklaring kan vara att det anses billigare än att anlita en extern aktör.21  

Enligt Greaver (1999) kan företag dessutom känna att de förlorar kontroll över den funktion 

som sköts av den externa aktören. Kontrollförlusten är inte lika uppenbar vid hantering av 

redovisningen internt. Företaget riskerar inte heller att förlora kompetens som kan vara svårt 

att bygga upp igen.22 En funktion som tidigare varit outsourcad kan vara svår att uppta i 

verksamheten igen, då kompetens och rutiner inom området inte längre finns internt. Om 

kompetensen förflyttas ur företaget skapas en beroendesituation till den externa aktören. 

Genom att istället behålla funktionen inom företaget uppstår ingen beroendesituation.23

Det faktum att tidigare studier visar att majoriteten av företagen väljer att behålla 

redovisningsfunktionen internt,24 förbryllar oss, då vi anser att motiven till att sköta 

redovisningen externt väger tyngre. 

Motiv Internt Motiv Externt
Behålla kontroll
Billigare än att anlita byrå
Behålla kompetens

Kostnadsreducering
Fokusera på kärnverksamhet
Erhålla unik kompetens

Tabell 1: Teoretiska motiv till att redovisningen sköts internt respektive externt. 

                                                
15 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 16.
16 Ibid. Sid. 70.
17 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 215.
18 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 58. 
19 Johannison, B, & Lindmark, L, 2000. Företag, företagare företagsamhet. Sid. 209.
20 Undersökningen omfattade totalt 41850 svenska företag. (Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Sid. 76). 
21 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
22 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 29.
23 Ibid. Sid. 30.
24 Undersökning i Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Sid. 76.
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Som ovan diskuterats finns det olika motiv till de sätt som företag organiserar sin 

redovisningsfunktion. Vår intention är att mot denna bakgrund undersöka motiven i små 

handelsbolag, genom att besvara följande problemformulering. 

1.2.1 Problemformulering 

Hur organiseras redovisningen i små handelsbolag och vilka uppges motiven vara?

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur de undersökta små handelsbolagen väljer att 

organisera sin redovisningsfunktion. Vi vill närmare undersöka hur redovisningen 

organiseras, genom att fokusera på följande punkter:

1. Väljer de undersökta små handelsbolagen att organisera redovisningen internt eller externt?

2. Vilka motiv uppges till att anlita en extern part?

3. Vilka motiv uppges till att sköta redovisningsfunktionen internt? 

Avgränsning

Studien avgränsas till små handelsbolag. Med små handelsbolag avses de bolag som inte 

innefattas av revisionsplikten. Avgränsningen valdes då dessa företag inte är skyldiga att 

avsluta den årliga bokföringen med vare sig årsbokslut eller årsredovisning.25 Därmed har de 

inte någon naturlig koppling till en professionell aktör inom redovisningsområdet. Förutom att 

studien endast berör icke-revisionspliktiga handelsbolag, valdes avgränsningen till bolag inom 

Stockholms län. 

Denna studie avgränsas till den externa redovisningen. Redovisningen kan delas in i intern-

respektive externredovisning. Internredovisning har planering som sitt huvudsyfte och är 

riktad till användare inom företaget, medan externredovisning syftar till att ge information till 

företagets intressenter.26 För att undvika begreppsförvirring har vi valt att under nästa rubrik 

närmare förklara centrala begrepp som används i uppsatsen.   

                                                
25 Hemström, C, 2002. Bolagets rättsliga ställning: Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och 
aktiebolag. Sid. 49.
26 Westermark, C, 2000. Den nya bokföringslagen. Sid. 22-23.
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Begreppsförklaring

1.5.1 Redovisning 

I bokföringslagen används begreppet redovisning för att beteckna olika former av extern 

redovisning. Enligt Westermark (2000) omfattas den externa redovisningen av den löpande 

bokföringen,27 årsbokslutet,28 koncernredovisningarna29 samt delårsrapporterna.30 Genom den 

löpande bokföringen insamlas och sammanställs löpande information om ett företags 

affärshändelser.31 Denna uppsats syftar enbart till den löpande bokföringen när begreppet 

redovisning används. 

1.5.2 Redovisningskonsult 

Enligt Kullstedt & Melin (2000) är titeln ”konsult” inte en skyddad titel. Konsulter behöver 

inte vara professionella för att anta denna titel. I uppsatsen avses professionella 

redovisningskonsulter när ”redovisningskonsult” nämns. 

1.5.3 Redovisningsfunktion

Redovisning består av ekonomiska aktiviteter. Ekonomiska aktiviteter inkluderar registrering 

av verifikat, lönehantering, kund och leverantörsfakturering samt övrig redovisning.32 Dessa 

aktiviteter kan samlas till en funktion. Denna funktion kallas i uppsatsen för 

redovisningsfunktion, vilket även är synonymt med ekonomifunktion. 

1.5.4 Outsourcing  

Outsourcing innebär att företaget flyttar ut funktioner, eller delar av funktioner, som tidigare 

utfördes inom företaget.33 I uppsatsen används ”extern aktör”, ”professionell aktör” och 

”extern part” för att referera till företaget som tar hand om den outsourcade funktionen. 

Outsourcing likställs vidare med ”externa tjänster”.

                                                
27 Med bokföring avses i allmänhet den del av redovisningen som omfattar teknik för registrering av 
affärshändelser (Westermark, C, 2000. Sid. 21).
28 Ett årsbokslut består av en balansräkning och resultaträkning. (Hemström, C, 2002. Sid. 50).
29 Koncernredovisningarna syftar till att ge information till företagets intressenter. (Westermark, C, 2000. Sid. 
24).
30 Delårsrapporter är korttidsbokslut för en del av ett räkenskapsår (Westermark, C, 2000. Sid. 24).
31 Alla förändringar i storleken av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med 
omvärlden (FARs Samlingsvolym. 2005. Sid. 416). 
32 Westermark, C, 2000. Den nya bokföringslagen. Sid. 20.
33 Wallentin, C, 2006. Ekonomernas uppslagsbok för alla. Sid. 367.
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1.5.5 Kärnverksamhet 

Kärnverksamheten är den verksamhet som byggs upp kring företagets kärnkompetens. 

Kärnkompetens definieras som:

”Kärnkompetens är de mest kritiska och mest utslagsgivande resurser ett företag förfogar 

över, och som är svårast för andra att kopiera när den kopplas ihop med de relevanta 

strategiska mål som företaget strävar mot”.34

Definition är bra då den inkluderar de utslagsgivande resurserna och ger en bättre bild av 

kärnkompetensen som konkurrenskraft, snarare än som endast särskiljande egenskaper. 

Figuren nedan visar att det finns många funktioner i en verksamhet som kan läggas ut till en 

extern aktör. 

Figur 1: Företagets kärnverksamhet och ”vanliga” funktioner att outsourca. 

Källa: Modifierad version av föreläsningsmaterial, G Linnertz i Axelsson (1998:189).

Till de vanligaste funktionerna att outsourca hör lokala tjänster, kvalificerade uppdrag, 

tillverkning, datordrift och försäljning.35 Outsourcing av redovisningsfunktionen hamnar 

under kvalificerade uppdrag, då redovisningskonsulter innehar den specialistkunskap som 

krävs för att utföra redovisningen.36

                                                
34 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 194.
35 Ibid. Sid. 189.
36 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 221.
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2. Metod

I detta kapitel avser vi att redogöra för hur informationsinsamlingen och urvalet har gått till.  

Därefter beskrivs undersökningsmetoden och datainsamlingen. Slutligen redovisas den 

metodkritik som vi uppmärksammat under arbetets gång.  

Informationsinsamling 

Vi inledde studien med att söka befintlig information kring ämnet, genom en litteratur - och 

artikelsökning på Södertörns Högskolas bibliotek. Sökfunktionerna Libris, Artikelsök, 

Academic Search Elit, Business Source Elit och Affärsdata användes. De sökord som 

nyttjades var handelsbolag, redovisning, outsourcing och kärnkompetens. Dessa ord användes 

var för sig och kombinerat i sökningarna. Sökningarna på redovisning och outsourcing gav 

mest resultat, medan sökningarna på handelsbolag gav minst resultat. På Södertörns högskolas 

bibliotek var det svårt att hitta relevant litteratur rörande handelsbolag. Vi vände oss därför till 

Huvudbiblioteket i Huddinge och Handelshögskolans bibliotek i Stockholm för att utöka 

materialet. På Handelshögskolans bibliotek och Huvudbiblioteket i Huddinge genomsöktes 

databaserna på samma ord som på Södertörn. Inte heller på dessa bibliotek kunde vi hitta 

relevant litteratur anpassad efter handelsbolag. Däremot fanns litteratur rörande redovisning, 

outsourcing och kärnkompetens i allmänhet. Det faktum att relevant information rörande 

handelsbolag inte påträffades, tyder ytterligare på att det inte har bedrivits mycket forskning 

kring denna bolagsform. Vid en informationssökning i LIBRIS gav ”handelsbolag” enbart 

179 träffar, där endast en av dessa passade ändamålet. För att beskriva handelsbolag användes 

till största del Hemströms bok ”Bolagens rättsliga ställning: Om enkla bolag, handelsbolag, 

kommanditbolag och aktiebolag”. Boken behandlar dock samtliga bolagsformer och är inte 

specificerad till handelsbolag. Vi har därför läst uppsatser skrivna inom liknande områden, 

såsom revision i handelsbolag37 för att bredda vår syn på ämnet. Allt detta material har 

använts till problemdiskussion och teori.

                                                
37 Hellgren, S, & Nordmark, J, 2000. Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag 
Revisionens vara eller icke vara. D-uppsats (http://epubl.ltu.se/1404-5508/2004/103/LTU-SHU-EX-04103-
SE.pdf), 2006-09-01.  
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Urval

Enligt Patel och Davidson (1994) bör metodbeskrivningen innefatta en beskrivning av den 

avsedda populationen och på vilket sätt urvalet har gjorts.38 Vår studie omfattar, som tidigare 

nämnts, små handelsbolag i Stockholms län som inte är revisionspliktiga. 

Statistiska Centralbyrån39 kontaktades för att identifiera totalpopulationen och för att erhålla 

ett register över företagen. Enligt SCB finns 20 043 aktiva40 handelsbolag i Stockholms Län.41

Då SCBs företagsregister var avgiftsbelagt, användes istället Affärsdata vid sökning av 

företagens kontaktuppgifter. På Affärsdatas hemsida kunde vi under ”företag” selektera efter 

valda preferenser, d.v.s. ”Handelsbolag” och ”Stockholm”. Träffarna visade en förteckning 

över 64 248 handels- och kommanditbolag,42 men visade inte vilka som var aktiva eller vilka 

som var icke-revisionspliktiga. 

Urvalsmetod 

Samtliga handels- och kommanditbolag från vårt urval ur Affärsdata inkluderades i 

populationen.43 Genom datateknik valdes slumpvis 100 handelsbolag ur förteckningen, utan 

att vi visste något om dem på förhand. På detta vis hade alla företag lika stor sannolikhet att 

komma med i urvalet.44 Därefter kontaktades alla de slumpmässigt utvalda företagen, 

inklusive de som eventuellt innefattades av revisionsplikten. De bolag som vi placerat under

bortfall bestod av de revisionspliktiga, de som ej ville delta, de som vi ej fått tag på och de 

bolag som var inaktiva. Enligt Dahmström (2000) är bortfall de enheter som forskarna hade 

planerat att undersöka, men som de inte fick något svar ifrån. Trots att svar från de 

revisionspliktiga företagen erhölls, lades även dessa företag under bortfall. Diagram 1 visar 

resultatet av urvalet:

                                                
38 Patel, R, & Davidson, B, 1994. Forskningsmetodikens grunder. Sid. 109.
39 Statistiska centralbyrån förkortas till SCB.
40 Med aktiva företag avses de bolag som betalar moms eller är arbetsgivarregistrerade eller innehar F-skatt.
41 Telefonsamtal med SCB, 2006-09-19.
42 http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta 2006-10-20.
43 Totalt 64 248 bolag i affärsdata. 
44 Patel, R, & Davidson, B, 1994. Forskningsmetodikens grunder. Sid. 91.
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Diagram 1: Kontaktade företag
N = 100

21%

28%

2%7%

42% ej aktiva 

ej fått tag på 

revisionspliktiga 

vill ej delta 

aktiva och aktuella 

Diagram 1: Kontaktade företag

Utfallet blev 7 företag som inte ville delta i enkätundersökningen, 2 företag som var 

revisionspliktiga och därför ej intressanta för vidare undersökning, 21 stycken som var 

inaktiva och 28 som inte gick att nå. Därmed blev bortfallet 58 %. Kvar blev 42 företag som 

genom fullständiga enkätsvar deltog i enkätundersökningen. 

Undersökningsmetod

Då syftet med studien var att beskriva de undersökta handelsbolagens sätt att organisera 

redovisningsfunktionen och vilka motiv som uppges, har vi använt oss av både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Enligt Holme & Solvang (1991) kan kvantitativa och kvalitativa metoder 

med fördel kombineras.45 Genom den kvantitativa metoden kan stora volymer av data 

analyseras relativt snabbt.46  Den kvantitativa metoden användes för att få en överblick över 

hur organiserandet av redovisningsfunktionen ser ut i de undersökta små handelsbolagen. Den 

kvalitativa metoden användes för att få en inblick i motiven till sättet att organisera 

redovisningsfunktionen. Denscombe (2000) hävdar att bra forskning, med hög validitet,47

tenderar att använda inslag från båda tillvägagångssätten.48

Datainsamling 

Vid surveyundersökningar kan många olika metoder användas.49 I vår studie har både 

telefonenkäter och personliga intervjuer använts. Enligt Denscombe (2000) är 

surveyundersökningar bäst lämpade för kvantitativa data. Utmärkande för 

surveyundersökningar som tillvägagångssätt är dess breda täckning och dess beroende av 

                                                
45 Holme, I, & Solvang, B, 1991. Forskningsmetodik. Sid. 99.
46 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken. Sid. 205-206.
47 ”Validiteten handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, 
riktiga och träffsäkra” (Denscombe, M, 2000. Sid. 283).
48 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken. Sid. 203.
49 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken. Sid. 13.
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empiriska data vid en bestämd tidpunkt. För att kartlägga de undersökta handelsbolagens sätt 

att organisera redovisningen valde vi att genomföra telefonintervjuer. Enligt Denscombe 

(2000) är telefonintervjuer billigare att genomföra än personliga intervjuer.50  Då merparten 

av frågorna ställdes direkt ur en enkät med svarsalternativ, kallas telefonintervjun nedan för 

telefonenkät.

