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Sammanfattning 

Ett stort antal nya företag startas varje år och bara under första kvartalet 2015 startades 18 618 

stycken. Vid start av nya företag krävs, av entreprenörer som startar det, en idé och en plan för 

hur detta ska genomföras. Idag utgör nystartade företags entreprenörer en central del i 

samhällsekonomin, vilket gör dem intressanta att studera. För att entreprenörerna ska lyckas 

med sitt företag är det viktigt att redovisningen fungerar. Flera tidigare studier diskuterar att 

entreprenörer inte har den kunskap om redovisning som krävs i nystartade företag och 

anledningen till varför flertalet entreprenörer inte lyckas med sitt företag är just avsaknaden av 

kunskap om redovisning. 

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för externredovisningens roll i nystartade 

företag, vilket har gjorts genom att beskriva entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen. Vi 

har valt att dela in bokslutsprocessen i fyra faser, avstämnings- och periodiseringsfas, 

värderingsfas, bokslutsdispositionsfas samt årsredovisningsfas. En kvalitativ undersökning har 

använts under studien för att besvara syftet, där vi intervjuade tio entreprenörer från nio olika 

nystartade företag avseende deras delaktighet i bokslutsprocessen. 

Studiens resultat visar att samtliga entreprenörer är delaktiga i bokslutsprocessen, där de deltar 

i avstämnings- och periodiseringsfasen, värderingsfasen samt årsredovisningsfasen. Ingen av 

entreprenörerna deltog i bokslutsdispositionsfasen. I studien påvisas även att entreprenörer i 

nystartade företag tar hjälp av externa aktörer för att få ihop alla delar i bokslutsprocessen.  

Vi har använt oss av sense-making teorin för att få en förståelse om varför och på vilket sätt 

entreprenörer deltar i bokslutsprocessen, genom vilken vi fick fram flera värdeskapande 

anledningar till deltagandet. Det är svårt att dra en generell slutsats av vad som är en 

värdeskapande handling till följd av deltagande i de olika faserna för samtliga entreprenörer. 

Däremot går det att urskilja olika anledningar för de olika entreprenörerna som kan ses som 

värdeskapande. 

Nyckelord: Entreprenör, Nystartade företag, Bokslutsprocessen, Delaktighet, Kunskap, 

Externa aktörer, Sense-making 
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Abstract  

A large number of new businesses are started every year and only in the first quarter of 2015, 

18 618 businesses started up. Starting up a new business requires, by the entrepreneur that is 

starting it, an idea and a plan for how it should be implemented. Today entrepreneurs in start-

ups are a central part of the economy, which makes them an interesting topic to study. For the 

entrepreneurs to succeed in their business, it is of importance that the accounting functions. 

Several previous studies discuss the fact that entrepreneurs do not have the knowledge about 

accounting that is required in start-ups. The reason why several entrepreneurs do not succeed 

in their business is in fact the lack of knowledge about accounting, as showed in previous 

studies. 

The main purpose of this paper was to increase the understanding of the importance of external 

accounting in start-ups, which have been done by describing the entrepreneur´s participation in 

the year-end procedure in start-ups. A qualitative approach was used during the study to answer 

the purpose, where we interviewed ten entrepreneurs from nine different start-ups regarding 

their participation in the year-end procedure.  

Empirical results conclude that all entrepreneurs are involved in the year-end procedure. The 

study also demonstrated that entrepreneurs in start-ups are taking help from external parties to 

put together the year-end procedure.  

We have used the sense-making theory to gain an understanding of why and how the 

entrepreneurs participate in the year-end procedure, by which we could obtain several value 

creating reasons for participation. It is difficult to draw a general conclusion of what a value-

creating action is as a result of participation in the various phases for all entrepreneurs. However 

it is possible to distinguish various reasons for the different entrepreneurs that can be seen as 

value creating. 

Keywords: Entrepreneur, Start-ups, The year-end procedure, Participation, Knowledge, 

External parties, Sense-making 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet ges en inledande presentation av bakgrund samt en problemdiskussion inom 

ämnet entreprenörers delaktighet och redovisning. Utifrån diskussionen har studiens syfte och 

problemfrågor formulerats. 

1.1 Bakgrund 

Under första kvartalet 2015 startades 18 618 nya företag i Sverige (Tillväxtanalys, 2015). Enligt 

Sexton, Upton, Wacholtz och Mcdougall (1997) är entreprenörer som startar dessa nya företag 

centrala för samhällsekonomin och blir därmed intressanta att studera. 

En central del i alla företag är den externa redovisningen. Nystartade företag upprättar 

vanligtvis sin redovisning och följer rekommendationerna i enlighet med K1 eller K2, vilka ska 

följas av småföretag (Bokföringsnämnden, 2015). Ett mindre aktiebolag ska upprätta sin 

bokföring enligt reglerna från K2. Detta innebär att de ska följa bokföringslagen (BFL) 

angående god redovisningssed samt att de måste upprätta en årsredovisning enligt reglerna från 

årsredovisningslagen (ÅRL) (FAR akademi, 2014). Ett aktiebolag kan även numera välja om 

de ska ha en revisor eller inte som granskar dess redovisning, detta beroende på företagets 

storlek vilket framgår av aktiebolagslagens 9:e kapitel 1 §. 

I ett nystartat företag kan det finnas flertalet olika utmaningar som entreprenörerna ställs inför. 

Hur väl ett nystartat företag lyckas beror ofta på hur entreprenörerna i företaget förstår sig på 

omvärlden. Entreprenörerna måste kunna fatta rätt beslut, se möjliga åtgärder och kunna 

tillämpa resurser på bästa möjliga sätt (West, 2007).  

Forskning visar att entreprenörer ofta prioriterar bort redovisning (College & Fragoso, 1993), 

då den ofta upplevs som svår och där entreprenörer ibland helt eller delvis saknar kunskap 

(Roberts & Sian, 2009). Samtidigt bör inte redovisningen uppfattas som en börda för företaget 

eller enbart något som måste upprättas. Används redovisningen på ett korrekt sätt kan den bidra 

med stor nytta för företag och dess yttre intressenter, då den underlättar det ekonomiska utbytet 

mellan dessa parter (Scott, 2004). Redovisningen bör istället ses som ett verktyg för företag att 

nå sina förutbestämda mål, få finansiell kontroll och en tydlig överblick av företagets 

ekonomiska situation (Davila, Foster & Oyon, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

För att starta ett företag krävs från entreprenörens sida att denne finner ett visst behov och har 

en stark drivkraft. Det räcker dock inte enbart med en stark vilja för att driva och sköta ett 

företag. Det krävs flera olika typer av kunskap och förmågan att kunna använda dessa på ett 

sätt som gynnar företagets utveckling (Halabi, Barrett & Dyrt, 2010).  

Enligt Davila (2009) är fokus på entreprenörskap i redovisningen relativt nytt. Det finns därför 

få studier om entreprenörers engagemang i redovisning. Enligt Collage och Fragoso (1993) har 

entreprenörer en tendens att fokusera på de delar i företaget som de kan bäst och som ligger i 

deras intresse, såsom kundrelationer och marknadsföring. Dergård (2006) påvisar i sin 

avhandling om små snabbväxande företag att extern och intern redovisning blir allt viktigare 

för ekonomisk planering och Collis och Jarvis (2002) samt Kullstedt och Melin (2013) menar 

att den i förlängningen är helt nödvändig i småföretag för deras framgång och överlevnad. 

Majoriteten av företagen i Collis och Jarvis (2002) undersökning hade valt att anställa en 

ekonom som enbart arbetade med bokföringen. De kom även fram till att en tredjedel av 

företagen valde att ta hjälp av en redovisningskonsult vid upprättandet av redovisningen. Dessa 

studier påvisar att det finns ett behov av kunskap om redovisning i småföretag då redovisningen 

har ökat i omfattning. 

Halabi, et al., (2010) visar att entreprenörer i småföretag behöver mer kunskap inom 

redovisning om de vill kunna läsa av och dra fördelar av företagets redovisning. Entreprenörer 

i småföretag har en ungefärlig uppfattning om periodens resultat men finner omfattande 

redovisningsrapporter, såsom årsredovisningar, svåra och komplicerade. Trots komplexiteten 

kan de fortfarande vara användbara för entreprenörer för att tolka vissa poster, exempelvis årets 

resultat (McMahon, 1998). Enligt Halabi, et al., (2010) kan entreprenörer även ha användning 

av redovisningen om de vill se vilka konsekvenser tidigare fattade beslut har fört med sig och 

hur de har påverkat företagets tidigare verksamhet. Enligt Allee och Yohn (2009) är 

entreprenörer med mer utbildning och erfarenhet från tidigare startade företag mer benägna att 

använda och vara delaktiga i framtagandet av redovisningen. Collage och Fragoso (1993) menar 

att grunden till att entreprenörer inte är delaktiga i redovisningen är för att de saknar kunskap 

om den. Många entreprenörer i småföretag anser att informationen från redovisningen inte är 

användbar då de inte förstår vilket värde den ger och väljer därför att inte använda 

redovisningen i sitt beslutsfattande (McMahon, 1998). Även Cassar och Holmes (2003) 

omnämner att entreprenörer i småföretag har svårare att fatta finansiella beslut då erfarenheten 
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saknas. Många entreprenörer tycker att reglerna för redovisning är komplexa och anlitar därför 

extern hjälp (College & Fragoso, 1993). Enligt Sexton, et al., (1997) vill entreprenörer då ha 

specifik kunskap från till exempel en redovisningskonsult som har erfarenhet från branschen. 

När de väljer att ta hjälp med redovisningen finns en risk att entreprenörer själva får en dålig 

inblick i vad redovisningen innehåller eftersom de helt förlitar sig på redovisningskonsulten 

och kan på så sätt få mindre förståelse för företagets ekonomiska situation (Roberts & Sian, 

2009).  

Enligt Dunn och Liang (2008) beror misslyckanden från entreprenörers sida i nystartade företag 

främst på att de inte har fokuserat tillräckligt på ekonomiska aspekter inom företaget, bland 

annat den externa redovisningen i företaget som måste upprättas. Ifall entreprenörer skulle 

misslyckas är de inte rädda för att starta om på nytt, men skulle då välja att fokusera mer på 

företagets redovisning, då de är medvetna om att detta varit en orsak till tidigare misslyckanden. 

Ett företags externa redovisning är till för att i första hand tillgodose företagets intressenter med 

relevant information om företaget (Scott, 2004). Genom att använda redovisningen kan till 

exempel finansiärer få en insyn i företaget och kan därefter ta beslut om de vill göra 

investeringar eller bistå med finansiering (Sweeting, 1991). För att redovisningen ska vara 

betydelsefull för intressenterna ska den vara relevant och upprättas på ett pålitligt sätt (Cathay, 

Clark & Schroeder, 2001). Redovisningen kan även hjälpa med att minska ett företags 

informationsasymmetri gentemot intressenterna (Scott, 2004).  

Det är genom bokslutsprocessen som ett företag kommer fram till den centrala 

redovisningsrapporten i alla företag, d.v.s. årsbokslutet eller årsredovisningen. 

Bokslutsprocessen innebär att flera olika redovisningstransaktioner och information leder fram 

till en färdig årsredovisning (Blomkvist, 2004). Vi har valt att utgå från Blomkvists (2008) fyra 

faser om hur bokslutsprocessen är uppbyggd. Dessa fyra faser är avstämnings- och 

periodiseringsfas, värderingsfas, bokslutsdispositionsfas samt årsredovisningsfas. 

I Blomkvists licentiatuppsats (2004) och i sin doktorsavhandling (2008) för hon liknande 

problemdiskussioner som i denna uppsats, bland annat att kunskapen hos entreprenörer kring 

redovisning kan saknas och att extern hjälp kan behövas för att upprätta och förstå 

redovisningen. Blomkvists studier avser gasellföretag och visar att entreprenörer är delaktiga i 
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vissa delar av bokslutsprocessen. Entreprenörer deltar i värderingsfas och årsredovisningsfas 

medan de väljer att ta till extern hjälp i de två andra faserna, enligt Blomkvists studier. 

Motivet till att entreprenörer ska klassificeras som delaktiga i bokslutsprocessen är att de vill 

informera sig tidigt om verksamhetens utfall i företaget, informera andra, exempelvis 

intressenter och/eller vara med och påverka redovisningen i företaget (Blomkvist, 2008).  

Vår studie riktar sig mot bokslutsprocessen i nystartade företag. Ovanstående studier visar att 

det ofta finns en bristande kunskap från entreprenörers sida om företagets redovisning. I och 

med att det startas många nya företag och att de utgör en central del av samhällsekonomin blir 

denna typ av företag, nystartade företag, intressant att göra en studie på. Blomkvists (2008) tar 

upp problematiken om entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen i gasellföretag, dock har 

en liknande studie aldrig blivit tillämpad på nystartade företag. Det är därför relevant att göra 

en studie med utgångspunkt i entreprenörer i nystartade företag och dess delaktighet i 

bokslutsprocessen. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion, där vi har diskuterat entreprenörers kunskap och delaktighet i 

bokslutsprocessen i nystartade företag, vill vi utreda: 

På vilket sätt deltar entreprenörer i nystartade företag i bokslutsprocessen?  

Varför väljer entreprenörer att vara delaktiga i företagets bokslutsprocess? 

1.4 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen kring redovisningens upprättande i nystartade företag genom att 

beskriva entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen samt att ta reda på deras motiv till 

deltagandet.  
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2 Metod 

I kapitlet nedan förklaras hur tillvägagångssättet har gått till vid genomförandet av studien. I 

kapitlet framgår också vilken metod vi använt oss utav, hur datainsamlingen genom intervjuer 

har gått till samt förklaring till studiens urval. Kapitlet avslutas med en diskussion angående 

studiens metodkritik och trovärdighet.  

2.1 Metodval 

Vårt studieområde behandlar på vilket sätt och varför entreprenörer deltar i bokslutsprocessen 

i nystartade företag. Vi har genomfört en kvalitativ studie som möjliggjort för oss att få en 

djupare förståelse utifrån vår studie trots ett fåtal respondenter (Bryman & Bell, 2013). Vissa 

forskningsfrågor kan endast besvaras av en kvalitativ metod. Frågor som bland annat ska svara 

på ”hur”, ”på vilket sätt” och ”varför” är exempel på sådana forskningsfrågor (Ahrne & 

Svensson, 2011). Vi har därför använt oss av den kvalitativa metoden. Genom att använda oss 

av intervjuer har vi kunnat träffa entreprenörer från nystartade företag och föra en diskussion 

med dem och utifrån detta kunnat utreda vår problemformulering. 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval av företag där vi valde ut företag och entreprenörer. 

Detta gjorde vi för att kunna vara specifika i vilka företag vi valde ut, då vissa krav för att de 

ska kunna bidra till vår studie krävdes, såsom att företaget är nystartat och har gjort minst ett 

årsbokslut. Genom att göra ett strategiskt urval kunde vi komma åt de företagen som kunde 

bidra med informationen till studien (Alvehus, 2013).  

Enligt Dahmström (2011) är den kvalitativa metoden till för att gå på djupet med en 

undersökning. Det finns flera olika undersökningssätt som ingår i den kvalitativa metoden, 

bland annat besöksintervjuer, som vi har valt att använda oss utav. Vi har genomfört 

semistrukturerade intervjuer då vi ville ge entreprenörerna möjlighet att tala fritt och inte enbart 

bli styrda av våra frågor. Detta innebar att vi följde ett frågeformulär bestående av ett antal 

frågor. Dessa frågor täckte ett visst område som intervjun kretsade kring (Alvehus, 2013). Även 

Dumay och Qu (2011) tar upp att en semistrukturerad intervju baseras på ett antal förberedda 

men öppna frågor som vägleds av ett identifierat tema. Under en intervju är det viktigt att 

respondenten kan ge sina svar utifrån sina egna tankar och på sitt egna språk och sätt, vilket 

möjliggörs med en semistrukturerad intervju (Alvehus, 2013). 
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2.2 Datainsamling 

Vi har genomfört intervjuer på nio olika nystartade företag och dess entreprenörer som vi valde 

ut utifrån vår definition av nystartade företag, startade mellan åren 2012-2014.  

Detta antal nystartade företag är tillräckligt för att få en grundsyn på hur entreprenörer arbetar 

med sin redovisning och deltar i bokslutsprocessen. Redan efter fem intervjuer kunde vi se ett 

mönster på hur entreprenörer deltar i bokslutsprocessen. Övriga fyra intervjuer valde vi att 

genomföra för att säkerställa att mönstret vi såg stämde, men också för att göra studien mer 

trovärdig. Efter de nio intervjuerna har en informationsmättnad uppnåtts. Alvehus (2013) menar 

att denna mättnad uppstår när samma information återges och intervjuerna inte ger någon ny 

information. Utifrån den empiri vi har fått in från intervjuerna har vi fått fram analyserbara 

resultat som har tolkats och dragits slutsatser ifrån. 

Datainsamling har även skett från databaser, hemsidor och andra publika källor för att utöka 

informationen om hur företagens ekonomi har sett ut. Den ekonomiska informationen har 

främst baserats utifrån företagens årsredovisningar, där vi tog reda på bland annat olika 

nyckeltal, hur företaget är finansierat samt hur mycket de omsatte. 

2.2.1 Intervju 

Vi valde att genomföra våra intervjuer med entreprenörer i sitt dagliga arbete, där vi träffade 

entreprenörerna ansikte mot ansikte. Den aktuella intervjuplatsen fick entreprenören själv 

bestämma. Intervjuerna har antingen genomförts där entreprenören hade sitt kontor eller 

hemma hos entreprenören. Detta för att den intervjuade entreprenören skulle känna sig trygg 

och bekväm. Genom samtliga intervjuer använde vi oss av samma frågeformulär. Vi tillät 

entreprenören att svara fritt på våra frågor, då vi inte valt att ha några slutna svarsalternativ. 

Under intervjuerna undveks frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej från entreprenörens 

sida. I och med att vi har valt en mall med semistrukturerade intervjufrågor, krävdes det att vi 

aktivt arbetade med följdfrågor för att få en flytande och mer djupgående intervju. 

Framställandet av intervjufrågorna inspirerades från Blomkvist (2008) i och med att vi 

undersökte liknande problem. Vi har dock anpassat frågorna mot nystartade företag och vår 

valda teori. Nedan förtydligar vi några av våra frågor från intervjumallen för att en förståelse 

för hur frågorna har konstruerats. 

- Hur gick arbetet till när ni gjorde senaste årsbokslutet eller årsredovisningen? 
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Genom denna fråga ville vi få en överblick av hur arbetet gick till i företaget med redovisningen. 

Denna fråga gjorde det lättare för oss att få möjlighet att tidigt veta hur entreprenören handskas 

med redovisning i det stora hela. Detta leder oss in på nästa fråga, där vi gick mer på djupet. 

- Hur gick det till när ni upprättade årsbokslutet/årsredovisningen? 