2.5.1 Telefonenkät 

Vår intention med enkätundersökningen var att utreda hur bolagen väljer att organisera sin 

redovisningsfunktion. Vi försöker även se tendenser i motiven till bolagsägarnas val. 

Genom telefonenkäterna avsåg vi att komma i kontakt med företag till de personliga 

intervjuerna. 

2.5.1.1 Tillvägagångssätt

Inledningsvis genomfördes en förundersökning med ett icke revisionspliktigt handelsbolag,51

för att utreda vilka frågor som är relevanta för telefonenkäten. En förundersökning används i 

de fall där information krävs som inte går att återfinna i litteraturen.52 I vår uppsats krävdes 

information från icke revisionspliktiga handelsbolag. Utifrån förundersökningen utarbetades 

frågor till en pilotintervju. Pilotintervjuer gav oss möjligheten att pröva telefonenkätens 

upplägg och se ”bakom” frågorna. 53 Då en del av frågorna inte var relevanta utifrån studiens 

syfte, rationaliserades dessa bort. Rationaliseringen skedde delvis för att underlätta för vår 

egen del, men samtidigt för att motivera personer att delta i undersökningen. Ytterligare två 

telefonintervjuer genomfördes för att testa frågorna. Efteråt diskuterades både frågorna och 

dess svar, men inga justeringar behövde göras. Telefonenkäten (bilaga 2) består av 11 stycken 

frågor fördelade på två områden. Den första behandlar fakta om företaget (frågorna 1-7) och 

den andra avser den löpande redovisningen (frågorna 8-11). Till största del användes fasta 

svarsalternativ, då vi ansåg att respondenten har enklare att svara på dessa frågor. Till 

frågorna inkluderades svaret ”annat”, därför att vi ville ge respondenten en möjlighet att svara 

fritt. 

                                                
50 Ibid. Sid. 15.
51 Bobkit HB beläget i Gröndal.
52 Davidsson, B & Patel, R, 1994. Forskningsmetodikens grunder.  Sid.48.
53 Davidsson, B & Patel, R, 1994. Forskningsmetodikens grunder.  Sid.48.
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2.5.2 Personliga intervjuer

Efter telefonenkäterna utfördes längre personliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

representanter från tre handelsbolag, vilka utvalts bland de 42 företag som deltog i 

enkätstudien. Företagen valdes utifrån nedanstående tre kriterier:

 ett bolag som har valt att låta en extern part sköta redovisningsfunktionen (bilaga 2)

 ett bolag som sköter redovisningsfunktionen internt (bilaga 3)

 ett bolag som tidigare har tagit hjälp externt men som numera väljer att sköta sin 

redovisning internt (bilaga 4)

Kriterierna valdes då vi ville få en bredare inblick i ämnet. Till de personliga intervjuerna 

utformades individuella intervjuformulär. Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av 

bandspelare. Ljudupptagningar erbjuder permanent och fullständig dokumentation när det 

gäller det talade ordet.54 På detta sätt undviks att det talade ordet förvrängs på grund av dåligt 

minne. Bandspelaren missar dock ickeverbalkommunikation och andra kontextuella faktorer55

så till viss del förlitas informationen fortfarande till minnet. Intervjuerna genomfördes för att 

öka kunskaperna kring motiv till organiserandet av redovisningen. Enligt Denscombe (2000) 

är intervjuer särskilt lämpade för att producera detaljerad data.56

2.5.3 Val av redovisningskonsulter

För att fördjupa studien genomfördes längre intervjuer med två branschkunniga 

redovisningskonsulter. Vår förhoppning var att komma i kontakt med konsulter med lång 

erfarenhet av små handelsbolag. Då det upplevdes svårt att komma i kontakt med en byrå som 

främst arbetade mot små handelsbolag, intervjuades istället en anställd på en etablerad 

revisionsbyrå.57 För att bredda vårt perspektiv kontaktades även en representant från en 

mindre byrå.58 Båda konsulterna har lång erfarenhet inom branschen, men inte många års 

erfarenhet av små handelsbolag. 

                                                
54 Denscombe, M, 2000. Forskningshandboken. Sid. 145.
55 Ibid. Sid. 145.
56 Ibid. Sid. 15.
57 Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB.
58 Analycera Ekonomi & Redovisning AB.
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   Metodkritik 

Enkätstudien baserades på 42 små handelsbolag. Vi är medvetna om att det låga antalet59

studieenheter kan bidra till att generaliserbarheten av resultaten möjligtvis kan ifrågasättas. Vi 

söker dock endast indikationer, inte generaliseringar i denna studie.

Det finns en risk med att endast intervjua en person på respektive företag, då bilden av 

företaget blir väldigt subjektiv. Intervjuer visar subjektiv information, det ligger i intervjuns 

natur. Vi försöker motverka den subjektiva bilden genom att se vilka orsaker som kan ligga 

bakom de svar vi får och analysera utifrån detta.

                                                
59 I förhållande till totalpopulationen som är 19 891 företag i Stockholms län.
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3. Teori och tidigare forskning

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen. Därefter introduceras teorier kring 

outsourcing, för att sedan redogöra för de motiv till att använda sig av en extern aktör, 

respektive att sköta funktionen internt, som återfinns i olika teorier.

Redovisningsfunktionen

Bergström & Lumsden (1993) redogör för hur redovisningsfunktionen organiseras i mindre 

svenska företag. 60 Enligt undersökningen står valet främst mellan att låta en redovisningsbyrå 

hantera funktionen eller att låta de anställda sköta den.61 Resultatet visar att merparten av 

företagen62 organiserar den löpande redovisningen internt. Hela 77 % av företagen sköter den 

löpande redovisningen internt, medan 23 % anlitar en redovisningsbyrå. Av dem som väljer 

att hantera redovisningen internt, är det vanligaste motivet att informationen erhålls snabbare. 

Bland de företag som låter en redovisningsbyrå ta hand om redovisningen, uppges 

kostnadsbesparingar och att arbetstiden hellre används till andra arbetsuppgifter, som de 

främsta motiven.63 Vidare visar undersökningen att redovisning som hanteras av en byrå 

främst konstrueras för att tillfredställa legala krav, såsom skattelagstiftningen. För att 

tillfredställa kraven skapas en helhetsinformation som är svår att bryta ner och anpassa för 

styrning av verksamheten. De företag som hanterar redovisningen internt tycks därför 

använda informationen till styrning, i större utsträckning än dem som väljer att outsourca.64  

Outsourcing

Outsourcing innebär att företag specialiserar sig genom att flytta ut aktiviteter inom vilka 

företaget inte har kärnkompetens.65 Företaget ska koncentrera sig på det som det gör bäst och 

ge andra uppdrag till den aktör som har bäst förutsättningar för att utföra arbetet.66

Outsourcing är ett processuellt begrepp som står för att genomföra en förändring och 

definieras nedan som:

                                                
60 Undersökningen innefattar samtliga bolagsformer med 5-49 anställda. 
61 Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Ekonomisystem i mindre företag. Sid. 105.
62 Totalt 41850 svenska företag (Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Sid. 76).
63 Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Ekonomisystem i mindre företag. Sid. 119.
64 Ibid. Sid. 244-245.
65 Hatch, M, 2002. Organisationsteori. Sid. 223.
66 Mintzberg, H, & Quinn, J, 1991. The strategy process. Sid. 638.
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”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 

internt inom företaget i och med denna förändring istället köps från en leverantör.”67

Outsourcing kan delas upp i två olika typer, integrerad eller splittrad. Integrerad outsourcing 

innebär att en hel funktion i företaget läggs ut till en extern aktör. 68 Enligt Greaver (1999) 

används denna form av outsourcing mest av större företag.69 Splittrad outsourcing betyder att 

endast en del av en funktion läggs ut och att samordningen av denna funktion fortsätter att 

skötas av företaget.70 Enligt Greaver (1999) är det vanligast att små företag använder sig av 

splittrad outsourcing.71 Företag anses lägga ut hela eller delar av funktioner i allt större 

omfattning.72

Motiv till att redovisningsfunktionen sköts externt

3.3.1 Kostnadsreducering

Det främsta skälet till outsourcing är generellt sett kostnadsreducering.73 Enligt Raths (1999) 

kan outsourcing inom redovisningsområdet innebära kostnadsreduceringar på upp till 20 %.74

Den grundläggande frågan i produktions- och faktorskostnadsteorin utgår från tanken att den 

som bäst kan göra jobbet bör även göra det.75 I förlängningen leder detta till arbetsdelning och 

specialisering, eftersom inget företag kan vara bäst på allt. En extern aktör utför samma arbete 

som den interna skulle ha gjort, plus att den externa organisationen måste erhålla en egen 

förtjänst för uppdraget. Anledningen till att det likväl blir kostnadsreducerande att outsourca 

en funktion, är att specialiseringen ger en effektivisering. Genom specialisering kan det 

externa företaget använda sig av överlägsna resurser, inneha träffsäker kompetens, nyaste 

teknologin samt erfaren och motiverad personal. Detta blir alltför kostsamt för den egna 

organisationen att utveckla samtidigt som fokuseringen ligger i en annan kompetens.76 Genom 

att använda sig av externa tjänster undviks dessutom vissa andra kostnader. Om valet ligger 

mellan att anställa en person eller att outsourca, sparar företaget in direkta kostnader. 

Kostnaderna sparas inte enbart in på löner, utan även på arbetsplatskostnader (skrivbord, 

                                                
67 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster.  Sid. 188.
68 Ibid. Sid. 189.
69 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 13.
70 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 189.
71 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing  Sid. 14.
72 Martin, C, Lavine, M, Baker C, & O`leary J, 2000. Outsourcing the internal audit function. Sid. 58.
73 Reilly, P, & Tamkin, P, 1996. Outsourcing: A flexible option for the future? Sid. 56.
74 Raths, D, 1999. Accounting via the webb. CFO. Vol. 15 Issue 8, Sid. 21.
75 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 219.
76 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 57-58.
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dator, telefon o.s.v.), övervakning (uppföljning av anställds resultat, möten o.s.v.), utbildning 

och teknologi som skulle ha använts om företaget inte valt att outsourca.77 De anställda

behöver inte vara ständigt uppdaterade, vilket gör att företaget slipper kostnaderna för 

kunskapsutveckling inom det outsourcade området.78 Enligt Greaver (1999) kostar en anställd 

sammantaget ungefär 100 % mer än bara lön. Det är då som en extern aktör kan vara betydligt 

billigare.79 Genom outsourcing får företag betala över tid och behöver inte riskera 

likviditetsproblem i samma utsträckning.80 De slipper stora investeringar och undviker stora 

fasta kostnader.81 Detta exemplifieras i figur 2.

Figur 2: Omvandling av fasta kostnader till rörliga. 

Källa: Modifierad version av Axelsson (1998:219)

De rörliga kostnaderna ökar visserligen, men i och med att stora investeringar undviks, ökar 

likviditeten.82 Om företaget väljer att hålla låga priser, kan outsourcing vara ett alternativ för 

att undvika höga fasta kostnader. 83 Greaver (1999) hävdar samtidigt att kostnadsaspekten är 

uppförstorad i outsourcingsammanhang. Det finns en mängd motiv som i kombination med 

kostnadsreducering bildar den faktiska fördelen med outsourcing. Kostnadsreducering är 

endast en anledning till outsourcing. Därmed kan denna anledning ses som överskattad i 

jämförelse med andra motiv.84

Inom kostnadsreduceringsperspektivet bör även alternativkostnader nämnas. 

Alternativkostnader är den avkastning man skulle ha fått om resurserna använts på ett annat 

                                                
77 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 58.
78 Ibid. Sid. 58.
79 Ibid. Sid. 58.
80 Ibid. Sid. 265.
81 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster.  Sid. 219.
82 Ibid. Sid. 219.
83 Ibid. Sid. 216.
84 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 58.
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sätt. Denna avkastning behöver inte enbart bestå av intjänade pengar, utan kan likväl bestå av 

intjänad tid. 85

3.3.2 Ökat fokus på kärnverksamheten

Det är viktigt att identifiera ett företags kärnverksamhet innan ett beslut om outsourcing tas. 

Identifieringen anses viktig för att företaget inte ska överlåta det som är företagets 

kärnkompetens.86 Speciellt i branscher med hög konkurrens och/eller snabb teknologisk 

utveckling krävs det att företaget fokuserar på det de är duktiga på och köper in allt annat. I 

annat fall riskerar de att hamna efter sina konkurrenter.87 Genom att i det egna företaget 

definiera kärnkompetensen förenklas resursallokeringen till dessa områden. Därmed kan 

företaget koncentrera sig på de aktiviteter och resurser som är av största vikt. Att lägga ut en 

aktivitet underlättar företagets fokusering på kärnverksamheten.88 Företaget kan då lättare 

identifiera nya aktiviteter som leder till att kärnkompetensen utvecklas. Genom att identifiera 

avgörande resurser, förväntas konkurrenskraften långsiktigt säkras och kärnverksamheten 

utvecklas.89 Företag kan även välja att låta bli att belasta den egna organisationen med 

funktioner som inte tillhör kärnförmågan, trots att de skulle kunna göra arbetet relativt bra 

själva.90 Det handlar om att lägga tiden på det som kan faktureras. 

Figur 3 visar vilka delar av organisationen som är lämpliga att outsourca med 

kärnverksamheten som utgångspunkt. Som figuren antyder bör funktioner med 

positionsskapande egenskaper, som är avgörande, inte outsourcas. Däremot går det att 

outsourca funktioner som är avgörande om de inte är differentierare, då de i sig inte utgör en 

konkurrensfördel. Likaså går det att outsourca användbara differentierare, eftersom de inte är 

avgörande för affärerna. Det som bör outsourcas är de användbara basaktiviteterna, då de 

varken är avgörande för affärerna eller innebär en speciell konkurrensfördel.91

                                                
85 Eklund, K, 2002. Vår ekonomi. Sid. 53.
86 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 212.
87 Ibid. Sid. 190. 
88 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 70.
89 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 195.
90 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
91 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 205.
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Figur 3: Utgångspunkter vid bedömning av outsourcing. 

Källa: Modifierad version av Lacity, Willcock & Feeny i Axelsson (1998:205).