I denna fråga fick vi reda på specifika delar entreprenören valde att upprätta själv eller vilka 

delar entreprenörens aktör genomförde. Frågan är utformad för att ta reda på vad entreprenören 

upprättar själv och inte upprättar. Samtidigt kan vi få reda på olika prioriteringar entreprenören 

har. Nästa fråga förknippas ihop med vår teori där vi ville få reda på följande fråga. 

- Varför valde du att vara delaktig/inte delaktig i företagets bokslutsprocess?  

Denna fråga konstruerades för att kunna gå på djupet och ta reda på vilka anledningar till motiv 

entreprenören hade till att delta i bokslutsprocessen. Dessa anledningar kopplades sedan ihop 

med sense-making och dess värdeskapande. Frågan är också konstruerad för att vi skulle få en 

möjlighet att se om entreprenören ansåg vissa faser mer värdeskapande än andra.  

Tiden för intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter. Att en tidsskillnad i intervjuerna 

uppstod var för att vi tillät entreprenören tala fritt och lät intervjuerna ta den tid som krävdes 

för att få svar på våra frågor. Vissa entreprenörer var mer svävande i sina svar medan andra var 

tydliga och gick rakt på sak.  

Eftersom vi genomförde besöksintervjuer med entreprenörerna blev intervjuerna mer 

personliga. Detta bidrog till att vi kom entreprenören närmre och på så sätt kunde få en konkret 

bild av hur entreprenören gav sina svar. Enligt Alvehus (2013) ger intervjuer oftast trovärdiga 

svar då de genomförs genom personliga möten. Även Lauer (2005) menar att genom personliga 

möten blir det lättare att läsa av hur personen beter sig och hur dennes humör är vid intervjun. 

Vi upplevde inte att någon av entreprenörerna kände sig stressade eller pressade under 

intervjuerna. I det fallet där entreprenörer bestod av team intervjuade vi samtliga entreprenörer 

då bägge var lika insatta i företagets ekonomi för att kunna få utförliga svar om deras delaktighet 

i bokslutsprocessen. Enbart ett av företagen vi intervjuade valde att ta med hela teamet (företag 

9) då båda entreprenörerna var lika delaktiga i företaget.  

Under intervjuerna spelade vi in med hjälp av en diktafon för att på så sätt se till att inte missa 

viktig information under intervjun. Innan intervjun började tillfrågades entreprenören om det 

var okej att vi spelade in, vilket samtliga entreprenörer godkände. Under intervjuerna var det 

en av oss som ställde frågorna utifrån intervjumallen och förde intervjun framåt medan den 
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andre skötte diktafonen samt flikade in frågor som kunde fördjupa intervjun eller förtydliga 

vissa frågor. Detta tillvägagångssätt valdes för att den intervjuade inte skulle känna sig 

underlägsen och samtidigt veta vem denne skulle få frågorna ifrån.  Under intervjuerna har vi 

inte upplevt att de intervjuade har känt sig pressade eller underlägsna av att vi var två, utan har 

kunnat svara fritt på våra frågor.  

2.3 Urval 

De entreprenörer som vi har intervjuat är den/de som har grundat företaget. Detta för att vi ville 

träffa den som ligger bakom företaget och se hur insatta de är och arbetar med och deltar i 

företagets redovisning och bokslutsprocess. Många av företagen hade externa aktörer som var 

delaktiga i redovisningen. Anledningen till att vi inte intervjuade dessa aktörer var för att 

studien riktar sig mot hur entreprenörer deltar i företagets redovisning. Våra intervjufrågor 

utformades utefter att endast entreprenören själv kunde besvara frågorna. Genom att ha 

intervjuat entreprenörer som grundat företagen har vi fått tydliga svar om hur och varför de 

deltar i bokslutsprocessen.  

För att hitta och komma i kontakt med företagen tog vi hjälp av Jönköpings kommun som 

tillgodosåg oss med en företagslista med nystartade företag utifrån vår definition. Företagslistan 

utgjorde en blandning mellan bolagsformerna som var startade i Jönköpings kommun mellan 

2012-01-01 och 2014-01-01. Utifrån listan, som bestod av cirka 1500 nystartade företag, valde 

vi endast ut aktiebolag vilket motsvarade cirka 1000 företag. Anledningen till att vi enbart valt 

att undersöka aktiebolag var med anledning av att vi, med hjälp av olika webbplatser, kunde få 

fram information ifall företag med denna bolagsform hade genomfört minst ett årsbokslut, 

vilket är ett krav för att delta i vår studie. Anledningen till att vi inte valde andra bolagsformer 

var för att det skulle krävas mer förarbete, då vi skulle bli tvungna att ta kontakt med dessa för 

att får reda på om de genomfört ett årsbokslut för att därefter fråga om de ville ställa upp på en 

intervju. Utifrån dessa återstående 1000 företag valde vi strategiskt ut de nystartade företag som 

fortfarande var aktiva samt uppfyllde kravet av att ha gjort minst ett årsbokslut, vilket var 73 

företag. Vi mailade samtliga dessa företag och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Av 

dessa företag valde nio att ställa upp. Förutom att många företag inte ville ställa upp var det 

också flertalet företag som enbart bytt bolagsform från ett tidigare företag och därför inte föll 

inom vår definition av nystartade företag. 
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2.3.1 Nystartade företag och entreprenör 

Nystartade företag är i denna studie ett företag som inte har funnits i någon tidigare form och 

inte är äldre än två år från det att företaget har registrerats (Tillväxtanalys, 2009). 

För att uppfylla kraven i studien krävs det även att det nystartade företaget har gjort en 

årsredovisning eller ett årsbokslut för att på så sätt kunna ha en möjlighet att vara delaktiga i 

bokslutsprocessens alla fyra delar. 

Detta innebär att vi genomförde studien på företag som startades mellan 2012-01-01 och 2014-

01-01. Vi valde ut företag som gav oss en möjlighet att kunna få reda på om de deltar i alla fyra 

faser i bokslutsprocessen. 

Entreprenörer ses ofta som initiativtagande, fantasifulla, kreativa och flexibla i sitt arbete 

(Thompson, 1999). Entreprenörer kan figurera i team där flera entreprenörer samarbetar för att 

nå sina mål och på så sätt bilda ett entreprenörskap (West, 2007). Dock behöver inte 

entreprenörskap ske i team utan en entreprenör kan välja att vara självständig då de vill styra 

företaget helt i sin riktning (Cooper & Saral, 2013). Vi har i denna studie sett på entreprenörer 

antingen som en självständig individ eller som flera i ett team beroende på hur 

sammansättningen i de nystartade företagen som vi har undersökt har sett ut. 

2.4 Etiska reflektioner 

Samtliga intervjuade entreprenörer har i denna studie blivit tillfrågade och frivilligt valt att 

ställa upp på en intervju och har velat bidra till vår studie om entreprenörers delaktighet i 

bokslutsprocessen. Om entreprenören inte ville svara på vissa frågor eller inte ville att vissa 

svar skulle tas med i studien har vi godtagit detta. Då deltagandet har varit frivilligt från 

entreprenörernas sida har de haft våra kontaktuppgifter och haft möjlighet att under studiens 

gång höra av sig om de inte längre önskade att medverka i studien, vilket ingen av 

entreprenörerna valt att göra.  

I början av intervjuerna tillfrågade vi entreprenörerna om vi fick spela in intervjun samt 

förklarade anledningen till inspelningen. Efter intervjun har det inspelade materialet flyttats 

över till en lösenordssäkrad dator. Det inspelade materialet har enbart vi som författare haft 

tillgång till och kommer att raderas efter att studien har blivit godkänd. I studien har vi valt att 

göra samtliga entreprenörer och företag anonyma för att den som läser studien inte ska kunna 
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identifiera den intervjuade entreprenören eller dennes företag, detta för att skydda den 

intervjuades integritet så mycket som möjligt. Det finns dock en kort beskrivning om varje 

företag i studien, vilket entreprenörerna har gett sitt samtyckt till. Däremot framgår inte 

företagsnamnen. 

2.5 Metodkritik 

Urvalet av entreprenörer som vi intervjuat kan kritiseras, då vårt arbete endast baseras på 

entreprenörer som var villiga att ställa upp på en intervju. Detta skulle således kunna innebära 

att de entreprenörer som är med i urvalet endast är sådana som är väl insatta i redovisning och 

väljer av den anledningen att ställa upp på en intervju. Detta med anledning av att de, innan de 

valde att ställa upp på en intervju, fick information om att den skulle handla om deras 

delaktighet i redovisningen. Studien hade då kunnat få ett snedvridet resultat om den endast 

baserades utifrån entreprenörer som är väl insatta i sin redovisning. I vårt fall blev dock inte 

situationen sådan, då entreprenörer som var olika insatta i redovisningen valde att ställa upp på 

intervjun. 

Det tillvägagångssätt som vi använde oss utav vid urvalet av respondenter tog för lång tid då 

det var svårt att få tag på entreprenörer som ville ställa upp på en intervju. Eventuellt hade det 

varit möjligt att få in svaren snabbare via en enkätundersökning, d.v.s. genom att använda den 

kvantitativa metoden istället för den kvalitativa. Dock lämpade sig den kvalitativa metoden 

bättre för studien, eftersom tillvägagångssättet erbjuder möjlighet att gå in på djupet med varje 

entreprenör och diskutera dennes delaktighet, vilket inte hade varit möjligt på samma sätt med 

en enkätundersökning. Den kvantitativa metoden hade gett svar på frågan ifall entreprenören är 

med i bokslutsprocessen, dock hade det varit svårt att undersöka varför och på vilket sätt denne 

är med. Detta då dessa frågor går mer på djupet och kräver mer utförliga svar, vilket är svårt att 

få vid en enkätundersökning (Dahmström, 2011). Med anledning av ovanstående valdes därför 

den kvalitativa metoden för att på en djupare nivå kunna förklara entreprenörers delaktighet i 

bokslutsprocessen. 

Samtliga intervjuer valde vi att spela in efter godkännande från entreprenörerna. Det finns dock 

enligt Alvehus (2013) en nackdel med att spela in intervjun. Genom att spela in allt den 

intervjuade personen säger kan det leda till att denne inte vågar prata lika öppet som vid en inte 

inspelad intervju. Anledningen till detta är att den intervjuade personen känner sig övervakad. 

För att minimera denna risk informerade vi den intervjuade att denne kommer att vara anonym 
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i studien och att det inspelade materialet endast kommer att användas av oss i syfte till att inte 

glömma bort att ta med något viktigt som togs upp under intervjun.  

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär bland annat att de mest centrala delarna i forskningsprocessen går igenom en 

kritisk genomgång. Har rätt personer intervjuats? Har de intervjuade personerna avgett sanna 

svar? Har rätt urval av respondenter gjorts? Detta är typiska frågor som bör svaras på (Jacobsen, 

2002). 

Innan intervjuerna säkerställde vi att personerna vi intervjuade hade varit med och startat 

företaget, d.v.s. att det verkligen var entreprenören i företaget vi intervjuade. Detta gjorde vi 

för att säkerställa att rätt respondent intervjuades.  

Vid samtliga intervjuer låg en intervjumall till grund för att på så sätt minska risken för 

missuppfattningar eller allt för breda svar. Då vi använde samma intervjumall under samtliga 

intervjuer fick vi en tydlig struktur genom intervjuerna, vilket bidrog till att en bra grund fanns 

vid samtliga intervjuer. Intervjumallen skickades inte till entreprenörerna i förväg, utan de 

informerades endast om att intervjun skulle handla om deras delaktighet i redovisningen. På så 

sätt kunde inte entreprenörerna tänka ut tillrättalagda svar på förhand och öppna och uppriktiga 

svar uppnåddes. Entreprenörerna fick ingen möjlighet till att komplettera sina svar eller på 

något sätt korrigera det som sagts efter avslutad intervju. Genom att vi har fått svar från 

entreprenörerna på våra frågor har vi haft en möjlighet att få reda på hur de hanterar 

redovisningen i de olika faserna.  

I de fall entreprenörernas svar har kunnat ge utrymme för tolkning har vi som författare lagt ner 

mycket tid på att analysera och tolka deras svar tillsammans för att minska risken för eventuella 

missförstånd och feltolkningar. Först och främst har vi dock redan vid intervjun försökt se till 

att klargöra eventuella oklarheter med följdfrågor och exempel. Vi har noggrant och med ett 

kritiskt förhållningssätt, diskuterat och analyserat svaren som vi har fått under intervjuerna. 

Detta för att tolka alla svar rätt och få fram det viktigaste under intervjuerna. Genom vårt 

kritiska förhållningssätt har vi säkerställt studiens resultat. 

Bryman och Bell (2013) menar att när en intervju spelas in, minskar det risken för att tolka 

information på fel sätt vid transkriberingen. För att inte gå miste om viktig information har vi 

lyssnat på det inspelade materialet från intervjuerna flera gånger för att på bästa sätt få ner 
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entreprenörernas svar i studien. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes samma dag samt 

så tätt inpå den genomförda intervjun som möjligt. Detta med anledning av att vi fortfarande 

ville ha personintrycket från den intervjuade entreprenören kvar i minnet under transkriberingen 

för att kunna ge en god och rättvis bild av intervjun. Vi beaktade även att individer avsiktligt 

kan välja att svara fel på våra frågor under intervjun (Lauer, 2005). Personen som intervjuas 

kan vara stressad eller på dåligt humör och på så sätt återge korta och otydliga svar då personen 

inte känner att den har den tid som krävs för intervjun men väljer att ställa upp ändå (Bryman 

& Bell, 2013). Genom att vi genomförde besöksintervjuer fick vi en möjlighet att se hur 

entreprenörerna agerade under intervjuerna. Känslan vi har fått är att entreprenörerna har gett 

oss godtrogna svar under intervjuerna då de inte visade några tecken på stress eller att de 

uppfattade intervjun som jobbig. I och med detta har vår studie blivit mer trovärdig. 

Denna studie kan genomföras på nytt, dock kan resultatet skilja sig markant och reliabiliteten 

kan komma att bli låg. Detta då studien baseras utifrån entreprenörer från nystartade företag 

med olika syn och kunskap om redovisning samt deras anledningar till att delta i 

bokslutsprocessen. I företag hanteras redovisningen på olika sätt vilket kan komma att synas i 

en ny studie. Om studien skulle genomföras på samma entreprenörer som vår studie gör, skulle 

samma resultat om entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen uppnås. Det måste också 

beaktas att intervjumallen bestod av semistrukturerade frågor och att vi aktivt arbetade med 

underfrågor, vilket kan leda till att nya forskare inte kan få exakt samma resultat, då 

underfrågorna kommer att skilja sig. 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ska användas till för att förklara på vilket sätt och varför 

entreprenörer i nystartade företag deltar i bokslutsprocessen. En utgångspunkt i studien är att 

analysera tidigare studier som på något sätt berör entreprenörer och redovisning. På så sätt får 

vi en övergripande förståelse för den roll redovisning utgör för entreprenörer i nystartade 

företag. Detta blir till en grund när vi diskuterar bokslutsprocessen och specifikt hur detta 

relaterar till nystartade företag.  

Vi kommer att använda oss av sense-making teorin för att få en förståelse kring varför och på 

vilket sätt entreprenörer deltar i bokslutsprocessen. Sense-making handlar om att finna en 

informationslucka som kan fyllas igen med exempelvis en ny produkt eller att en person 

tillgodoser sig med ny kunskap för att i längden göra något värdeskapande, antingen för sig 

själv eller för kunden (Wilson, 1999). Genom att använda sense-making teorin kommer vi 

kunna ta reda på ifall entreprenörer anser upprättandet av redovisningen som värdeskapande 

samt hur entreprenörer agerar när de finner ett informationsbehov som måste fyllas. 

3.1 Tidigare studier om entreprenörer och redovisning  

Av personer som väljer att starta ett nytt företag krävs ofta att dessa har en idé, finner resurser 

som krävs och faktiskt får saker gjorda. Personerna ses som innovativa och har oftast ett driftigt 

beteende, vågar ta tag i saker och genomför det som planerats. De är inte heller rädda för att 

utsätta sig för risker. Detta är ett typiskt synsätt på hur entreprenörer är och agerar (Davila, et 

al., 2009).  

Ett vanligt synsätt på begreppet entreprenör är att den ofta är en person. Denna person är 

initiativtagande, fantasifull, kreativ och flexibel i sitt arbete (Thompson, 1999). Dunn och Liang 

(2008) menar på att det finns olika typer av entreprenörer, de optimistiska eller realistiska. Den 

realistiska entreprenören skulle vara mer aktsam i sina beslut och undvika förluster medan den 

optimistiska entreprenören skulle ha en mer positiv syn på problemen. Vidare menar Dunn och 

Liang att entreprenören ofta besitter båda dessa egenskaper.  

Enligt West (2007) behöver inte entreprenörer ses som enbart en person utan är ofta i plural och 

en del av ett entreprenörskap, d.v.s. flera entreprenörer istället för en. Ofta skiljs teamets 

medlemmars beteende åt gällande exempelvis förmåga till att knyta nya kontakter. Detta är till 

en fördel när det kommer till att samla in värdefull information till företaget om dess kunder 
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och marknaden. De nystartade företagen som har team som entreprenörer kan ha fördelen att 

tolka samma information på olika sätt på grund av att teamet består av individer med olika 

egenskaper. Trots identisk information kan de olika teammedlemmarna ha skilda uppfattningar 

om marknadspotentialen och därmed även skilda åsikter i beslutsfattandet, vilket kan bidra till 

ett större beslutsunderlag i företaget.  

Ofta kan det vara fördelaktigt att ha flera olika individer i ett team som tänker olika, än att 

gruppen är homogen. En homogen grupp kan begränsa nya perspektiv och att nya idéer väcks. 

Genom att ha team som består av olika karaktärer kan det nya företaget har större chans att nå 

framgång (West, 2007).  

Dock menar Cooper och Saral (2013) att det inte alltid är fördelaktigt att vara team. De menar 

att entreprenören oftast föredrar att vara självständig, då denne vill ta sina egna beslut och kunna 

styra företaget helt i sin riktning. Denne har svårt att hitta en passande partner som tänker lika 

samt att vara flera behöver inte innebära en högre vinst. Detta skulle möjligtvis kunna bero på 

att den andra partnern inte bidrar med tillräcklig nytta, så kallad ”Free-rider”. Även den sociala 

kompetensen hos en entreprenör kan vara en bidragande faktor till att de inte väljer att arbeta 

ihop med en partner. Enligt Stevenson (2006) vill individer bli entreprenörer då de anser att det 

är ett självständigt arbete och gillar friheten att de inte har någon annan som styr över deras 

karriär. 