Om företaget har som strategi att satsa på att producera ”den bästa” produkten, behöver det 

koncentrera sig på kärnverksamheten och kan använda sig av outsourcing för att flytta fokus 

från faktorer som inte hör till kärnkompetensen.92

3.3.3 Erhålla unik kompetens 

Enligt Axelsson (1998) kan en anledning till outsourcing vara att företaget har svårigheter att 

upparbeta egen kompetens.93 Genom outsourcing kan företag erhålla expertis, som annars inte 

skulle vara tillgänglig för densamme.94 Greaver (1999) menar att den enskilda individens 

kunskaper och förmågor är begränsade.95 Enligt Foss (1997) har inte ens det mest integrerade 

företaget förmågan att samla in information inom alla de områden som de erfordrar 

kunskap.96 Ett val är då att outsourca en funktion där företaget brister i kunskap. Företag kan 

behöva komplettera den egna organisationens resurser för att skapa en viss kapacitet 

kvantitetsmässigt.97 Utgångspunkten är att de vill anskaffa sig resurser som inte är effektivt att 

utveckla inom den egna organisationen.98 Företaget kan även känna ett behov av att köpa in 

en funktion av högre kvalitet än vad de själva kan prestera. De kan behöva tjänster som ger en 

högre form av trovärdighet, såsom revisionstjänster från en revisor. Genom att kopplas till en 

känd aktör kan företaget öka sin trovärdighet, t.ex. med hjälp av en erkänd redovisningsbyrå.
99

                                                
92 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 70.
93 Axelsson, B, 1998.Företag  köper tjänster. Sid. 251.
94 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing.  Sid. 4.
95 Ibid.  Sid. 16.
96 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 288.
97 Axelsson, B, 1998. Företag  köper tjänster. Sid. 222.
98 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing.  Sid. 70.
99 Ibid. Sid. 155.
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Vissa externa tjänster gör det möjligt för det köpande företaget att särskilja sig. Dessa tjänster 

är så pass kompetenskrävande och/eller komplexa att de skulle vara alltför resurskrävande att 

hantera internt.100 Det externa företaget har däremot erfarenheter och specialistkunskaper 

inom det aktuella området.101

Greaver (1999) förklarar att det finns en myt om att interna enheter lättare tillgodoser 

köparens behov. Myten stämmer inte därför att externa enheters själva överlevnad direkt 

påverkas av deras förmåga att tillfredställa sina kunder. I och med att den externa aktörens 

överlevnad beror på dess överlägsenhet inom sitt speciella område, är aktören mycket 

motiverad att uppnå hög kompetens. 102 Sammanslaget gör alla dessa faktorer det mycket 

troligt att den externa aktören kommer att öka företagets kvalité, inom det område som 

outsourcas. Även om det egna företaget har motiverad och kunnig personal inom området, bör 

de inte kunna skapa tillräckliga resurser för att överträffa kvaliteten hos ett nischat företag. 

Utifall att samma kapacitet uppnås, har företaget missförstått vad som verkligen är deras 

kärnverksamhet. Det är nämligen i kärnverksamheten som motivation och kunskap bör 

läggas.103

Ian Wilson, tidigare styrelseordförande på General Electric sade en gång: ”no amount of 

sophistication is going to allay the fact that all your knowledge is about the past and all your 

decisions are in the future”.104 Wilson menar således att oavsett hur kunnig man är, bygger 

kunskaperna på det förflutna och inte det som kommer vara. På något sätt bör företagaren 

försöka förutse framtiden, vilket kräver stora resurser. Genom att låta outsourca en del av 

företaget måste inte företagsledaren försöka se in i framtiden, det gör den externa aktören. 105

Motiv till att redovisningsfunktionen sköts internt 

För vissa företag är outsourcing den perfekta lösningen, medan det för andra varken visar sig 

vara kostnadsbesparande eller strategiskt effektivt.106 Foss (1997) menar att det kan finnas 

olika förklaringar till att företag väljer att sköta funktioner internt. En förklaring kan vara att 

de externa tjänsterna är dyrare eller att de inte existerar på marknaden. Trots att marknaden 

erbjuder motsvarande tjänster, kan företag välja att sköta sin redovisnings internt.107 Nedan 

redogörs motiv till detta.

                                                
100 Axelsson, B, 1998. Företag  köper tjänster. Sid. 190.
101 Greaver, M, 1999.  Strategic outsourcing. Sid. 57.
102 Ibid. Sid. 46-47.
103 Ibid. Sid. 46-47.
104 Ibid. Sid. 33.
105 Ibid. Sid. 33-34.
106 Martin, m.fl, 2000. Outsourcing the internal audit function. Sid. 58.
107 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
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3.4.1. Behålla kontroll 

Enligt Greaver (1999) kan ett företag vid outsourcing känna att de förlorar kontroll över den 

funktion som sköts av en extern aktör.108 Bristen på kontroll är inte lika uppenbar om 

redovisningen sköts internt. Genom att välja att sköta redovisningen internt riskerar företaget 

inte heller att förlora kompetens som kan vara svårt att bygga upp igen. En funktion som 

tidigare varit outsourcad kan nämligen vara svår att inkorporera i verksamheten då kompetens 

och rutiner kring funktionen inte längre finns internt.109 Deurell (1993) anser att en av

fördelarna med att hantera redovisningsfunktionen internt är att företaget behåller kontrollen 

över ekonomiarbetet. Företaget undviker även en del administrativa problem, med 

verifikationer som kontinuerligt måste sändas till redovisningsbyrån. Genom att behålla 

funktionen inom företaget undviks att viktig information periodvis befinner sig utanför 

detsamma.110

3.4.2 Behålla kompetens 

Enligt Foss (1997) är de kunskaper som finns inom företaget inte enbart uttalade förmågor. 

Summan av färdigheter inom organisationen skapar nämligen ett värde i sig. Värdet byggs upp 

ur hur rutiner, människor och kunskaper är sammankopplade. Samspelet av dessa leder till en 

effektivisering. Att skapa samma effektivitet hos den externa aktören kan vara svårt. 111

Enligt Axelsson (1996) skapas en beroendesituation till den externa aktören om kompetensen 

flyttas ur företaget. Genom att istället behålla funktionen internt riskerar inte företaget att 

hamna i en beroendesituation.112 När det gäller redovisningskompetens, fördjupas 

beroendesituationen av det faktum att informationen som lämnas ut kan vara känslig. När 

redovisningen sköts internt, undviks en oro rörande hur hantering av konfidentiell information 

sker hos den externa aktören.113   

3.4.3 Billigare än att anlita en extern part

Väljer företaget att sköta sin redovisning internt, kan det bero på att det uppstår kostnader i 

samband med användandet av marknaden. Ett exempel på sådana kostnader återfinns i 

transaktionskostnadsteorin. Denna teori förklarar att alla utbyten mellan aktörer bygger på 

någon form av kontrakt. Upprättande och kontroll av dessa kontrakt medför kostnader, s.k. 
                                                
108 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 29.
109 Axelsson, B, 1998.  Företag köper tjänster. Sid. 211.
110 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 21.
111 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 287.
112 Axelsson,  B, 1998. Företag  köper tjänster.  Sid. 193.
113 Morris, & James, 1999. Could outsourcing help?” Management accounting: Magazine for charterad 
management accountant”. Vol. 77. Sid. 44.
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transaktionskostnader. Alla transaktioner har sin kostnad, vare sig det är tid, energi eller 

pengar. Exempel på transaktionskostnader är övervakning, informationsinsamling och 

förhandlingar. I teorin hanteras funktioner internt om de upplevs skapa höga 

transaktionskostnader vid outsourcing. 114

Foss (1997) menar att en fördel med att hantera en funktion inom företaget är att arbetet görs 

till en lägre kostnad.115 En förutsättning är dock att funktionen inte tar alltför mycket tid från 

kärnverksamheten.116 Det gäller följaktligen att ta hänsyn till alternativkostnaden vid beslutet 

att sköta redovisningen internt. 

                                                
114 Axelsson,  B, 1998. Företag  köper tjänster. Sid. 227-228.
115 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
116 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 21.
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4. Den empiriska undersökningen

I detta kapitel skildras den empiriska undersökningen. Först återges data från enkätstudien. 

Därefter redovisas de två intervjuer som utförts med redovisningskonsulter och de personliga 

intervjuer som genomförts med tre små handelsbolag. Till sist sammanfattas empirin i en 

översiktstabell som redogör för motiven bland de tillfrågade.

Telefonenkät

Redovisningsfunktionen 

I de tillfrågade handelsbolagen väljer en övervägande andel att sköta den löpande

redovisningen internt (diagram 2). Av de 42 undersökta företagen valde 26 av dessa att sköta 

sin redovisning internt, medan 16 företag använder sig av en extern aktör.117

Diagram 2: De undersökta små handelsbolagens sätt att 
organisera redovisningsfunktionen

N = 42
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Diagram 2: De undersökta små handelsbolagens sätt att organisera redovisningsfunktionen.

Många bolag som valt att anlita en redovisningsbyrå var förvånade över det höga antalet 

företagare som väljer att sköta redovisningen internt. Anledningen till förvåningen tycktes 

bero på att redovisningen antingen sågs som alltför svår att utföra internt och/eller ansågs ta 

för mycket tid från den övriga verksamheten.

En anmärkningsvärd iakttagelse är att många av de personer som valt att anlita 

redovisningsbyrå, kallar sin redovisningskonsult för revisor. Begreppsförvirringen tros bero 

på att revisorn för många företagare är liktydigt med den person som sköter bokföringen. I 

                                                
117 I form av en redovisningsbyrå.
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små handelsbolag är det ofta en bokföringskonsult som hjälper till med bokföring och 

deklaration. Därför kallas konsulten i bolaget ofta för ”revisor” i dagligt tal.

4.1.2 Angivna motiv 

Då syftet med studien är att undersöka motiven till hur de undersökta små handelsbolagen 

väljer att hantera den löpande redovisningen, ombads respondenterna att motivera sina val. 

4.1.2.1 Motiv till att den löpande redovisningen utförs internt

På frågan gällande anledningar till att utföra den löpande redovisningen internt, kunde flera 

motiv anges. Det vanligaste motivet till att redovisningen utförs internt, är att det för företaget 

är billigare än att anlita redovisningsbyrå. Motivet uppgavs av 24 små handelsbolag, d.v.s. 

merparten av de 26 tillfrågade. Ett annat vanligt motiv är att kunskapen finns inom företaget, 

därmed känns det onödigt att anlita en redovisningsbyrå.118

Diagram 3: Motiv till att den löpande redovisningen utförs 
internt

Totalt 26 tillfrågade företag

Billigare än att anlita
redovisningsbyrå 

Redovisningsinformationen
rehålls snabbare 

Bättre förståelse av
redovisningsinformationen 

Annat motiv 

Diagram 3: Motiv till att den löpande redovisningen utförs internt i de undersökta små handelsbolagen.

Att intern hantering av redovisningen ger en bättre förståelse av informationen anges av 6 

bolag, av de totalt 26 tillfrågade. Två företag upplever att redovisningsinformationen erhålls 

snabbare när redovisningen sköts internt.

4.1.2.2 Motiv till att den löpande redovisningen utförs externt

På frågan gällande motiv till att den löpande redovisningen utförs externt kunde flera 

alternativ anges.

                                                
118 Detta angavs under ”annat motiv”.
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Diagram 4: Motiv till att den löpande redovisningen utförs 
externt

Totalt 16 tillfrågade företag 

Arbetstiden används hellre till
kärnverksamheten
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Intresset för
redovisningsinformationen är
lågt

Redovisningskunnandet inom
företaget är otillräckligt

Diagram 4: Motiv till att den löpande redovisningen utförs externt i små handelsbolag.

Som kan ses i diagram 4 är det vanligaste motiven att arbetstiden hellre används till 

kärnverksamheten samt att kunskaperna inte finns inom företaget. Båda motiven angavs av 12 

handelsbolag. Hälften av de tillfrågade uppger att det är mindre kostsamt att låta en 

redovisningsbyrå sköta redovisningen. Att intresset för redovisningsinformationen är lågt 

uppgav 6 av 16 tillfrågade företag. Endast två företag som sköter redovisningen externt, 

uppger att kunskaperna finns inom företaget.119

Intervjuer med redovisningskonsulter

För att ytterligare fördjupa oss inom området intervjuades två redovisningskonsulter. För att 

ge läsaren en inblick i ämnet presenteras dessa intervjuer först.

4.2.1 Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB

Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB120 redovisningsavdelning ”Affärsservice” är en av 

Sveriges största revisionsbyråer, med 125 kontor runt om i landet. På kontoret i Huddinge 

arbetar redovisningskonsulter, revisorer och revisorsassistenter. Veronica Norton har arbetat 

på Öhrlings kontor i Huddinge i tre månader. Hon är auktoriserad redovisningskonsult121 och 

har tidigare arbetat på KPMG i Uppsala i 10 år. 

                                                
119 Angavs i svaret på fråga 10, bilaga 2.
120 Öhrlings Price Waterhouse Coopers förkortas fortsättningsvis till Öhrlings.
121 För auktorisation krävs ett godkännande av Sveriges redovisningskonsulters förbund.
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Det som skiljer Öhrlings från konkurrenterna, är enligt Veronica att de har tillgång till 

spetskompetens inom många olika områden. Till kontoret i Huddinge kommer både en 

skattekonsult och momsjurist veckovis, som besvarar frågor på plats. 

Veronicas huvudsakliga arbetsuppgifter är bokslut och deklarationer, men hon sköter även 

löpande bokföring. Till bokslut används bokföringsprogrammet Kapell och till deklarationer 

används Norstedts. Inom den löpande bokföringen används bokföringsprogrammet Brilliant. 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Öhrlings Price Waterhouse Coopers är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters förbund.122

En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och 

utveckling.123 För auktorisation ställs det krav på att medlemmarna har minst 50 timmar 

utbildningstimmar, inom en treårs tid, inom skatt och redovisningsområdet. Titeln 

kvalitetssäkras regelbundet med hjälp av diverse kontroller av SRF. Öhrlings genomför även 

egna kvalitetskontroller av de anställdas kunskaper med hjälp av interna experter. 

Att hålla sig uppdaterad 

Veronica anser att det mest utmanande med att arbeta som redovisningskonsult är att ständigt 

hålla sig uppdaterad på nya bokföringslagar inom redovisning, revision och skatteområdet. 

Veronica poängterar att rekommendationer och skatteregler kontinuerligt ändras. Det gäller 

att snabbt ta till sig uppdateringarna och använda dem i det löpande arbetet. På Öhrlings 

anordnas kontinuerligt kurser och utbildningar, personalen får ett antal utbildningstimmar 

varje år. Det yttersta ansvaret för att hålla sig uppdaterad om nya lagar och regler ligger dock 

hos individen. Veronica betonar att det är viktigt att hålla sig ajour för att kunna utföra ett bra 

arbete. De anställda inom företaget kan vända sig till de tidigare nämnda momsjuristerna och 

skattekonsulterna med frågor som uppkommer. 

Synen på små handelsbolag

Veronica arbetar främst mot ägarledda företag, för närvarande med tre 

handels/kommanditbolag. Samtliga bolag är revisionspliktiga, då de ägs av en juridisk person.

Enligt Veronica efterfrågar handelsbolag allt från löpande bokföring till bokslut och 

deklarationer. Hon anser inte att hennes uppgifter som redovisningskonsult påverkas 

nämnvärt av vilken bolagsform som hanteras. När det gäller den löpande bokföringen ställs 

                                                
122 Sveriges Redovisningskonsulters förbund förkortas till SRF.
123 http://www.srfkonsult.se 2006-11-13.
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samma krav på verifikationerna. Det enda som skiljer är att det finns olika benämningar på 

vissa konton. I aktiebolag ses ägaren som anställd i företaget, där vinsterna tas ut som lön, till 

skillnad från handelsbolag, vari vinsten hanteras som ett uttag. Veronica uppfattar

aktiebolagsformen som något lättare att hantera, på grund av att det är mer välreglerat än 

handelsbolag. De regleringar som avser handelsbolag, återfinns främst inom skattefrågor.

Små handelsbolag kan enligt Veronica gynnas av att anlita en redovisningsbyrå, särskilt i en 

tillväxtfas, då det kan vara viktigt att se över skattesituationen och kompanjonsavtal. Hon tror 

att bolagsägarna annars kan glömma bort de risker som finns kopplade till ägarstrukturen. 

Det kan dessutom vara fördelaktigt att anlita en redovisningsbyrå vid ombildandet till 

aktiebolag. Speciellt vid lån från bank kan det vara fördelaktigt att kunna visa upp ett 

årsbokslut som är kvalitetsgranskat av en redovisningskonsult. 

Motiv till att anlita redovisningsbyrå

Veronica anser att det främsta motivet till att anlita en redovisningsbyrå, kan tänkas vara att

det saknas tillräckliga kunskaper inom företaget. Den löpande bokföringen kan ta lång tid om 

man inte behärskar området. Veronica betonar att ”företag startas oftast inte för att sitta med 

bokföringen, utan för att driva verksamheten”. Anlitandet av en byrå anses dessutom vara 

fördelaktigt då företag vill få tillgång till specialistkompetens. Genom anlitandet av en 

redovisningskonsult kan företaget ställa de frågor som uppkommer i olika ekonomiska 

situationer. Enligt Veronica är det viktigt att delägarna kan förstå sin balans- och 

resultaträkning. En konsult kan hjälpa ägarna med denna analys. Ägarna kan på så sätt få ut 

mer information av redovisningen, än enbart momsdeklaration. Hon poängterar att det är upp 

till redovisningskonsulten att erbjuda en tolkning av redovisningen. Veronica har tystnadsplikt 

och tycker inte att förtroendefrågor bör hindra företag att anlita en byrå. Enligt hennes 

uppfattning har kunderna bra förtroende för henne.

Motiv till att redovisningsfunktionen sköts internt

Veronica anser att ett av de främsta motiven till att sköta redovisningen internt, är att ägarna 

vill känna kontroll över sitt bolag. De vill ha uppsikt över vad som påverkar företagets 

resultat. Veronica påpekar dock att en viktig förutsättning för att sköta sin redovisning själv, 

är att företaget har de nödvändiga kunskaperna.



-Den Empiriska Undersökningen-

28

4.2.2 Analycera Ekonomi & Redovisning AB

Analycera Ekonomi & Redovisning AB124 är en nystartad redovisningsbyrå i Huddinge som 

delvis ägs av Rebecka Olofsson. Valet att intervjua Rebecka grundade sig på att Analycera 

bland annat riktar sig till små handelsbolag. Analycera erbjuder löpande bokföring, 

redovisning, fakturaservice, ekonomisk rådgivning samt Starta-Eget-Hjälp. Rebecka är 

utbildad civilekonom med flera års erfarenhet inom ekonomi - och redovisningsarbete i allt 

från enskilda firmor till börsnoterade företag.

Rebecka anser att uppgifterna i hennes roll som redovisningskonsult består av löpande 

bokföring, kundreskontra, fakturahantering och ekonomisk rådgivning. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter är löpande bokföring och ekonomisk rådgivning. Inom den löpande 

bokföringen används bokföringsprogrammet SPCS administration 1000. Andra SPCS-

program används för bland annat skatt, deklarationer, inventarier och löner.     

4.2.2.1     Att hålla sig uppdaterad 

Företaget håller sig uppdaterat på nya lagar och regler inom redovisningsområdet genom 

diverse utskick från bokföringsnämnden och skatteverket. Rebecka väljer dessutom att gå på 

seminarier och kurser som anordnas av de ovanstående. 

4.2.2.2 Synen på små handelsbolag

I dagsläget har företaget runt tio kunder, varav två är icke-revisionspliktiga handelsbolag. 

Rebecka anser att små handelsbolag kan ha nytta av att använda sig av extern hjälp vid 

redovisningen. Bolagen kan få en bättre uppfattning om sin ekonomi och redovisning.

Handelsbolag verkar efterfråga löpande bokföring och rådgivning i större utsträckning än 

övriga bolagsformer. Många ägare behöver hjälp med deras privata deklarationer, då den 

privata ekonomin går ihop med företagets. Speciellt gällande skattefrågor kan Analycera 

hjälpa bolagsägarna att upptäcka möjligheter som ägarna inte själva är insatta i. 

Enligt Rebecka är det i viss mån lättare att arbeta med den löpande bokföringen i aktiebolag, 

eftersom den privata ekonomin hos ägarna är skild från bolagets.

4.2.2.3 Motiv till att anlita redovisningsbyrå

Rebecka tror att de främsta motiven till att anlita en redovisningsbyrå är att kunskapen och 

intresset inom ekonomi – och redovisningsområdet är lågt. Särskilt momsen upplevs som svår 

                                                
124 Företaget Analycera Ekonomi & Redovisning AB förkortas fortsättningsvis till Analycera.
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att hantera, liksom anställningsavtal. Enligt Rebecka förekommer det att företag inleder med 

att sköta redovisningen internt, för att sedan övergå till att anlita en redovisningsbyrå när de 

upptäcker att kunskaperna inte är tillräckliga. För att få bra underlag kan det vara en god ide 

att söka specialiserad hjälp. ”Bra beslut grundar sig på bra underlag” säger Rebecka. Genom 

att anlita en redovisningsbyrå, behöver bolagsägarna inte vara uppdaterade på de regler och 

lagar som måste följas. Företagen kan få god insikt i redovisningen genom att gå igenom 

siffrorna med konsulten. En redovisningskonsult kan fungera som ett viktigt ”bollplank” och 

se saker som är svåra för företaget att överblicka själva. Konsulten kan exempelvis ge 

konsultationer rörande inkomstnivåer som är lämpliga utifrån skattesituationen och föreslå 

passande försäkringar. Genom att konsulten sköter kontakterna med myndigheter och skapar 

en redovisning som klarar revision, underlättas det administrativa arbetet. 

Vidare menar Rebecka att ”man ska ägna sig åt det man är bra på”. Ett företag kan nämligen

inte fakturera för sin egen redovisning. Genom att koncentrera sig på kärnverksamheten, kan 

tiden istället användas till fakturerbara aktiviteter. Kostnaden för den förlorade intäkten blir 

således större än kostnaden för redovisningskonsulten. Därmed kan företag tjäna på att lägga 

ut redovisningsfunktionen och istället koncentrera sig på kärnverksamheten. 

4.2.2.4 Motiv till att redovisningsfunktionen sköts internt

Rebecka betonar att redovisningskunskaperna är grundläggande för att sköta redovisningen 

inom företaget. Hon anser att ”kvalitén blir efter intresset och kunnandet”. Har företaget goda 

kunskaper återges detta därmed i kvaliteten på dess redovisning. Rebecka förmodar att det är 

vanligt att ägarledda företag sköter redovisningen internt i de fall redovisningskunskaperna 

finns inom företaget. Ägarna uppfattar ingen anledning att betala för redovisningstjänster. 

Redovisningskonsulter betraktas, enligt Rebecka, inte som experter till skillnad från revisorer 

och jurister. Det känns därmed inte lika befogat att anlita en redovisningskonsult.

Enligt Rebecka är ett annat vanligt motiv att företag vill ha kvar in - och utbetalningarna 

internt, för att behålla kontroll. Rebecka menar att det kan uppstå en viss försämring av

kontroll om det löpande arbetet sköts externt, i och med att beslutsunderlaget kan komma 

senare. 
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4.3 Företagsintervjuer 

Representanter från tre små handelsbolag intervjuades. Det första bolaget har valt att anlita en 

redovisningsbyrå, det andra väljer att sköta sin redovisning internt och det tredje har tidigare 

outsourcat men sköter numera redovisningen internt. Intervjuerna presenteras nedan.

4.3.1 Rail Event HB - externt

Anna Isberg är delägare i handelsbolaget Rail Event HB125 som startades år 2002. Rail Event 

är ett ”event marketing” företag vars affärsidé är att sälja marknadsföring genom att producera 

bra och högkvalitativa event till en rimlig kostnad. Företaget har fem stycken heltidsanställda 

på kontoret i Nacka Strand. Anna är VD & projektledare samt har försäljning som sin främsta 

arbetsuppgift. Hon är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat som revisor. Förutom 

försäljning av events, ansvarar Anna för fördelningen av arbetsuppgifter och har ett 

övergripande ansvar för verksamheten.

4.3.1.1 Kärnverksamhet 

Företagets kärnverksamhet består av försäljning samt marknadsföring via events. En stor del 

av kärnkompetensen ligger hos eventpersonalen som ses som företagets huvudsakliga 

tillgång. Noggranna rekryteringar genomförs därmed för att finna kunnig och motiverad 

personal. Företaget satsar på utbildning genom kontinuerliga säljträningar. 

Anna hävdar att det är hög konkurrens bland eventföretag. Hon anser att det som skiljer

företaget från deras konkurrenter är dess höga flexibilitet. De bedömer sig vara duktiga 

problemlösare som kan uppfylla kundens önskemål.

4.3.1.2 Val av bolagsform

Rail Event har valt att använda sig av handelsbolagsformen främst av ekonomiska skäl, då de 

initialt inte hade tillgång till det insatskapital som krävdes för ett aktiebolag.126 De risker som 

finns förknippade med bolagsformen anses inte ha haft betydelse för att företaget lade ut sin 

redovisning. Det solidariska ansvaret upplevdes inte som något hinder. Delägarna planerar 

dock att ombilda bolaget till ett aktiebolag, för att kunna separera den personliga ekonomin 

från företagets. I ett aktiebolag kan ägarna själva vara anställda. Om företaget övergår till 

aktiebolag, kommer troligtvis behovet av redovisningstjänster öka. 

                                                
125 HB är en förkortning av handelsbolag.
126 I aktiebolag krävs ett kapital på minst 100 000 kronor (Wallentin, C, 2006. Sid. 13).
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4.3.1.3 Outsourcing 

Sedan 2004 har Rail Event valt att anlita en redovisningsbyrå för att sköta delar av den 

löpande redovisningen. Redovisningsbyrån valdes dels på den geografiska närheten och dels 

på det förtroende som Anna kände för byrån. Byrån ansvarar för löpande bokföring, 

lönehantering, skattedeklaration samt de personliga deklarationerna till ägarna. In- och

utbetalningarna, fakturahanteringen samt leverantörsreskontra sköter Anna. Företaget tar inte 

hjälp med att tolka siffrorna i och med att dessa kunskaper finns inom företaget. 

Informationen mellan företaget och redovisningsbyrån utbyts mestadels genom mejl. 

Anna upplever inte att företaget förlorar kontroll i och med outsourcingen. Det faktum att

fakturorna sköts internt är en viktig anledning till att Rail Event inte upplever brist på 

kontroll. I framtiden finns dock planer på att låta byrån ta hand om fakturahanteringen. Anna 

tror att det då skulle finnas risk för förlorad kontroll.      

4.3.1.4 Motiv att redovisningsfunktionen sköts externt

Beslutet att anlita en redovisningsbyrå togs gemensamt av ägarna. Huvudmotivet till 

outsourcingvalet var att ägarna ville fokusera på kärnverksamheten. Anna anser sig inte ha tid 

med redovisningen själv, då tiden hellre används till kärnverksamheten. Hon menar att om 

företaget inte skulle använda sig av en redovisningskonsult, skulle det innebära att hon själv 

skulle få ägna mycket tid åt att inhämta kunskap inom ett område som inte är hennes 

kärnverksamhet. Anna betonar att hennes personal ska sälja event, inte administrera.

Enligt Anna är det är svårt att ”göra rätt under tidspress” och därför var outsourcingvalet 

enkelt. Företaget anser att kvalitén på redovisningen via redovisningsbyrån är betydligt högre 

än vad de själva skulle hinna med att producera. Trots att Anna tidigare skötte redovisningen 

själv och anser sig ha tillräckliga kunskaper inom området, tycker hon att redovisningsbyrån 

kan göra det bättre än vad hon kan. Den externa aktören innehar specialistkompetens, är 

ständigt uppdaterad samt har tillgång till de senaste bokföringsprogrammen. Detta gör att det 

blir billigare för Rail Event att köpa in tjänsterna än att utveckla funktionen internt. Genom 

outsourcing undviks även vissa fasta kostnader såsom lön.

Om omsättningen ökar finns en fundering kring att börja sköta redovisningen internt, genom 

att bygga upp en egen ekonomifunktion. Anna uppger att det skulle vara den enda 

anledningen till att företaget skulle sluta efterfråga de externa tjänsterna. 
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4.3.2 Pannjo HB – internt

Pannjo HB i Stuvsta startades år 1992 av Ann-Britt Johansson och hennes mamma. När 

mamman gick bort blev Liselott Sandin delägare. Liselott och Ann-Britt har drivit företaget 

sedan ett år tillbaka. Ann-Britt sköter deklarationer och bokslut, medan Liselott sköter den

löpande bokföringen. Pannjo erbjuder allt ifrån löpande bokföring till ekonomisk rådgivning 

för ett rimligt pris. I dagsläget har de 26 kunder, varav två är icke-revisionspliktiga 

handelsbolag. Av dessa 26 företag sköts löpande bokföring kontinuerligt åt hälften, medan de 

övriga endast tar hjälp med den årliga deklarationen. 