Med dessa aspekter på entreprenörer handlar entreprenörskap om att ha förmåga att se nya 

möjligheter och viljan att utveckla dessa möjligheter. Att ha möjligheten att agera självständigt 

eller i team är viktigare för entreprenörer än att göra rationella beräkningar. Andra viktiga 

aspekter i ett entreprenörskap är förmågan att kunna övertyga andra om att investera i sitt 

företag eller idé. Entreprenörskap handlar inte enbart om att lansera nya produkter utan också 

om att kunna utveckla och bearbeta nya som befintliga produkter på marknaden (Blomkvist, 

2004). Enligt Dergård (2006) kan entreprenörskap urskiljas på två olika sätt, den ena funktionen 

innebär att entreprenörer startar nya organisationer med eller utan ett innovativt inslag. Den 

andra funktionen går ut på att entreprenörer bryter mönster och är innovativa. Den senare 

funktionen sätter entreprenörers innovativa beteende i fokus. För att entreprenörskap ska kunna 

existera ska det finnas möjligheter för entreprenörer att finna en marknad där de kan introducera 

sina idéer eller produkter vilket ger möjligheter till att generera vinster. 
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Entreprenörskap kan ske i både nystartade företag och etablerade företag. De flesta studier som 

behandlar entreprenörer och redovisning är kopplade mot etablerade företag, men det finns 

också de som fokuserar på nystartade företag. Oavsett om företaget är ett etablerat eller ett 

nystartat företag måste företagen upprätta en redovisning (Thomasson, et al., 2010).   

Redovisningens syfte beror helt på vem det är som ska använda sig av redovisningen. Den 

preliminära användaren av redovisningen, eller åtminstone av bokföringen, bör vara företaget i 

sig självt. Men själva begreppet redovisning tyder på att det finns mer än bara bokföring som 

upprättas inom redovisningen. Att redovisa betyder att företaget berättar för någon annan om 

hur företaget går (Thomasson, et al., 2010). 

3.1.1 Tidigare studier om olika aktörers deltagande i bokslutsprocessen 

Företagets ekonomiska transaktioner utgör grunden för redovisning. Redovisningsprocessen 

består av många olika transaktioner som till exempel inköp av varor, försäljning och utbetalning 

av lön. Dessa transaktioner sker i olika steg, registrering, periodisering och rapportering. Dessa 

tre steg bildar redovisningsprocessen (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2010). 

Blomkvist (2004) bokslutsprocess är framtagen bland annat utifrån dessa steg. 

Enligt Blomkvist (2008) involverar arbetet med att producera ett företags årsredovisning, 

bokslutsprocessen, flera aktörer, både i och utanför företaget. Olika aktörer deltar i olika delar 

i bokslutsprocessen för att upprätta företagets årsbokslut och årsredovisning. Blomkvist delar 

in bokslutsprocessen i fyra olika faser, vilka är avstämning- och periodiseringsfas, 

värderingsfas, bokslutsdispositionsfas samt årsredovisningsfas. Avstämning- och 

periodiseringsfas innefattar upprättande av en saldobalans, vilket innebär att balans- och 

resultatrapport skall tas fram, redovisaren stämmer av de olika kontona samt gör 

periodiseringar. I värderingsfasen värderas företagets tillgångar och skulder, exempelvis 

varulager och pågående arbete. I bokslutsdispositionsfasen sker företagets skatteplanering 

genom planering av överavskrivningar och avsättningar/upplösningar av periodiseringsfonder. 

Även avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader beaktas och bedöms. Slutligen i 

årsredovisningsfasen tas rapporten årsredovisning/årsbokslut fram. En sammanställning av de 

tre förgående faserna mynnar alltså ut till en årsredovisning. Ofta finns det en färdig mall som 

kan följas vid upprättandet. Aktörer som kan vara delaktiga i bokslutsprocessen är bland annat 

företagsledare, redovisare, redovisningsbyråer eller revisorer. Dessa aktörer kan vara med i 
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arbetet med att producera redovisningstransaktioner som slutligen ska resultera i en 

årsredovisning eller årsbokslut.  

Enligt Blomkvists (2008) definition av delaktighet i redovisningen krävs att någon av följande 

begrepp är uppfyllda: informera sig tidigt, påverka redovisningen eller informera andra. Vidare 

menar Blomkvist att ett motiv till entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen är att 

informera sig och få en förståelse i ett tidigt skede om företagets verksamhet och ekonomiska 

resultat. Den information som de erhåller kan de sedan diskutera vidare med till exempel en 

revisor. Ytterligare en anledning till att entreprenörer väljer att delta är för att medvetet kunna 

påverka innehållet i redovisningen samt den information som presenteras till företagets 

intressenter. Även andra aktörer, såsom revisorer, kan efterfråga deras närvaro och kompetens 

vid färdigställandet av redovisningen. Vidare kan orsaken till entreprenörers deltagande i 

redovisningen bero på att de vill informera andra. Det är inte enbart företaget som har nytta av 

sin redovisning, utan även för yttre intressenter kan redovisningen vara viktig. Den externa 

redovisningen är till för att förse externa intressenter med relevant information om hur företaget 

går (Scott, 2004). Intressenter kan finna företagets redovisning viktig, då de fattar sina beslut 

utifrån den och kan bland annat begära en mer omfattande redovisning Detta gör de för att se 

hur företaget går och om de ska fortsätta ha intresse i företaget (Sweeting, 1991). Ett företags 

informationsasymmetri mellan företaget och externa intressenter kan innebära ett problem, då 

entreprenörer kan välja att inte vissa upp nödvändig information om företaget (Scott, 2004). 

Om inte redovisningen kan visas upp på ett tillförlitligt sätt finns risk att intressenter till 

företaget väljer att samarbeta med andra företag (Sweeting, 1991). För att få redovisningen att 

bli betydelsefull för intressenterna är det viktigt att upprätta den på ett relevant och pålitligt sätt 

(Cathay, et al., 2001). Eftersom intressenter kan komma att fatta beslut utifrån företagets 

redovisning är det viktigt att informera och kommunicera med företagets intressenter. I och 

med att entreprenörer deltar i redovisningen kan det vara ett tillfälle för dem att få del av 

information som de tycker är viktig och som de sedan kan vidareförmedla till intressenterna 

(Blomkvist, 2008). 

Bland de studerade entreprenörerna i Blomkvist studie varierade delaktigheten från 

entreprenörernas sida. I företag som icke var lönsamma och med flera ägare var entreprenörer 

mer delaktiga än i företag som var lönsamma och var ägda av en entreprenör. I Blomkvist studie 

valde entreprenörer att vara delaktiga i två av de fyra faserna, värderingsfas samt 

årsredovisningsfas.  
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3.1.2 Studier i etablerade företag 

Det finns få tidigare studier gjorda kring entreprenörskap och delaktighet i redovisningen.  

Bland de som finns är Dergård (2006), som diskuterar entreprenörers användning av 

redovisningsinformation inom projekt. Hans resultat visar på att entreprenörer använder 

redovisningsinformationen i olika stor utsträckning beroende på i vilken fas de befinner sig i 

projektet samt att redovisningen är olika betydelsefull under olika faser. Lundell (2005) som är 

tillämpad på tillväxtföretag, visar även han på att entreprenörer använder redovisningen, i detta 

fall för att uppfatta risk. Resultatet visar på att entreprenörer använder redovisningen i stor 

utsträckning i det dagliga arbetet. Collier (2005) påvisar att entreprenörer utformar egna 

redovisningsmodeller som är viktiga för att styra verksamheten och kan fungera som ett 

underlag vid beslut. Modellerna tar bland annat upp information om likvida medel, lager, 

förutbetalda intäkter och resultat.  

Ovanstående studier behandlar inte entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen, utan 

behandlar andra områden inom redovisningen som entreprenörer tillämpar. Andra studier som 

finns om entreprenörskap och redovisning tar bland annat upp att entreprenörer väljer att ta in 

extern hjälp i företagets redovisning, att entreprenörer inte har tillräcklig kunskap samt att 

entreprenörer inte väljer att vara delaktiga och använda redovisningen som informationskälla. 

Dessa studier presenteras nedan.  

Collis och Jarvis (2002) behandlar i sin studie, som är gjord på 385 småföretag, hur företag 

hanterar ekonomisk information. De diskuterar att det är livsnödvändigt för ett företags ledning 

att ha en god insyn i ekonomin för att företaget ska överleva och bli lyckat. För att företagen i 

Collis och Jarvis studie skulle få en så bra helhetsbild av sin ekonomi som möjligt, valde 58 

procent att anställa en redovisningsekonom till företaget medan 34 procent av företagen valde 

att åtminstone ha en controller. Även 31 procent av företagen valde att anställa en revisor för 

att få kontroll på ekonomin. Författarna menar i och med att många företag valde att anlita 

någon form av extern hjälp, visar detta på hur viktigt det är för ett företag att ha en god 

uppfattning om sin ekonomi.  

Collage och Fragoso (1993) menar att entreprenörer har en tendens att fokusera för mycket på 

de delarna som de finner mest intressanta och kan bäst, exempelvis att arbeta med företagets 

marknadsföring och kundrelationer. Bland de största problemen som entreprenörer har är att de 

inte lyckas upprätta och få fullständig kontroll på företagets ekonomi, vilket därför ofta leder 
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till att de misslyckas med sina företag. Vidare menar författarna också på att redovisningens 

komplexitet har lett till att många småföretag väljer, likt Collis och Jarvis (2002), att anställa 

extern hjälp till företaget. 

Flera tidigare studier, (Halabi, et al., 2010; McMahon, 1998; Cassar & Holmes, 2003; Allee & 

Yohn, 2009; Roberts & Sian, 2009) visar på att entreprenörer saknar kunskap kring företagets 

redovisning och är bland annat därför inte insatta i vad den betyder eller vad den kan användas 

till. Dunn och Liang (2008) menar att anledningen till att många entreprenörer misslyckas kan 

bero på att dessa inte fokuserat tillräckligt på det ekonomiska arbetet i företaget. Arbete som 

faller in under detta är ofta den externa redovisningen. Halabi, et al., (2010) visar att det krävs 

kunskap kring redovisning för att lyckas med sitt företag. För entreprenörer i småföretag är det 

viktigt att fatta ekonomiska beslut utifrån den finansiella informationen som tas fram i 

redovisningen. Författarna diskuterar vidare att det är viktigt att använda denna information 

som tas fram i redovisningen och att entreprenörer kan tolka och förstå den. Entreprenörer bör 

till exempel förstå orsaken till varför ett nyckeltal förändras på ett visst sätt av ett fattat beslut, 

snarare än att bara veta att nyckeltalet kommer förändras av beslutet. En djupare förståelse av 

redovisningen krävs för att entreprenörer ska kunna nyttja den fullt ut.  