4.3.2.1 Kärnverksamhet  

Pannjos kärnverksamhet är att sköta löpande redovisning åt mindre och medelstora företag. 

Företaget anses ha konkurrenskraftiga priser, vilket ses som en styrka i företaget. 

Konkurrensen inom redovisningsbranschen beskrivs av Liselott som hög. Det positiva med 

marknaden är att kunderna kan befinna sig var som helst i landet. Redovisningsbyrån behöver 

inte vara tillgänglig lokalt. Liselott nämner att de har en kund i Norrland, som de aldrig har

träffat. Kommunikation sköts i detta fall via mejl och fax.

4.3.2.2 Val av bolagsform

Då Pannjo startades bedrevs företaget som handelsbolag. Vid ägarbytet fortsatte, för 

enkelhetens skull, verksamheten bedrivas i samma bolagsform. Valet av bolagsform grundade 

sig initialt på att de var två om att starta företaget. De ville inte använda sig av 

aktiebolagsformen, då denna bolagsform alltid kräver revision. Att låta en revisor revidera 

bokslutet, sågs av ägarna som en onödig kostnad. Delägarna anser inte att bolagsformen har 

påverkat valet att sköta redovisningen internt. 

4.3.2.3 Intern hantering av redovisningsfunktionen

Till den egna löpande bokföringen används bokföringsprogrammet SPCS, som likväl används 

till samtliga kunders bokföring. Av SPCSs program används Bokföring, Fakturering och Skatt 

Proffs. För att hålla sig uppdaterade på nya regler och lagar använder de sig av de 

uppdateringstjänster som SPCS erbjuder i samarbete med skattemyndigheten. Vidare läser de 

”Revisorn”, en branschtidning som riktar sig till revisorer. I tidningen publiceras kontinuerligt 

uppdateringar. De prenumererar även på tidningen ”företagaren” som uppmärksammar 

nyheter inom området.
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Den egna redovisningen upplevs som enkel, då företaget har få fasta kostnader. Arbetet med 

den egna redovisningen upptar cirka en timme i månaden. 

4.3.2.4 Motiv till att redovisningsfunktionen sköts internt 

Då kunskapen finns internt, finns det inte någon anledning att anlita en extern part. Pannjo 

innehar den specialistkompetens som krävs för att utföra ett bra arbete. Därmed anses det 

billigare än att anlita en extern aktör. För egen del kan de inte se några nackdelar med att 

sköta redovisningen inom bolaget. Ann-Britt menar att det viktigaste för att kunna sköta 

redovisningen internt är att kunskaperna och rutinen finns. Brist på kunskap och rutiner 

tvingar ofta företag att vända sig till redovisningsbyrå. Byrån kan ses som en viktig tillgång i 

företagets nätverk, speciellt i små handelsbolag. Aktiebolag har kompetensen i sitt nätverk 

genom den lagstadgade revisorn. Dennes kompetens saknas däremot ofta i små handelsbolag, 

som inte innefattas av revisionsplikt. Därför bör fler små handelsbolag ta hjälp med sin 

redovisning, tycker Ann-Britt. Hon anser att det många gånger kan vara billigare att låta en 

rutinerad redovisningskonsult sköta redovisningen, då det ofta tar lång tid när rutinen inte 

finns. Anlitandet av en redovisningsbyrå skapar en viss kontinuitet, genom att företaget 

tvingas lämna ifrån sig papper regelbundet. 

4.3.3 Wid Trading HB – initialt externt därefter internt 

Anders Wid är delägare i handelsbolaget Wid Trading HB. Wid Trading är ett litet familjeägt 

företag som etablerades 1974 under namnet Widtronic i Tyresö. Företagets affärsidé är att 

tillhandahålla teknisk service samt reparera all sorts elektronik. Wid Trading har tre anställda, 

varav en arbetar heltid. Anders är utbildad ingenjör och har tidigare arbetat på länsstyrelsen i 

Stockholm.

   

4.3.3.1 Kärnverksamhet

Företagets kärnverksamhet består av reparationer av elektronik. Företaget har valt att inrikta

sig på service av kommunikationsutrustning. Inriktningen är företagets specialistområde och 

det är bland annat detta område som anses särskilja de från konkurrenterna. Anders beskriver 

konkurrensen inom branschen som låg. Den låga konkurrensen kan bero på att det tycks 

finnas få aktörer som specialiserar sig inom samma nisch som Wid Trading. Något som enligt 

Anders skiljer Wid Trading från andra företag, är att han själv alltid är tillgänglig, hans hem 

är hans kontor och verkstad.
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4.3.3.2 Val av bolagsform

Wid Trading startades som enskild firma, men ombildades sedan till handelsbolag. Enligt 

Anders är en fördel med handelsbolagsformen att företaget får ett organisationsnummer. 

Organisationsnumret gör att bolagsformen upplevs som mer professionell, till skillnad från 

enskild firma, vari personnummer används. Bolagsformen valdes dessutom på grund av att 

riskerna sprids på fler ägare. Han anser inte att bolagsformen har påverkat organiserandet av  

redovisningsfunktionen.

4.3.3.3 Motiv till att redovisningsfunktionen tidigare sköttes externt 

Wid Trading valde att outsourca hela redovisningsfunktionen till en byrå de fem första åren. 

Redovisningsbyrån skötte allt från fakturering och registrering av verifikat till 

lönehanteringen. Anders upplevde inte en kontrollförlust i och med outsourcingen av 

redovisningsfunktionen. Det främsta motivet till att funktionen sköttes externt, var att 

redovisningskunskaperna inom bolaget var låga. Skattedeklarationen upplevdes dessutom som 

svårhanterlig. Ett annat motiv var att man ville avsätta tid för att bygga upp en stabil 

kundkrets. Anders tror att företagets framtid kunde ha äventyrats, om han inte hade fokuserat 

på kärnverksamheten i startfasen. Genom att anlita en redovisningsbyrå, kunde företaget 

erhålla de kunskaper som krävdes för att sedan sköta redovisningen internt. De inblandade 

träffades 1-2 timmar varje månad och mötena skapade en grundläggande insikt i 

redovisningen. Affärsrelationen byggde på ett stort förtroende och samarbetet beskrivs som 

ovärderligt. 

4.3.3.4 Motiv till att redovisningsfunktionen numera sköts internt

Wid Trading rekommenderades till en annan redovisningsbyrå när konsulten slutade. Den nya 

byrån uppdagades vara betydligt dyrare, därför valde Anders att sköta den löpande 

bokföringen internt. Kostnaderna skulle ha blivit för stora, i förhållande till intäkterna, om 

företaget hade fortsatt outsourca sin redovisningsfunktion. Anders lägger cirka fyra timmar 

varje månad enbart på momsredovisning. Han använder sig av bokföringsprogrammet SPCS 

Top 2000. För att hålla sig uppdaterad på lagar och regler deltar Anders i olika 

bokföringskurser. Dessutom används företagets nätverk för rådfrågningar inom 

redovisningsområdet. Anders anser att de kunskaper han skaffat sig inom området är 

tillräckliga. Kunskaperna uppnåddes genom samarbetet med redovisningskonsulten. 

Nackdelen med att sköta redovisningen internt är att det ibland kan upplevas tidskrävande, 

särskilt då redovisningsområdet kräver ständig uppdatering.      
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4.4 Översiktsplan över intervjuerna

Nedan presenteras två översikter av de intervjuer som gjorts, i tabellform.

I tabell 2 skildras redovisningskonsulternas uppfattningar om motiven till anlitandet av en

redovisningsbyrå och synen på handelbolagsformen. I tabell 3 presenteras företagarnas motiv 

till hur de valt att organisera redovisningsfunktionen samt deras synpunkter på bolagsformen. 

Tabell 2: Översikt över intervjuerna med redovisningskonsulter

Namn/Företag Synpunkter på motiven 
externt

Synpunkter på motiven 
internt

Synen på handelsbolag (HB)

Veronica 
(Öhrlings AB)

Kunskapsbrist 
Fokus på kärnverksamhet
Få tillgång till kompetens

Behålla kontroll
Bättre koll på den interna 
redovisningen

HB komplicerat vid ombildande 
till aktiebolag, vid en tillväxtfas 
och vid upprättande av 
kompanjonsavtal.

Rebecka 
(Analycera AB)

Kunskapsbrist och lågt 
intresse inom 
ekonomiområdet
Kostnadsbesparingar
Få tillgång till kompetens

Redovisningskunskapen 
finns ofta i företagets 
nätverk
Kontroll över in- och 
utbetalningarna

HB komplicerat vid privata 
deklarationer och skattefrågor.  

Tabell 3: Översikt över företagsintervjuerna

Namn/Företag Synpunkter på 

motiven externt

Synpunkter på 

motiven internt

Val av handelsbolag (HB)

Anna (Rail Event 
HB)

Fokus på 
kärnverksamheten
Ökad kvalité
Tillgång till 
specialistkompetens

Ekonomiska skäl. Bolagsformen i sig 
påverkade ej valet att lägga ut 
redovisningsfunktionen externt.    

Liselott Sandin & 
Ann-Britt Johansson 
(Pannjo HB)

Billigare än att 
anlita 
redovisningsbyrå

Man ville vara två ägare. 
Aktiebolagsformen för dyrt. 
Bolagsformen påverkade ej valet att 
sköta redovisningen internt. 

Anders (Wid 
Trading HB)

Bristande 
redovisningskunskaper
Fokus på 
kärnverksamhet

Billigare än att 
anlita 
redovisningsbyrå

Ägarna ville sprida riskerna. 
Bolagsformen påverkade varken valet 
att sköta redovisningen externt eller att 
sköta den internt. 
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5 Analys och resultat

Analysen utförs utifrån den empiriska undersökningen, vi kopplar ihop de genomförda 

intervjuerna med de utvalda teorierna. Först sammanställs den tidigare forskningen med 

resultatet från vår enkätstudie. Sedan analyseras motiven till hur de undersökta små 

handelsbolagen väljer att sköta sin redovisning. Till sist sammanfattas studiens resultat.

5.1 Redovisningsfunktionen 

Bergström & Lumsden (1993) presenterar resultat kring hur redovisningsfunktionen är 

organiserad. I 77 % av de undersökta företagen127 organiseras funktionen internt, medan den i 

23 % sköts externt.128 Vår enkätundersökning visar liknande resultat, d.v.s. att funktionen i 68 

% av de små handelsbolagen sköts internt, medan 32 % av bolagen lämnar uppdraget till en 

redovisningsbyrå.129

Bergström & Lumsden (1993) hade en något högre andel (77 %) som organiserade den 

löpande redovisningen externt. En anledning kan vara att deras undersökning är genomförd 

för mer än tio år sedan samt inkluderar samtliga bolagsformer med 5-49 anställda. Dessutom 

genomfördes undersökningen i mycket större omfattning.

I sin undersökning identifierade Bergström & Lumsden (1993) ett flertal motiv till hur 

redovisningsfunktionen organiseras. Resultaten visar att det huvudsakliga motivet till att 

funktionen sköts internt är att informationen erhålls snabbare. Det vanligaste motivet till att 

redovisningen utförs externt är av kostnadsskäl och att arbetstiden hellre används till andra 

arbetsuppgifter.130

Våra resultat visar att det främsta motivet bland de undersökta företagen till att redovisningen 

sköts internt är att det anses mindre kostsamt än att anlita en redovisningsbyrå. Till de främsta 

motiven för att anlita en byrå nämns att arbetstiden hellre används till kärnverksamheten och 

att företaget har låga kunskaper inom redovisningsområdet.

                                                
127 Totalt 41850 svenska företag (Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Sid. 76).
128 Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Ekonomisystem i mindre företag. Sid. 119.
129 Totalt 42 undersökta små handelsbolag.
130 Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Ekonomisystem i mindre företag. Sid. 119.
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5.2 Outsourcing 

Axelsson (1998) förklarar att outsourcing kan delas upp i två olika varianter baserat på hur 

stor del av den outsourcade funktionen som läggs ut på extern part. Då det handlar om en 

överlåtelse av hela funktionen, benämns outsourcingen integrerad, medan en utläggning av 

delar kallas för splittrad.131 För företaget Rail Event bedöms outsourcingen vara splittrad, då 

Anna sköter fakturahanteringen. Rail Event låter redovisningsbyrån sköta den löpande 

bokföringen och lönehanteringen. Byrån sköter även skattedeklarationen och delägarnas 

personliga deklarationer. Det finns dock planer på att i framtiden låta den externa aktören 

sköta fakturahanteringen. Om så sker, kan vi eventuellt bedöma outsourcingen som 

integrerad.

I Wid Trading bedöms outsourcingen ha varit integrerad. Vid företagsstarten lades nämligen 

verksamhetens samtliga delar ut till en redovisningskonsult. Konsulten skötte vid 

outsourcingen allt från fakturering och registrering av verifikat, till lönehantering. 

Wid Trading hade ett mycket nära samarbete med sin redovisningskonsult, till skillnad från 

Rail Event där kontakten oftast sker via mejl. Veronica (Öhrlings) påpekar att användbarheten 

av redovisningsinformationen är beroende av konsultens engagemang. 

Enligt Greaver (1999) kan ett företag vid outsourcing känna att de förlorar kontroll över den 

funktion som kommer att skötas av en extern aktör.132 Genom ett nära samarbete med 

konsulten får företag ut mer av sin redovisning och behöver inte känna en förlust av kontroll. 

Därmed kan de vara mer benägna att genomföra integrerad outsourcing. Om ägarna däremot

känner en viss förlust av kontroll i och med outsourcingen kan de vara skeptiska mot att öka 

den splittrade outsourcingen till integrerad. 

Båda redovisningskonsulterna betonar nyttan med anlitandet av en redovisningsbyrå för små 

handelsbolag. Bolagen anses få en bättre inblick i sin ekonomi och redovisning, samt få en 

bättre förståelse för balans – och resultaträkningen. Ägarna kan dessutom få viktig 

konsultation inom den ofta svårhanterliga skattedeklarationen, momsredovisningen och inom 

andra juridiska frågor.   

.   

                                                
131 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 189.
132 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 29.
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5.3 Handelsbolag

Anders (Wid Trading) ser många fördelar med att bedriva handelsbolag. Wid Trading har 

bland annat valt bolagsformen för att kunna inkludera flera ägare i företaget, vilket 

överensstämmer med strukturen av handelsbolag. Det finns dock risker förknippade med att 

sprida ägandet på flera personer genom handelsbolagsformen. Att bolagsmännen är solidariskt 

betalningsskyldiga, det vill säga bolagets skulder kan utkrävas inte bara ur bolagets tillgångar 

utan också hos vem som helst av bolagsmännen tycks inte ha haft en inverkan i beslutet om 

att sköta redovisningen internt i Wid Trading. Varken i Rail Event eller i Pannjo anses 

bolagsformen ha påverkat hur redovisningsfunktionen organiserades.

Redovisningskonsulterna rekommenderar att små handelsbolag vänder sig till en 

redovisningsbyrå på grund av de risker som finns kopplade till ägarstrukturen. De bedömer att 

redovisningsbyrån kan ge viktig konsultation, särskilt vid komplexa skattefrågor och vid 

avtalsförhållanden mellan parterna. Därtill anser Veronica (Öhrlings) att anlitandet av en 

redovisningsbyrå kan vara fördelaktigt vid ombildande från handelsbolag till aktiebolag.   

5.4 Motiv till att redovisningsfunktionen sköts externt

5.4.1 Kostnadsreducering

Enligt Reilly & Tamkin (1996) är kostnadsreducering det främsta motivet till att företag 

genomför outsourcing av någon del av verksamheten.133 Greaver (1999) anser däremot att 

kostnadsaspekten är uppförstorad då den enbart påverkar valet i samband med andra motiv.134

För Rail Event och Wid Trading förefaller kostnadsreducering inte vara det primära 

outsourcingmotivet. I Rail Event är minskade kostnader ett motiv, men då i kombination med 

andra aspekter. Anna (Rail Event) säger att den anlitade parten gör redovisningsarbetet bättre, 

vilket får till följd att företaget undviker kostnader. 

Vår enkätstudie stämmer överens med Greavers (1999) ståndpunkt att kostnadsmotivet endast 

påverkar valet i samband med andra motiv. Enligt de erhållna svaren är kostnadsreducering 

inte det främsta motivet, som det är enligt Reilly & Tamkins (1998) resonemang. I vår 

undersökning var det 8 av de 16 respondenterna som uppgav kostnadsreducering, men då i 

samband med andra motiv. 

                                                
133 Reilly, P, & Tamkin, P, 1996. Outsourcing: A flexible option for the future? Sid. 56.
134 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 58.
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Axelsson (1998) menar att vissa fasta kostnader undviks genom användandet av externa 

tjänster.135 Vi kan se en koppling mellan Annas (Rail Event) resonemang och Axelssons teori 

angående reduceringen av fasta kostnader. I likhet med Axelsson (1998) anser Anna (Rail-

Event) att det är billigare att låta en redovisningsbyrå ta hand om delar av 

redovisningsfunktionen, än att betala för en heltidsanställd, som arbetar med redovisningen. 

Hon slipper fasta kostnader i form av arbetsplats och utrustning. Enligt Greaver (1999) slipper

företaget även kostnader för kunskapsutveckling, då de anställda inte måste vara ständigt 

uppdaterade.136 Genom outsourcing behöver Anna (Rail Event) inte oroa sig över nya 

bokföringslagar. 

Veronica (Öhrlings) instämmer även hon i Greavers (1999) diskussion om kostnaderna för 

kunskapsutveckling. Hon förklarar att det mest utmanande med att arbeta som 

redovisningskonsult är att hålla sig uppdaterad inom området. 

Genom att sköta redovisningen externt, kan företaget istället koncentrera sig på de delar av 

verksamheten som kan faktureras. Här kan vi se till alternativkostnadsaspekten. 

Alternativkostnader är den avkastning man skulle ha fått om resurserna använts på ett annat 

sätt.137 Genom att fakturera tiden kan de kostnader, som utgörs av den externa aktörens 

arvode, täckas av de intäkter företaget kan förtjäna under samma tid. I likhet med Deurell 

(1993) anser Rebecka (Analycera) att ett företag kan minska sina kostnader genom att lägga 

ut redovisningsfunktionen till en extern aktör, då tiden hellre kan användas till fakturerbara 

aktiviteter. Kostnaden för redovisningskonsulten kan bli betydligt mindre i förhållande till den 

förlorade intäkten. Veronica (Öhrlings) poängterar att redovisningen kan ta lång tid om 

företaget inte behärskar den fullt ut. Enligt Deurell (1993) är kostnaderna förenade med 

tidsaspekten.138 Veronica instämmer med Deurell (1993) i att redovisningen kan blir dyr att 

sköta internt om företaget inte har goda kunskaper inom området.  

5.4.2 Ökat fokus på kärnverksamheten

Enligt Axelsson (1998) är det viktigt att identifiera företagets kärnverksamhet innan ett beslut 

om outsourcing ska genomföras, för att undvika att överlåta det som utgör företagets 

kärnkompetens.139 Samtliga respondenter uppger att de är väl medvetna om vad som utgör 

den egna kärnverksamheten. Greaver (1999) menar att genom att lägga ut en aktivitet 

                                                
135 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 219.
136 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 57.
137 Eklund, K, 2002. Vår ekonomi. Sid. 53.
138 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 21.
139 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 212.
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underlättas företagets fokusering på kärnverksamheten.140 Anna (Rail Event) instämmer i 

Greavers synsätt, då hon förklarar att det är eventpersonalen, i kombination med en hög 

flexibilitet, som ligger bakom företagets konkurrenskraft. Företagets kärnverksamhet består 

av försäljning av event, inte av redovisningsarbete. Enligt Axelsson (1998) kan företag genom 

outsourcing lättare identifiera nya aktiviteter som leder till att kärnkompetensen utvecklas. Då 

avgörande resurser identifieras, förväntas konkurrenskraften långsiktigt säkras och 

kärnverksamheten utvecklas.141 Anders (Wid Trading) för ett liknande resonemang. Han 

menar att om den tidigare outsourcade redovisningsfunktion inte hade lagts ut på extern part, 

hade risken funnits att företaget hade gått omkull. Valet att outsourca redovisningsfunktionen 

var beroende av att man ville bygga upp en stabil kundkrets. I Pannjo ligger visserligen 

kärnkompetensen inom redovisningsområdet, men det är fortfarande inte företagets egna 

redovisning som gör dem konkurrenskraftiga, utan de redovisningstjänster som erbjuds. 

Axelsson (1998) förklarar att företag kan välja att lägga ut vissa funktioner för att underlätta 

fokuseringen på de aktiviteter som är av största vikt.142 Strävan efter ökat internt fokus var ett 

drivande motiv i Rail Event. Anna betonar att hennes personal ska sälja event, inte 

administrera. Detta överensstämmer med Axelssons (1998) teori om att företag kan välja att 

koncentrera sig på kärnverksamheten.143 Företag kan välja att låta bli att belasta den egna 

organisationen med funktioner som inte tillhör kärnförmågan, även om de skulle kunna göra 

arbetet relativt bra själva.144 Anna (Rail Event) vill slippa lägga tid på att inhämta kunskaper 

inom ett område som inte är hennes kärnkompetens. Samma resonemang för Wid Trading. 

Anders ansåg att hans främsta uppgift var att skapa nya kundkontakter. Om han inte hade 

outsourcat företagets hela redovisningsfunktion, skulle dessa tidskrävande sysslor troligtvis ha 

drabbat den övriga verksamheten. Utbildning inom redovisningsområdet skulle ha upptagit 

mycket tid vid företagsstarten. 

Figur 4 åskådliggör vilka delar av organisationen som är lämpliga att outsourca.145 Funktioner 

med positionsskapande egenskaper som är avgörande, bör inte outsourcas. De användbara 

basaktiviteterna bör outsourcas, eftersom de varken är avgörande för affärerna eller innebär en 

speciell konkurrensfördel.146

                                                
140 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 70.
141 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 195.
142 Ibid. Sid. 205.
143 Ibid. Sid. 205. 
144 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
145 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 205.
146 Ibid. Sid. 205.
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Figur 4: Lämpliga delar att outsourca. 
Källa: Modifierad version av Lavcity, Willcock & Feeny i Axelsson (1998:205)

Liksom Veronica (Öhrlings) nämner, startas inte företag för att sköta den löpande 

redovisningen, utan för att fokusera på kärnverksamheten. Därför kan ett företags egna 

redovisning inte anses vara en kärnkompetens, utan snarare en användbar basaktivitet. Den 

löpande redovisningen kan således placeras liksom rödmarkeringen i figur 4. Teoretiskt sett är 

sålunda redovisningsfunktionen lämplig att outsourca. 

5.4.3 Erhålla unik kompetens 

Enligt Greaver (1998) kan ett företag erhålla en hög kompetens genom att lägga ut funktionen

till en extern aktör, som är specialist på området.147 Vid företagsstarten var kompetensbristen 

ett faktum för Wid Trading. Anders (Wid Trading) pekar på dåliga redovisningskunskaper 

som det främsta motivet till att anlita redovisningsbyrå, samtidigt som han bland annat 

hänvisar till skattedeklarationen som han anser vara komplicerad. För Rail Event är motivet 

inte av lika stor betydelse. Anna har själv haft ansvaret för företagets redovisning och är 

utbildad civilekonom med goda kunskaper inom området. Trots att Anna besitter 

kunskaperna, anser hon att kvalitén på redovisningen är betydligt högre hos konsulten. Anna 

menar att det är ”svårt att göra rätt under tidspress” och syftar på att kvalitén på redovisningen 

därmed skulle bli lidande. Den externa aktören har eller införskaffar den kompetens och 

utrustning som behövs, vilket gör att Anna slipper detta. Enligt Greaver (1999) innehar den 

externa aktörer överlägsna resurser för att utföra ett bra arbete. Ett företag kan köpa in en 

funktion av högre kvalitet än vad de själva kan prestera, 148 som är fallet i Rail Event.

Veronica (Öhrlings) uppfattar låga redovisningskunskaper som ett vanligt motiv till valet att 

anlita en redovisningsbyrå. 

                                                
147 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 4.
148 Ibid. Sid. 16. 
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5.5 Motiv till att redovisningsfunktionen sköts internt 

För vissa företag är outsourcing varken kostnadsbesparande eller strategiskt effektivt.149 För 

dessa företag är det bättre att behålla funktionen inom företaget. Motiven analyseras nedan.

5.5.1 Behålla kontroll 

Enligt Greaver (1999) kan företag vara oroliga över att förlora kontroll vid överlämnandet av 

en funktion till en extern aktör.150 Detta överensstämmer inte fullständigt med varken Wid 

Tradings eller Rail Event erfarenhet. Trots att hela redovisningsfunktionen var outsourcad i 

Wid Trading, uppger Anders att han inte upplevde minskad kontroll. Samarbetet med 

redovisningskonsulten var uppbyggt på en hög grad av förtroende och därför upplevdes inte 

en förlust av kontroll. Rail Event, som lagt ut delar av sin redovisning, upplever inte heller en 

kontrollförlust i samband med outsourcing, så länge in- och utbetalningarna sköts internt.  

Veronica (Öhrlings) och Rebecka (Analycera) instämmer emellertid i Axelssons (1998) 

resonemang om att företag kan känna en förlust av kontroll vid outsourcing.

Redovisningskonsulterna upplever att företag vill sköta in- och utbetalningarna, för att känna 

kontroll över likviditeten. I Pannjo var valet att sköta redovisningen internt inte kopplat till en 

rädsla för förlorad kontroll. Att företag förlorar kontroll vid outsourcing skulle dock kunna 

vara en förutfattad mening, eftersom det inte uppges av de företag som lagt ut sin 

redovisningsfunktion. Detta uppges nämligen enbart i teorierna och av dem som valt att sköta 

redovisningen internt. Fyra av de 26 tillfrågade i enkätundersökningen angav motiv kopplade 

till bibehållen kontroll. Förutom ”bättre kontroll”, 151 som angavs av två företag, angavs även 

att informationen erhålls snabbare som ett motiv till att sköta redovisningen internt.

Enligt Axelsson (1998) kan en funktion som tidigare varit outsourcad, vara svår att 

inkorporera i företaget.152 I Wid Trading hade redovisningsfunktionen aldrig funnits väl 

fungerande inom företaget innan den outsourcades. Anders såg därför inga hinder mot att 

införa funktionen i verksamheten igen. Outsourcingen valdes på grund av att 

redovisningskunskaperna inte fanns i företaget. När funktionen sedan flyttades in, hade dessa 

kunskaper upparbetats. 

                                                
149 Martin, m.fl, 2000. Outsourcing the internal audit function. Sid. 58.
150 Greaver, M, 1999. Strategic outsourcing. Sid. 29.
151 Detta angavs under ”annat motiv”.
152 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 211.
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5.5.2 Behålla kompetens

Axelsson (1998) menar att om kompetensen flyttas ut, skapas en beroendesituation till den 

externa aktören.153 Pannjo, som representerar företaget som sköter redovisningen internt, 

innehar emellertid redovisningskunskaper som kärnkompetens. Dessa kunskaper försvinner 

inte om funktionen skulle outsourcas. Därför har motivet att sköta redovisningen internt för 

att behålla kompetensen, inte varit aktuellt i Pannjo. Företaget skulle troligen inte hamna i en 

beroendesituation vid outsourcing, då kunskaperna förblir inom företaget. Inte heller Anders 

(Wid Trading) uppger att valet att sköta redovisningsfunktionen internt var påverkat av ett 

behov att behålla kompetensen i företaget. Trots att Wid Trading outsourcade hela sin 

redovisningsfunktion upplevde Anders inte ett negativt beroende av den externa aktören. 

Enkätstudien visar att 6 av de 26 tillfrågade anser att de genom intern hantering av 

redovisningen, får bättre förståelse av redovisningsinformationen. Veronica (Öhrlings) 

nämner att det är upp till redovisningskonsulten att förklara informationen. Om företaget har 

ett nära samarbete med sin konsult, kan de således undvika att kompetensen försvinner ur 

företaget. Det är dock inte omöjligt att vara uppdaterad som företagare. Samtliga intervjuer 

visar att likvärdiga bokföringsprogram154 används hos professionella redovisningskonsulter 

som hos de företag som sköter redovisningen internt. De har även liknande sätt att uppdatera 

sig gällande lagar och regler. Informationsinhämtningen sker genom bokföringskurser kurser, 

seminarier, och diverse utskick. Rebecka (Analycera) anser att redovisningskunskaper ofta 

finns inom företaget. Företagare verkar därför anse att det är onödigt att anlita 

redovisningskonsulter. 