Vidare diskuterar vissa av studierna att entreprenörer väljer att fokusera på olika delar av 

företagets ekonomi och drar nytta av de delarna de finner intressanta, men har svårt att se 

helheten och läsa av redovisningsinformation från mer komplexa redovisningar, till exempel en 

årsredovisning (Dunn & Liang, 2008; McMahon, 1998; Halabi, et al., 2010). Detta leder till att 

entreprenörerna inte väljer att använda redovisningen i sitt beslutfattande i företaget 

(McMahon, 1998).  

Entreprenörer i småföretag saknar ofta erfarenhet av att driva och sköta företag, vilket kan leda 

till sämre finansiella beslut (Cassar & Holmes, 2003). Enligt Allee och Yohn (2009) är 

entreprenörer med högre utbildning och med erfarenhet från tidigare startade företag mer 

benägna att använda redovisningen som en informationskälla. Collis och Jarvis (2002) menar 

att när entreprenörer väljer att anställa redovisningsekonomer, controllers och/eller revisorer 

erhålls full kontroll på företagets ekonomiska situation och de kan dra full nytta av den, fast det 

inte är entreprenörerna själva som upprättar redovisningen. Dock anser Roberts och Sian (2009) 

att genom att anställa och ta hjälp av olika redovisningskonsulter med företagets redovisning, 

finns en risk att entreprenörer helt förlitar sig på redovisningskonsulten och på så sätt själva får 
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en dålig inblick och förståelse av redovisningen och företagets ekonomiska situation. De menar 

också att få entreprenörer i småföretag har möjligheten att förstå innehållet i redovisningen och 

därför är det många som anlitar exempelvis en redovisningskonsult som hjälper dem. 

Redovisningskonsulten förbereder och upprättar exempelvis bokslutet åt entreprenörer, för att 

sedan ge råd åt entreprenörer om bland annat beslutsfattande, kontroll och framtida strategier. 

Risken finns att redovisningskonsulten endast vägleder entreprenörer, vilket leder till att 

entreprenörer då inte får den bakomliggande informationen om varför de exempelvis bör fatta 

vissa beslut eller inte, utan endast gör som de blir tillsagda. De förstår alltså inte de 

bakomliggande orsakerna till varför vissa beslut bör tas. 

3.2 Lagar och regler om redovisning i mindre aktiebolag 

Företag har flertalet lagar och regler som de ska förhålla sig till när de upprättar redovisningen. 

Nedan beskrivs kortfattat de vanligaste lagar och regler inom svensk redovisning för mindre 

aktiebolag. 

Alla företag är bokföringsskyldiga på ett eller annat sätt och olika krav på redovisningen ställs 

beroende på företagets bolagstyp och storlek (Thomasson, et al., 2010). Till hjälp för 

upprättandet av redovisningen har företag flertalet lagar och regler att följa. För nystartade 

företag är det främst bokföringslagen (BFL) samt årsredovisningslagen (ÅRL) som är de mest 

aktuella. Enligt BFL (4 kap 2 §) måste redovisningen överensstämma med god redovisningssed. 

Detta innebär att företag måste tillämpa de lagar och regler som finns (Aghimien, Mitchell & 

Overholser, 2009). Kraven enlig BFL är att företag löpande ska bokföra alla affärshändelser, 

det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter, de ska bevara all räkenskapsinformation 

i minst 10 år, se till att det finns systemdokumentation och information om behandlingshistorik 

samt att företag ska avsluta redovisningen med ett årsbokslut eller en årsredovisning 

(Thomasson, et al., 2010). Lagar och regler kan kompletteras med olika rekommendationer som 

ges ut av normsättare såsom FAR, bokföringsnämnden och redovisningsrådet (Aghimien, et al., 

2009). 

I de fall entreprenörer väljer att starta ett aktiebolag måste en årsredovisning upprättas varje år, 

detta oavsett storlek på aktiebolaget. En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse enligt årsredovisningslagen (2 kap 1 §). 

Genom att upprätta en årsredovisning ska den återspegla en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska situation. Årsredovisningen ska skrivas under av företagets styrelse och företagets 
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verkställande direktör, VD, om företaget har utsett en sådan. VD:n ansvarar för den löpande 

förvaltningen efter styrning den fått från styrelsen, vilket framgår av aktiebolagslagens 8:e 

kapitel. 

3.3 Entreprenörers deltagande i bokslutsprocessen utifrån ett sense-making perspektiv 

Vi har använt oss av Wilsons (1999) modifierade sense-making modell av Dervins (1998) 

modell. På så sätt kan vi förklara med en förenklad bild hur de olika begrepp som sense-making 

består av hänger samman: 

 

Modell 1: Wilsons (1999) sense-making modell  

Wilson (1999) använder begreppen för att förklara/analysera sin modell som visar sense-

making teorin och hur dess begrepp förhåller sig till varandra. Detta med syfte att analysera och 

förstå gapet för att få fram ett resultat. 

 Gap: Är vakuumet mellan den aktuella situationen och det önskade utfallet. 

 Situation: Det är här som problemet upptäcks. 

 Bro: Minska klyftan mellan situationen och utfallet. 

 Utfall: Följderna av sense-making processen, det önskvärda resultatet.  

Teorin behandlar därmed varför ett informationsbehov uppstår samt hur värdeskapandet sker 

(Wilson, 1999). 

Informationsbehovet kan i Blomkvists (2008) studie förklaras av att entreprenörer tidigt vill 

informera sig om utfallet av företagets verksamhet, vara med och påverka innehållet i 

redovisningen för att matcha intressenternas efterfrågan samt för att erhålla kunskap som sedan 

kan lämnas till intressenter. Värdeskapandet sker genom att entreprenören i sin tur deltar i 

bokslutsprocessen och på så sätt får verksamhetskännedom för egen del, kan påverka innehållet 
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i redovisningen genom exempelvis förtydliganden i noter samt föra verksamhetskännedomen 

vidare till intressenterna.  

Med hjälp av sense-making teorin vill vi få reda på hur entreprenörer agerar när de finner ett 

informationsbehov och varför de då till exempel väljer att vara delaktiga i bokslutsprocessen. 

Enligt Baker och Schaltegger (2015) är sense-making en av de centrala aktiviteterna i 

organisationer genom vilken ledningen tolkar viktiga händelser och vars uppgift är att väsentligt 

påverka organisationens beslut och strategiska val. Vidare menar Baker och Schaltegger att den 

grundläggande idén i sense-making är att verkligheten är en pågående prestation som uppstår 

genom försök att skapa ordning och i efterhand skapa mening av tidigare händelser.  Sense-

making tillåter således människor att hantera osäkerhet och tvetydighet genom att skapa 

rationella punkter som individer kan agera utifrån. Dervin (1998) menar att sense-making teorin 

handlar i grund och botten om att försöka förstå hur andra användare, såsom kunder, anställda, 

klienter och andra intressenter tänker, känner och vad de efterfrågar. Entreprenörer ska försöka 

hitta ett mellanrum, ”gap”, som representerar ett vakuum där en handling måste ske från dess 

sida för att på så sätt nå det resultatet entreprenören vill åt, sedan förmedla detta värdeskapande 

till användarna.  

Sense-making behöver dock inte enbart tillämpas i värdeskapandet mot andra aktörer. Det går 

även att tillämpa den mot det egna värdeskapandet för att senare kunna göra något 

värdeskapande mot andra aktörer. Vi tillämpar sense-making på entreprenörer och deras eget 

värdeskapande för att förbättra sin verksamhet genom att delta i bokslutsprocessen. Jönsson 

(1987) menar att genom att anse redovisningen som värdeskapande kan företaget använda sig 

av denna i sitt beslutsfattande. Boland (1984) säger att vid tillämpning av sense-making på 

redovisningen kan en djupare förståelse fås angående hur vissa beslut har blivit fattade och dess 

konsekvenser. Författaren menar att redovisningen kan bli värdeskapande genom delaktighet. 

Utifrån tidigare studier går det att utläsa att det kan finnas en koppling mellan entreprenörens 

bristande kunskap om redovisning och företag som går dåligt (College & Fragoso, 1993; 

Halabi, et al., 2010; Blomkvist, 2008). Om vi då tillämpar Wilsons (1999) modell om sense-

making på entreprenörer och redovisning, kan vi till exempel finna ett gap mellan 

entreprenörers deltagande i bokslutsprocessen och kunskap om redovisning. Detta gap skulle 

kunna vara brist på kunskap om redovisning hos entreprenörer.  
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Utifrån vårt fall kan ”Gapet” innebära att entreprenörer inser att de saknar kunskap eller att de 

inte är tillräckligt insatta i bokslutsprocessen. Detta kan leda till att de inte förstår sig på sin 

verksamhet i den utsträckning som de egentligen borde göra. Det är här entreprenörer måste 

finna en lösning och göra denna värdeskapande. Wilson (1999) menar att styrkan i sense-

making teorin är värdeskapandet som sker i gapet. Detta leder till en bro mellan behovet och 

resultatet. Det som kan utgöra bron i vårt fall är att entreprenörer väljer att vara mer delaktiga i 

bokslutsprocessen. När entreprenörer väljer att delta kan de få mer kunskap om 

bokslutsprocessen och indirekt även om dess verksamhet. Delaktigheten kan därför ses som 

”Bron” i Wilsons modell om sense-making. Denna bro är en länk mellan det som Wilson kallar 

för ”situation”, där ett problem upptäcks och ”utfallet”, som är resultatet av lösningen på 

problemet.  