5.5.3 Billigare än att anlita en redovisningsbyrå 

Det vanligaste motivet till att sköta redovisningen internt, uppges i enkätstudien vara att det är 

mindre kostsamt än att anlita en redovisningsbyrå. Hela 92 % av de tillfrågade uppger detta 

som motiv.155 Det ger oss en indikation på att det sannolikt är ett vanligt motiv i den övriga 

populationen. 

Enligt Axelsson (1998) visar transaktionskostnadsteorin att det inte bara är de direkta 

kostnaderna som bör beaktas. Det uppstår även transaktionskostnader vid alla former av 

utbyten, speciellt vid kontakt med en ny aktör krävs stora investeringar i förtroende och 

övervakning. 156 För Anders (Wid Trading) blev detta tydligt, då han stod inför valet att byta 

                                                
153 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 193.
154 SPCS används av samtliga intervjuobjekt förutom Öhrlings.
155 Av totalt 26 tillfrågade.
156 Axelsson, B, 1998. Företag köper tjänster. Sid. 227.
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redovisningskonsult. Han hade haft ett stort förtroende för den tidigare konsulten och en 

liknande affärsrelation skulle ta alltför stora resurser att bygga upp. 

Foss (1997) menar att en fördel med att hantera funktionen inom företaget kan vara att arbetet 

görs till en lägre kostnad.157 En förutsättning är dock att arbetet inte tar alltför mycket tid från 

kärnverksamheten.158 Att redovisningsarbetet inte tar för lång tid från kärnverksamheten 

stämmer väl in på Pannjo. Företaget lägger endast ner cirka en timme i månaden på den 

löpande redovisningen. Det är med andra ord möjligt för företaget att hinna hålla sig 

uppdaterade inom redovisningsområdet. Ekonomiskt sett kan det vara fördelaktigt att sköta 

redovisningen internt, så länge det inte tar alltför lång tid från den övriga verksamheten.

Redovisningen i Pannjo underlättas ytterligare av att kärnverksamheten kräver att delägarna är 

uppdaterade inom redovisningsområdet. Till vilken kostnad redovisningsarbetet sker beror 

följaktligen på tidsåtgången. Precis som Deurell (1993) menar, blir det inte billigare att sköta 

redovisningen internt om det tar alltför mycket tid från kärnverksamheten. Wid Trading 

betraktar kostnadsaspekten i att sköta redovisningen internt som sitt främsta motiv. Anders 

valde att sköta redovisningen själv då han tyckte att han kunde göra det billigare, vilket 

överensstämmer med Foss (1997) resonemang ovan. Anders (Wid Trading) uppskattar sig 

lägga runt 4h varje månad enbart på momsredovisningen. Trots det tidskrävande arbetet 

tycker han att det är billigare än att anlita en redovisningsbyrå.  Att Wid Trading uppger att 

det är billigare kan tänkas bero på att han har tid över till att sköta den löpande bokföringen. 

Överskottet av tid gör att alternativkostnaden inte blir särskilt hög. Om företaget inte är 

fullbelagt är det endast värdet av tiden som behöver uppskattas, inte uteblivna intäkter. 

Anders anser således att kostnaden för konsulten är högre än värdet av den egna tiden.

5.6 Sammanfattande resultat

Vi vill närmare undersöka motiven till hur redovisningen organiseras, genom att fokusera på

följande punkter:

1. Hur organiseras redovisningsfunktionen i de undersökta små handelsbolagen?

2. Vilka motiv uppges till att anlita en extern part?

3. Vilka motiv uppges till att sköta redovisningsfunktionen internt?

                                                
157 Foss, N, 1997. Resources firms and strategies. Sid. 294.
158 Deurell, O, 1993. Revisorns bästa råd. Sid. 21.
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1. Enkätstudiens resultat visar att 68 % sköter redovisningen internt, medan 32 % anlitar en 

redovisningsbyrå. 159 Den tidigare forskningen visar att 77 % av företagen sköter den löpande 

redovisningen internt, medan 23 % anlitar en extern part.160 Vi vågar, mot denna bakgrund, 

tolka våra resultat som en antydan om att merparten av små handelsbolag i Stockholms län 

väljer att sköta redovisningen inom bolaget.

2. Motiven som påtalats av respondenterna kring valet stämmer i stora drag med teorin om 

outsourcing. Kostnadsreduceringar i samband med outsourcing betonas både av bolagsägarna 

och i teorierna. När det gäller motivet att erhålla unik kompetens, verkar det vara en större 

tyngdpunkt i teorin än i praktiken. Delägarna tycks anse att anledningen till att de behöver 

köpa in kompetensen, är att det är för dyrt att upparbeta densamma internt. Det är således inte 

för att kunskaperna anses vara svåra att uppnå. Ökat fokus på kärnverksamheten betonas i 

både teori och praktik. I teorin skildras en ökad specialisering, samtidigt som bolagsägarna i 

vår studie har en önskan om ökat fokus på kärnverksamheten. Av de tillfrågade i 

enkätundersökningen var det 75 % som hellre koncentrerade sig på kärnverksamheten.161

3. De av ägarna påtalade motiven till att redovisningen sköts internt, stämmer till viss del med 

teorin. Det faktum att företaget tappar kontroll vid outsourcing diskuteras i teorin och backas 

upp av de bolag som sköter redovisningen internt. Wid Trading verkar däremot inte ha 

upplevt en kontrollförlust, trots att hela redovisningsfunktionen lades ut.

Motivet att sköta funktionen internt för att behålla kompetensen inom företaget, verkar inte 

vara av stor betydelse i vår studie. Teorin fokuserar mer på detta motiv än vad som angavs av 

våra respondenter. Möjligen för att teorin avser samtliga bolag och inte endast små 

handelsbolag. Bolagsägare till små företag har inte alltid råd med att anställa en person som 

enbart sköter redovisningen. Därför blir kompetensminskningen inom området inte lika 

uppenbar vid outsourcingen. Istället verkar det främsta motivet till att redovisningen sköts 

internt vara att det är billigare, vilket anges av hela 92 % av de tillfrågade.162

                                                
159 Totalt 42 små handelsbolag.
160 Totalt 41850 svenska företag (Bergström, I, & Lumsden, M, 1993. Ekonomisystem i mindre företag. 
Sid.119).
161 Totalt 16 tillfrågade.
162 Totalt 26 tillfrågade.
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6 Slutsats och slutdiskussion

Problemformuleringen till studien är: Hur organiseras redovisningen i små handelsbolag 

och vilka uppges motiven vara? I detta kapitel presenteras vår slutsats. Därefter utvecklas 

studiens analys, resultat och slutsatser, med hjälp av egna reflektioner. Sedan riktas kritik till 

uppsatsens källor. Till sist ges förslag till fortsatta studier.   

6.1 Slutsats 

Den löpande bokföringen i de undersökta små handelsbolagen sköts antingen internt eller 

externt. Resultaten indikerar att merparten av bolagen sköter redovisningen internt. 

Vår slutsats är att de undersökta små handelsbolagen tycks ha individuella motiv till hur 

redovisningen organiseras. Inget utav de undersökta företagen angav endast ett motiv, utan 

dessa uppgavs i kombination med andra. Även motivkombinationerna varierade mellan 

företagen. Därmed kan vi utesluta att det finns ett enda motiv som styr valet kring 

organiserandet av redovisningen. 

Det vanligaste motivet till att sköta redovisningen externt, tycks vara att företaget saknar

tillräckliga redovisningskunskaper. Tiden används hellre till att fokusera på 

kärnverksamheten, istället för att bygga upp redovisningskompetensen internt. Motiven till 

att sköta redovisningen internt, tycks främst ligga i att det är billigare än att anlita en byrå , då 

redovisningskunskaperna anses finnas i företaget. 

Utifrån ovanstående resonemang, tyder vår studie på att i de fall ett litet handelsbolag innehar 

redovisningskunskap, är det troligt att funktionen för redovisning sköts internt. Om 

kunskaperna inte finns, tycks det naturligt nog, vara vanligast att företaget låter en 

redovisningskonsult sköta redovisningsarbetet. Vi vill poängtera att de vanligaste motiven är 

kopplade till delägarnas kunskaper inom bokföring, men det är långt ifrån den enda orsaken. 
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6.2 Slutdiskussion 

Som vi inledningsvis nämnde avses vår studie icke revisionspliktiga handelsbolag i 

Stockholms län. Frågan är hur representativa de svar vi erhållit är med den övriga 

populationen, eftersom en stor del av de utvalda små handelsbolagen inte gick att få tag i. Då 

vi inte vet något om dessa bolag, kan vi inte dra några slutsatser om huruvida de består av en 

homogen grupp. Vi kan dock se att de bolag som valt att delta är olika både till storlek och 

till bransch. Därför vågar vi anta att bortfallet är närmast slumpmässigt och inte beror på att 

någon speciell grupp valt att avstå. Enkätundersökningen genomfördes under olika dagar och

tider, därför anser vi att personer med olika livsmönster inkluderats i undersökningen.

Vi kan inte uttala oss om vem det är som utför redovisningen inom de undersökta bolagen. 

Om bolaget väljer att anlita en person någon som sköter redovisningen kan de välja att 

anställa en närstående. Genom att anställa någon närstående förblir pengarna inom ägarens 

personliga nätverk, samtidigt som ägaren kan redovisa den anställdes lön som en kostnad. Om 

ägaren utför bokföringen påverkas inte företagets resultat vid redovisning. Anlitar företagaren 

en byrå får visserligen utbetalningen registreras som kostnad men då försvinner även 

pengarna till någon utomstående.  

Vår inledande hypotes var att små handelsbolag torde känna ett behov av kvalificerade 

externa tjänster, då bolagen inte har en naturlig koppling till specialistkompetens inom 

redovisningsområdet. Studien visar paradoxala resultat, då merparten av de undersökta 

handelsbolagen väljer att hantera redovisningsfunktionen internt. Resultatet kan bero på att vi 

undersökt små bolag, vari det kan upplevas som alltför kostsamt att anlita en 

redovisningskonsult när redovisningskunskaperna finns inom företaget. I små företag finns 

sällan samma ekonomiska resurser som stora företag kan ha att tillgå. 

Vi antog att bolagsformen främst bör spela in i valet att sköta redovisningen externt. Studien 

visar dock att många företag som har valt att sköta redovisningen internt, delvis valt detta på 

grund av att de känner ett behov av kontroll. Bolagsformen kan följaktligen, även i detta fall, 

spela in i valet. Genom att sköta redovisningen internt, torde ägarna känna att de har större 

kontroll. Bolagsformen kan alltså hypotetiskt sett inverka i valet att sköta bokföringen internt, 

i och med att en högre grad av kontroll upplevs internt.  



-Slutsats och Slutdiskussion-

48

Inom nästintill samtliga undersökta handelsbolag är den ekonomiska aspekten viktigast,

oavsett om de valt att sköta redovisningen internt eller om den utförs externt. För de bolag 

som uppger kostnadsreducering som motiv, är kostnadsaspekten självfallet avgörande. Vid 

fokus på kärnkompetens handlar det likväl om att detta är det mest ekonomiskt lönsamma. 

Motivet att erhålla unik kompetens är endast aktuellt eftersom kostnaderna för att bygga upp 

kompetensen internt, blir för höga. 

Det viktigaste motivet till att behålla redovisningsfunktionen internt, verkar vara att det anses 

billigare än att anlita byrå. De enda motiven som inte tycks vara påverkade av kostnadsfrågan 

är förlusten av kompetens och kontroll. Dessa två motiv, angavs endast i förbifarten av 

intervjuobjekten. Eventuellt angavs motiven för att rättfärdiga att valet var etiskt korrekt. 

6.2.1 Källkritik

Vi har utgått från Bergström & Lumsdens (1993) undersökning vid kartläggningen av i 

vilken utsträckning som företag väljer att sköta redovisningen internt, respektive externt. 

Undersökningen inkluderar emellertid samtliga bolagsformer, inte enbart handelsbolag. 

Därtill genomfördes undersökningen för över tio år sedan, vilket kan ge en missvisande bild 

av nuläget. Trots detta, ger undersökningen en aning om hur små företag sköter sin 

redovisning. När våra resultat visar liknande resultat, anser vi det meningsfullt att anta att 

fördelningen i totalpopulationen är likartad. Vi är medvetna om att exakta siffror inte kan 

generaliseras utifrån vår enkätstudie. 

Spontant anser vi att det tycks råda en okunskap kring outsourcing och dess fördelar, särskilt 

hos de bolag som väljer att sköta redovisningen internt. Att vi upplever outsourcing som 

fördelaktigt kan bero på att den litteratur som finns tillgänglig är färgad av en strak tilltro till 

outsourcing. Det skulle ha varit intressant att läsa litteratur som är kritisk till outsourcing, 

men sådan tycks ej gå att återfinna. Hänsyn bör tas till att stora delar av outsourcing-

teorierna återfinns i amerikansk litteratur. Detta kan påverka resultatet då vi har utgått från 

denna litteratur, både vid konstruktion av frågor liksom vid analys. De svenska små 

handelsbolagens tillvägagångssätt behöver inte stämma överens med amerikansk teori. Därför 

kan paradoxala resultat uppkomma då vi utgår ifrån den amerikanska litteraturen.

Vid alla intervjuer måste intervjuaraspekten beaktas. Intervjuareffekten innebär att 

respondenternas svar påverkas då de är medvetna om att de blir intervjuade. Personerna som 

utför intervjuer har likaså en påverkan på intervjuobjekten. Vi anser att intervjuareffekten är 

oväsentlig i vår studie, då frågorna varken betraktas som känsliga eller stötande.
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En viktig aspekt att hålla i minnet gällande de intervjuer som genomförts med 

redovisningskonsulter är att respondenterna är starkt färgade för sin egen sak, d.v.s. anlitandet 

av redovisningsbyråer. Självfallet kommer de inte hävda att redovisningstjänster är 

överflödiga. De belägg som konsulterna framhåller återfinns dock i teorin. Dessa belägg kan 

därmed anses tillförlitliga. Vi anser att intervjuerna resulterade i ett bredare perspektiv på hur 

redovisningen sköts i små handelsbolag.

Vid företagsintervjuerna finns anledning att vara skeptisk. Individer tycks ha en tendens att 

lovorda sina egna beslut och ”hitta på” anledningar till varför andra alternativ är bristfälliga. 

Av dem som sköter redovisningen internt, uppger många bolagsägare att kunskaperna finns 

inom bolaget. Vi ifrågasätter emellertid redovisningskunskaperna hos ägarna. För

auktorisation till en redovisningskonsult krävs minst 50 utbildningstimmar inom området. Är 

det troligt att bolagsägarna, kan uppnå samma kunskaper och erfarenheter och därmed få ut 

maximalt av sin redovisning?  

6.2.2 Förslag på fortsatta studier

Från och med 1 januari 2007 skall samtliga handelsbolag upprätta årsbokslut. Tidigare var 

detta ej lagstadgat. Det skulle därför vara intressant att se om fler bolag väljer att anlita 

redovisningsbyråer i samband med att den nya lagen träder i kraft. De redovisningskonsulter 

som vi talat med tror att fler bolagsägare kommer att efterfråga specialistkompetens i 

framtiden. Det vore därmed intressant att genomföra en liknande studie och se om någon 

förändring har skett. 

Ett intressant område är att mer utförligt studera bolagsformens betydelse för hur 

redovisningen organiseras. Här skulle en jämförelse mellan olika bolagsformer, förslagsvis 

enskild firma och handelsbolag, vara av intresse. Vi upptäckte att respondenterna inte uppgav 

bolagsformen som inverkande i beslutet gällande hur redovisningen sköts. Huruvida 

bolagsformen har en avgörande påverkan på motiven kan tydligare särskiljas genom en 

jämförelse mellan bolagsformerna.
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Bilaga 1

”Pilotintervju”

a) Fakta kring företaget 
1. Hur många arbetar inom företaget? (inklusive ägare) 
2. Vad har Ni för affärsverksamhet? 
3. Vilken omsättning hade företaget föregående år? 
4. Hur gammalt är företaget?
5. Använder Ni er av extern hjälp vid löpande redovisning? 

o Ja
o Nej, inte i dagsläget 
o Nej, aldrig (hoppa ned till fråga 8). 

6. Hur ofta använder Ni er av denna hjälp? 
o Ofta
o Ibland
o Sällan

7. Har du några funderingar med att sluta efterfråga extern hjälp?

o Ja
o Nej
o Vet ej

b) Bolagsägaren – Utbildning & Erfarenhet

8. Vilken utbildning har du?  (markera enbart den högsta utbildning Du har)
o Grundskola/folkskola
o Gymnasium
o Högskola/Universitet
o Annan utbildning, nämligen

9. Inom vilket område har Du din högsta examen?
o Grundskola
o Teknik/Naturvetenskap
o Ekonomi
o Juridik
o Samhällsvetenskap
o Annat område

10. Hur många år har du varit företagsledare? 

11. Tror Du att din utbildning har påverkat ditt val av extern hjälp vid löpande redovisning?
o Ja
o Nej
o Vet ej

12. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att genomföra den löpande redovisningen 
själv?

o Ja
o Nej
o Vet ej



b) Den löpande redovisningen
13. Vem/vilka utför den löpande redovisningen?

o Företagsledaren 
o Anställd/anställda
o Redovisningsbyrå
o Annan, nämligen 

14. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs internt i 
företaget? 

o Det är billigare än att anlita redovisningsbyrå
o Redovisningsinformationen erhålles snabbare
o Det bidrar till en bättre förståelse av redovisningsinformationen
o Annat motiv, nämligen 

15. Vilket/Vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs externt, av t 
ex en redovisningsbyrå?

o Arbetstiden används hellre till något annat.
o Det blir billigare än att anställa en person för att ta hand om det löpande arbetet.
o Intresset för redovisningsinformationen är lågt.
o Redovisningskunnandet inom företaget är otillräckligt.
o Annat motiv, nämligen



Bilaga 2

”Telefonenkät” 

a) Fakta kring företaget 

1. Hur många arbetar i företaget, inklusive ägare? 
2. Vad har Ni för affärsverksamhet? 
3. Vilken omsättning hade företaget föregående år? 
4. Hur gammalt är företaget?
5. Använder Ni er av externa tjänster vid löpande redovisning? 

o Ja
o Nej, inte i dagsläget 
o Nej, aldrig (hoppa ned till fråga 8). 

6. Hur ofta använder Ni er av tjänsten?
o Ofta
o Ibland
o Sällan

7. Har företaget några funderingar med att sluta efterfråga externa redovisningstjänster?

o Ja
o Nej
o Vet ej

b) Den löpande redovisningen

8. Vem/vilka utför den löpande redovisningen?
o Ägare
o Anställd/anställda
o Redovisningsbyrå
o Annan, nämligen

9. Vilket/vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs internt i 
företaget? 

o Det är billigare än att anlita redovisningsbyrå
o Redovisningsinformationen erhålles snabbare
o Det bidrar till en bättre förståelse av redovisningsinformationen
o Annat motiv, nämligen 

10. Anser du att företaget har tillräckliga kunskaper för att genomföra den löpande 
redovisningen själv?

o Ja
o Nej
o Vet ej

11. Vilket/Vilka är de främsta motiven till att den löpande redovisningen utförs externt, av t 
ex en redovisningsbyrå?

o Arbetstiden används hellre till kärnverksamheten.
o Det blir billigare än att anställa en person för att ta hand om det löpande arbetet.
o Intresset för redovisningsinformationen är lågt.
o Redovisningskunnandet inom företaget är otillräckligt.
o Annat motiv, nämligen 



Bilaga 3
Intervjufrågor, Rail Event – Företaget som sköter redovisningen externt

1. Företagets storlek?
2. Vad är företagets affärsidé?
3. Primära målgrupp?
4. Vad är dina huvudsakliga uppgifter? Samt delägarens?
5. Vad skulle du beskriva som er kärnkompetens, det område som gör er mest 

konkurrenskraftiga?
6. Anser du att det är hög konkurrens på marknaden ni befinner er på?
7. Vad är det som skiljer er från konkurrenterna?
8. Anser ni att bolagsformen har betydelse för det faktum att ni efterfrågar extern hjälp?
9. Har de risker förknippade med ägarstrukturen betydelse för valet av extern hjälp?
10. När började företaget använda sig av externa tjänster? 
11. Används outsourcing inom andra aktiviteter i bolaget? 
12. Vad är den externa aktörens olika ansvarsområden?
13. Hur sker utbytet ut?
14. Vad fick Er att känna ett behov av externa tjänster inom redovisningen?

15. Vilka förväntningar hade ni på samarbetet?
16. Har något oförutsett uppstått? Positivt/negativt?
17. Har företagets eller ditt personliga nätverk påverkat ert val av extern aktör?
18. Hur valdes samarbetspartner?
19. Vilka var delaktiga i beslutet att låta företaget använda externa redovisningstjänster?
20. Vilken relation har ni till den externa aktören? 
21. Hur fungerar samarbetet?
22. Vilka faktorer är viktigast för att samarbetet ska fungera?
23. Känner Ni förtroende till den externa aktören?
24. Är ni nöjda med samarbetet?
25. Vilka är de främsta motiven till att ni efterfrågar externa redovisningstjänster?
26. Vilka andra motiv finns?
27. Känner du att delar av din kontroll gått förlorad i och med att en extern part får del av 

företagsinformation?
28. Vilka problem såg du med samarbetet innan det inleddes? Vilka har du stött på?
29. Har du planer på att sluta använda de externa tjänsterna för redovisning? Byta 

samarbetspartner?
30. Finns det tillräckliga kunskaper inom företaget för att själva sköta den löpande 

redovisningen?
31. Har dina kunskaper inom redovisning ökat genom samarbetet?
32. Positiva aspekter av outsourcingen?
33. Hur ser företagets framtidsutsikter ut? Kommer detta att påverka ert framtida val av 

externa tjänster?



Bilaga 4
Intervjufrågor, Pannjo HB – Företaget som sköter redovisningen internt

1. Hur många arbetar inom företaget (inklusive ägarna)?
2. Vad har Ni för affärsverksamhet?
3. Vad är er affärsidé?
4. Primära målgrupp?
5. Vad är dina huvudsakliga uppgifter? Samt delägarens?
6. Varför valde ni handelsbolag som bolagsform?
7. Anser ni att bolagsformen har betydelse för det faktum att ni sköter redovisningen 

själva?
8. Har de risker förknippade med ägarstrukturen betydelse för valet att sköta 

redovisningen internt?
9. Vad skulle du beskriva som er kärnkompetens, det område som gör er mest 

konkurrenskraftiga?
10. Anser du att det är hög konkurrens på marknaden ni befinner er på?
11. Vad är det som skiljer er från konkurrenter?
12. Vem sköter den löpande bokföringen?
13. Vilka var de främsta motiven till att Ni valde att sköta redovisningen inom företaget?
14. Negativa aspekter?
15. Finns det tillräckliga kunskaper inom företaget för att själva sköta den löpande 

redovisningen?
16. Hur många timmar i genomsnitt lägger Ni ut på den löpande bokföringen varje 

vecka/månad?
17. Vilka delar har valts att outsourcas?
18. Hur använts redovisningsinformationen inom företaget?
19. Vad är bolagets kortsiktiga planer?
20. Vad är företagets långsiktiga planer?
21. Hur ser företagets framtidsutsikter ut? 



Bilaga 5
Intervjufrågor, Wid Trading HB – Företaget som tidigare outsourcat sin 
redovisningsfunktion, men som numera sköter sin redovisnings själv

1. Hur många arbetar inom företaget (inklusive ägarna)?
2. Vad har Ni för affärsverksamhet?
3. Vad är er affärsidé?
4. Primära målgrupp?
5. Varför valde ni handelsbolag som bolagsform?
6. Anser ni att bolagsformen har betydelse för det faktum att ni sköter redovisningen 

internt?
7. Har de risker förknippade med ägarstrukturen betydelse för valet att sköta 

redovisningen internt?
8. Vad är dina huvudsakliga uppgifter? Samt delägarens?
9. Vad skulle du beskriva som er kärnkompetens, det område som gör er mest 

konkurrenskraftiga?
10. Anser du att det är hög konkurrens på marknaden ni befinner er på?
11. Vad är det som skiljer er från konkurrenter?
12. Vem sköter den löpande bokföringen?
13. Finns det tillräckliga kunskaper inom företaget för att själva sköta den löpande 

redovisningen?
14. Hur många timmar i genomsnitt lägger Ni ut på den löpande bokföringen varje 

vecka/månad?
15. Vilka delar har valts att outsourcas?
16. Hur använts redovisningsinformationen inom företaget?
17. Vad fick er att känna ett behov av externa tjänster inom redovisningen till en början?

18. Hur valdes samarbetspartner?
19. Vilka förväntningar hade ni på samarbetet?
20. Hände något oförutsett? Positivt/negativt?
21. Vilka problem såg du med samarbetet innan det inleddes? 
22. Vilken relation hade ni till den externa aktören? 
23. Hur fungerade samarbetet?
24. Vilka faktorer var viktigast för att samarbetet skulle fungera?
25. Kände Ni förtroende till den externa aktören?
26. Var ni nöjda med samarbetet? Positiva aspekter av outsourcingen?
27. Vilka var de främsta motiven till att ni valde att efterfråga externa 

redovisningstjänster?
28. Vilka andra motiv fanns?
29. Känner du att delar av din kontroll gick förlorad i och med att en extern part fick del 

av företagsinformation?
30. Ökade dina kunskaper inom redovisning genom samarbetet?
31. Vilka problem såg du med samarbetet innan det inleddes? 
32. Varför slutade Ni efterfråga extern hjälp?
33. Vilka var de främsta motiven till att Ni valde att istället sköta redovisningen inom 

företaget?
34. Negativa aspekter?
35. Vad är bolagets kortsiktiga planer?
36. Vad är företagets långsiktiga planer?
37. Hur ser företagets framtidsutsikter ut? 



Bilaga 6
Intervjufrågor, Redovisningskonsulter 

1. Företaget storlek?, D.v.s. antal anställda/omsättning
2. Hur många arbetar i företaget?
3. Anser du att det är hög konkurrens på marknaden ni befinner er på?
4. Vad är det som skiljer er från konkurrenterna?
5. Hur länge har Ni arbetat på byrån?
6. Hur många år har Ni arbetat som redovisningskonsult?
7. Vad består Dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
8. Vilka program används för den löpande bokföringen?
9. Hur håller Ni er uppdaterad om nya regler och regler?
10. Finns det några nya regler och lagar inom den löpande bokföringen?
11. Vad kostar Era bokföringstjänster?
12. Tror Ni att många företagare använder sig av Er information för deras egna interna 

styrning?
13. Vad anser Ni vara det svåraste med Ert arbete som konsult?
14. Hur ligger Ni till prismässigt jämfört med Era konkurrenter?
15. Vad är projektredovisning?
16. Har Ni några certifieringar i Era tjänster?
17. Har Ni funderat på att bli medlemmar hos SRF?
18. Vad tror Du är det främsta motiven till att anlita redovisningsbyrå?
19. Vad tror Du är anledningen till att sköta redovisningen själva?
20. Tror Ni att kvalitén på redovisningen skiljer sig åt beroende på hur man väljer att sköta 

sin redovisning? 
21. Hur pass vanligt är det att företag börjar med att efterfråga extern hjälp för att sedan 

sköta redovisningen själv?
22. Hur många kunder har Ni idag? Vänligen uppskatta antalet kunder?
23. Är det någon skillnad i den löpande bokföringen vad gäller bolagsform?  
24. Skiljer sig Era arbetsuppgifter beroende på bolagsform?
25. Vilken bolagsform föredrar Ni att arbeta med? Varför?
26. Har Ni handelsbolag som era kunder? I så fall uppskatta antalet? Icke 

revisionspliktiga?
27. Anser Ni att fler handelsbolag bör ta hjälp av en redovisningskonsult?
28. Vad brukar handelsbolag främst vilja ha hjälp med? Skiljer sig efterfrågan från andra 

bolagsformer?
29. Ger Ni även rådgivning till Era kunder? Finns skillnader vad gäller bolagsform?
30. I hur stor omfattning ges rådgivning? I förhållande till övrig verksamhet?
31. Känner du att Ni bidrar med ökade kunskaper till ägaren/ägarna i företaget?
32. Känner du att ägarna har stort förtroende för dig?
33. Vad är företagets kort respektive långsiktiga planer?
34. Företagets framtidsutsikter?