”Situationen” utifrån vårt fall kan vara att entreprenörer måste upprätta en 

årsredovisning/årsbokslut, men saknar enligt tidigare studier ofta kunskap, erfarenhet och anser 

den som komplicerad (Cassar & Holmes, 2003; McMahon, 1998). Detta kan leda till att 

entreprenörer väljer att ta in extern hjälp och blir då mindre insatta i sin verksamhet och kan i 

och med detta gå miste om nyttig information från redovisningen (Roberts & Sian, 2009). Det 

är oftast i detta stadie som entreprenörer inser att de har ett problem som måste behandlas, och 

blir då ”situation” i Wilsons modell ovan.  

Det som kan utgöra ”utfallet” kan vara att entreprenörer blir delaktiga i bokslutsprocessen för 

att skapa sig förståelse om sin verksamhet, alltså att de deltar i bokslutsprocessen och på så sätt 

får kunskap om verksamheten genom redovisningen. Utfallet speglar på så sätt det önskvärda 

resultatet i sense-making teorin. 

3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen börjar med att behandla tidigare studier om hur en entreprenör är 

som person, vilka olika typer av entreprenörer det finns Thompson (1999) och Dunn och Liang 

(2008) samt att entreprenörer kan ingå i ett entreprenörskap d.v.s. flera entreprenörer ingår i ett 

team (West, 2007).  

Vidare tar den teoretiska referensramen upp att entreprenörer använder 

redovisningsinformation på olika sätt. Dergård (2006) kommer fram till att entreprenörer 

använder sig av redovisningsinformationen inom projekt. Lundell (2005) visar att entreprenörer 
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använder redovisningen för att uppfatta risk. Collier (2005) menar att entreprenörer utformar 

egna redovisningsmodeller som ska fungera som underlag vid beslut. Dock behandlar ingen av 

de ovannämnda studierna entreprenörens delaktighet i bokslutsprocessen.  

Andra studier som ingår i den teoretiska referensramen diskuterar att entreprenörer kan ta in 

extern hjälp, exempelvis en redovisningskonsult, för att upprätta sin redovisning (Collis & 

Jarvis, 2002). Dock finns enligt Roberts och Sian (2009) en risk med detta, då entreprenören 

helt kan förlita sig på exempelvis redovisningskonsulten och därför får entreprenören själv en 

dålig inblick i företagets ekonomiska situation.  

Många andra studier behandlar ämnet att entreprenörer saknar kunskap kring företagets 

redovisning (Halabi, et al., 2010; McMahon, 1998; Cassar & Holmes, 2003; Allee & Yohn, 

2009; Roberts & Sian, 2009), och väljer därför att inte använda sig av redovisningen (Halabi, 

et al., 2010). Entreprenörer har även en tendens att fokusera på andra delar i företaget än just 

redovisningen (College & Fragoso, 1993). 

Ett företags externa intressenter kan, likt företaget själv, ha nytta av företagets redovisning 

(Scott, 2004). De externa intressenterna kan sätta högre krav på företagets redovisning, 

genom att bland annat efterfråga mer information om företaget. Detta leder i sin tur till att 

företaget måste upprätta en mer omfattande redovisning (Sweeting, 1991). 

Vid framtagandet av ett företags bokslutsprocess kan flera olika aktörer vara med, bland annat 

företagsledare, redovisare, revisionsbyråer eller revisorer. Motiv till att entreprenörer är 

delaktiga i bokslutsprocessen är för att informera andra och påverka redovisningen som 

presenteras till företagets intressenter. Ett annat motiv till deltagandet är för att i ett tidigt skede 

få en förståelse om företagets verksamhet (Blomkvist, 2008). 

I slutet av den teoretiska referensramen diskuteras entreprenörers deltagande i 

bokslutsprocessen utifrån ett sense-making perspektiv. Till hjälp har vi använt oss av Wilsons 

(1999) modifierade sense-making modell av Dervins (1998) modell. Modellen behandlar varför 

ett informationsbehov uppstår samt hur värdeskapandet sker. För att förklara detta används fyra 

olika begrepp i Wilsons modell, gap, situation, bro och utfall. 

I Blomkvists (2008) studie kan informationsbehovet förklaras av att entreprenörer tidigt vill 

informera sig om verksamheten, vara med och påverka innehållet i redovisningen samt erhålla 
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kunskap som kan vidareförmedlas till intressenterna. Värdeskapandet sker genom bland annat 

entreprenörens deltagande i bokslutsprocessen då de på så sätt får verksamhetskännedom. 

Anledningen till vårt val av sense-making teorin är för att få en förståelse kring varför 

entreprenörer väljer att delta i en bokslutsprocess. Denna teori kan ge oss en djupare förståelse 

över hur entreprenörer tänker. Det vi vill undersöka med hjälp av sense-making teorin är ifall 

entreprenörer kan hitta ett värde i att delta i bokslutsprocessen för att på så sätt få mer 

verksamhetskännedom. Genom att då tillämpa Wilsons (1999) modell om sense-making på 

entreprenörer och redovisning, vill vi undersöka om det finns ett gap mellan entreprenörers 

deltagande i bokslutsprocessen och till exempel kunskap om redovisning. 

3.4.1 Sammanställning över deltagande och sense-making i bokslutsprocessen 

Tabellen nedan är sammanställd av bokslutsprocessens fyra olika faser och motiven till 

delaktighet i bokslutsprocessen. I den vågräta spalten framgår bokslutsprocessens fyra faser, 

medan motiven till entreprenörers delaktighet framgår i den lodräta spalten. Faserna och 

motiven är de samma som Blomkvist (2008) använder. 

Med hjälp av tabellen kan vi knyta ihop tidigare studier och sense-making med entreprenörers 

deltagande. I tabellen kommer vi kunna placera ut i vilka faser entreprenörer är delaktiga i 

bokslutsprocessen samt varför. Till exempel entreprenör XX är delaktig i värderingsfasen för 

att denne som entreprenör vill vara med och påverka redovisningen. 

Efter vår insamling av empiri kommer det i tabellen framgå i vilka delar av bokslutsprocessen 

som entreprenörer främst väljer att delta i samt deras motiv till deltagandet. Med hjälp av 

tabellen vill vi finna likheter och skillnader mellan entreprenörers agerande i bokslutsprocessen 

samt kunna föra en diskussion gentemot tidigare studier. 

Tabellen har ett samband med sense-making teorin. Genom att finna samband i entreprenörers 

delaktighet och motiv till detta, kan vi undersöka vilka faser av bokslutsprocessen som 

entreprenörer anser som de mest värdeskapande i ett nystartat företag. Detta då entreprenören 

kommer kunna ange vilken anledning till motiv denne har i respektive fas. 
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 Avstämnings- 

och 

periodiseringsfas 

Värderingsfas Boksluts-

dispositionsfas 

Årsredovisningsfas 

Informera sig 

tidigt 

    

Informera 

andra 

    

Påverka 

redovisningen 

    

 
Tabell 1: Vår tabell av bokslutsprocessens fyra faser och de tre motiv till delaktighet, egen kreation inspirerad av (Blomkvist, 

2008).  



33 

 

4 Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade informationen från intervjuerna vi genomförde med 

entreprenörer och den kompletterande informationen som fanns tillgänglig om företaget i deras 

redovisning, databaser, hemsidor och andra publika källor. Vi valde att intervjua de 

entreprenörer som var med och startade företaget, totalt omfattar studien tio entreprenörer i nio 

olika företag och som i följande presenteras var för sig. Innan vi går in på entreprenörers 

delaktighet i bokslutsprocessen presenteras basinformation om företagen i en tabell, 

entreprenören och entreprenörens syn på redovisning. Detta är tänkt att ge en bättre förståelse 

och kontextualisera de svar som vi fått från entreprenörerna om deras delaktighet i 

bokslutsprocessen. 

För att få en bättre förståelse om enskilt företag har vi valt att presentera information om 

företagen i en tabell. I tabellen nedan presenteras basinformation om varje företag. I den lodräta 

spalten framgår företagen, medan i den vågräta spalten framgår de nyckelord som kan bidra till 

basinformationen. 

 Bolaget 

bildat 

Bransch Antal 

anställda 

Omsättning 

tkr (2014) 

Huvudsaklig 

finansiering 

Företag 1 2013-02 IT 1 1 200 Eget kapital 

Företag 2 2013-03 IT 5 500 Externa 

finansiärer 

Företag 3 2012-09 Hemleverans av 

dagligvaror 

1 12 Eget kapital 

Företag 4 2013-11 Träningscenter 13 1 300 Eget kapital 

Företag 5 2012-05 Konsult-  

PR 

1 3 600 Eget kapital 



34 

 

Företag 6 2013-08 Konsult- 

organisations-

utveckling  

1 1 300 Eget kapital 

Företag 7 2013-06 Konsult- 

marknadsföring 

2 2 000 Eget kapital 

Företag 8 2013-10  Konsult- 

redovisning 

1 160 Eget kapital 

Företag 9 2013-12 Restaurang 2 1 050 Eget kapital 

Tabell 2: Sammanställning av basinformation om enskilt företag (egen kreation) 

4.1 Företag 1 

4.1.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Johan har själv ingen utbildning inom redovisning, inte heller någon tidigare erfarenhet av 

tidigare startade företag. Han har dock en högskoleingenjörsutbildning där han studerade 

informations- och medieteknik (programmering och webbutveckling) vid högskolan i 

Jönköping. Då Johan har valt att upprättar hela företagets redovisning genom att göra allt ifrån 

den löpande bokföringen till att upprätta årsredovisningens alla fyra delar, finner han inget 

behov av att anställa en ekonom till företaget. Han har dock en revisor som granskar 

årsredovisningen och sammanställer den. 

I och med att Johan upprättar alla delar själv anser han sig insatt i redovisningen och vet vilka 

regler han skall följa vid upprättandet av redovisningen. Han skulle helst även vilja upprätta 

årsredovisningen själv men ansåg sig inte ha tillräckligt med kompetens. Johan har inte valt att 

ta någon annan hjälp än en revisor till företaget.  

4.1.2 Entreprenörens delaktighet 

Johan la in komplett bokföringsmaterial med utdragna resultat- och balansrapporter, uppförde 

alla fyra delar själv i årsredovisningen och lämnade sedan över allt till revisorn som genomförde 

bokslutet. Det var endast Johan och revisorn som var delaktiga under bokslutsprocessen. Johan 
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gjorde den löpnade bokföringen genom att föra in alla in- och utbetalningar och blev på så sätt 

delaktig i avstämnings- och periodiseringsfasen. Han var även delaktig i värderingsfasen där 

han främst genomförde företagets värderingar som kretsar kring kundfordringar, då han 

bedriver en konsultverksamhet. Företaget har inte genomfört några bokslutsjusteringar. Johan 

valde att vara delaktig i dessa två faser då han ville informera sig själv tidigt samt kunna påverka 

redovisningen i den utsträckningen som var möjlig. 

Årsredovisningen har en stor betydelse för Johan och företaget, då han tycker det är viktigt att 

ha koll på vilka tillgångar företaget har samt vilka utgifter som kan tas. Johan vill veta vilka 

investeringsmöjligheter som finns. I årsredovisningen ansåg han ingen post viktigare än den 

andra, utan det var helheten som var viktig för företaget. 

Johan har haft funderingar på att anställa en redovisningsekonom som skulle ta hand om den 

löpande bokföringen, men i dagsläget ansåg han inte ett behov av detta då redovisningen inte 

kräver mycket av hans tid. 

4.2 Företag 2  

4.2.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Erik har tidigare studerat vid högskolan i Jönköping, där han bland annat läste två kurser i 

redovisning. Erik har varit med och startat många bolag, bland annat holdingbolag men även 

hjälpt andra entreprenörer att starta upp företag. Han anser dock att han inte har tillräckligt med 

kompetents eller intresse av att göra redovisningen i företaget själv. Han hanterar löner, 

fakturerar och betalar leverantörsfakturor själv men lägger inte in något i bokföringssystemet, 

utan detta sköter en redovisningskonsult åt företaget. Erik anser sig själv hyggligt insatt i 

företagets ekonomi. I och med att han är VD för företaget, måste han förstå sig på 

redovisningen, då han senare skall signera företagets årsredovisning. Företaget tar även hjälp 

av en revisor när årsredovisningen skall upprättas. 

Likviditeten är den viktigaste posten för Erik och företaget, då han vill att leverantörerna ska 

veta att de kommer att få betalt. I dagsläget är företaget ett förlustbolag och kommer troligtvis 

vara det fram till och med 2016. Erik menar därför att det är det viktigt att företaget når sina 

försäljningsmål. Uppfylls målen kommer den negativa trenden att vända och företaget kommer 

börja generera vinst.  
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Erik har valt att ta in en revisor under år 2014 för att kunna göra en mer komplex redovisning. 

Detta med anledning av att riskkapitalisterna som finns i företaget, ställer höga krav på 

företagets redovisning. I och med detta kommer företaget att få en oren revisionsberättelse, då 

de inte hade en revisor under hela 2014. Detta tror Erik kommer påverka intressenterna negativt, 

men som företagets VD måste han kunna förklara varför den är oren. Dock anser sig Erik ha 

goda grunder för att kunna förklara detta. 

Erik förstår varför han måste skicka rapporterna till sina intressenter. Bland annat har 

investmentbolaget en styrelse som de måste redovisa alla sina bolag till. I och med detta sätter 

de press på Eriks företag genom att han måste skicka rapporter i rätt format och tid. Erik anser 

inte att det ger något speciellt mervärde till sitt företag när han skickar mer komplexa 

redovisningar till sina intressenter. 

4.2.2 Entreprenörens delaktighet 

Vid upprättandet av det senaste årets årsredovisning fick redovisningskonsulterna allt underlag 

löpande, då de redan sköter den löpande bokföringen i företaget. I företagets löpande bokföring, 

avstämnings- och periodiseringsfasen, var Erik inte speciellt delaktig. Han betalade och 

skickade fakturor och förde sedan vidare arbetet med bokföringen till redovisningskonsulterna.  

Mycket fokus från Eriks sida låg på att boka upp kostnaderna, för att företaget ska kunna göra 

avskrivningar på kostnaderna istället för att kostnadsföra allt på en gång. Detta för få hyggliga 

siffror trots att de är ett förlustföretag. I denna värderingsprocess var Erik mycket delaktig, då 

han ville informera sig tidigt om vilka möjligheter som fanns samt därefter påverka 

redovisningen i den utsträckning som var möjligt. Erik ville även kunna informera andra 

intressenter angående hur företaget skötte värderingar, då företaget har investerare. 

Några bokslutsjusteringar har inte skett i företaget. När revisorerna gjorde klart de olika delarna 

i årsredovisningen och efter att Erik ifrågasatt de delarna han själv inte förstod, skrev han under 

årsredovisningen, då han är företagets VD. 

Årsredovisningen har enligt Erik en stor betydelse för företaget. Detta då branschen han jobbar 

i är relativt liten och företaget inte har många konkurrenter, kommer konkurrenterna granska 

företagets årsredovisning och Erik kommer granska deras. Även företagets kunder granskar 
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årsredovisningen. Erik anser att om företaget inte upprättar en tydlig och korrekt redovisning 

finns risken att förlora kunder.  

Eriks anledning till varför han vill vara delaktig i redovisningen är för att ha koll på företagets 

ekonomi och för att på styrelseledarmöten kunna motivera varför redovisningen ser ut på ett 

visst sätt. Erik anser även att redovisningen är ryggraden i företaget, fungerar inte redovisningen 

spelar det ingen roll hur mycket företaget säljer. 

Erik har redovisningskonsulter för att på så sätt veta att redovisningen blir upprättad på ett 

korrekt sätt, men också för att spara tid och göra det han är bra på istället. 

4.3 Företag 3 

4.3.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Anders har ingen tidigare erfarenhet av att starta företag. han har enbart läst någon enstaka kurs 

i företagsekonomi, dock inget mot redovisning. Anders anser att hans vanliga jobb som säljare 

har varit till nytta och bidragit till att han lärt sig termologin inom redovisningen, men anser sig 

inte ha kunskapen som krävs för att kunna upprätta några avancerade redovisningar. Till hjälp 

med redovisningen har han en redovisningsbyrå dit han kan vända sig till vid eventuella frågor 

eller uppkomna problem. Denna kontakt har bidragit till att Anders kan sköta företagets 

fakturering och bokföra företagets inkomster och utgifter löpande, själva bokföringen sköter 

redovisningskonsulterna från byrån.  

I och med att företaget är litet tycker Anders det är relativt enkelt att vara insatt i företagets 

ekonomi. Det han finner i nuläget är viktigt är att hålla koll på är företagets in- och 

utbetalningar. 

4.3.2 Entreprenörens delaktighet 

Anders har varit med och upprättat två årsbokslut. Under upprättandet av årsredovisningarna 

har redovisningsbyrån hjälpt Anders med vilken typ av information de behöver för att 

sammanställa årsredovisningen. Anders har tagit fram informationen till byrån, bland annat 

olika konteringar som han gjorde i den löpande bokföringen under året. Redovisningsbyrån har 

sedan sammanställt årsredovisningen. Anders var delaktig i att skriva en förvaltningsberättelse 

efter en rekommendation från redovisningsbyrån. 
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Anders har valt att vara delaktig i företagets avstämnings- och periodiseringsfas genom att vara 

med och upprätta den löpande bokföringen. Detta gör han för att informera sig tidigt och på så 

sätt få en bra nulägessituation av företaget, men också för att se till att företaget inte har missat 

några utbetalningar och att de har fått in alla inbetalningar.  

I värderingsfasen och bokslutsdispositionsfasen är Anders inte delaktig, utan följer enbart 

rekommendationer från redovisningsbyrån. Redovisningsbyrån ger rekommendationer i 

värderingsprocessen om bland annat vilken avskrivningstid som företaget ska ha på inventarier 

samt hur Anders ska värdera sitt lager utefter de aktuella reglerna. Några bokslutsjusteringar 

har inte skett i företaget.  

I årsredovisningsfasen är Anders med och tar fram all information till redovisningsbyrån, som 

sedan upprättar årsredovisningen. På så sätt kan Anders informera sig tidigt om företagets 

årsredovisning. Årsredovisningen tycker Anders är av betydelse för företaget, då ett avslut sker 

och han kan summera ett år och vet på så sätt hur företaget ligger till. 

Om företaget skulle växa som Anders vill, kommer han att lämna ifrån sig allt arbete med 

redovisning, då han anser att redovisningen skulle att ta upp för mycket tid om företaget växer, 

då det redan nu är tidskrävande. Anders vill fortfarande ha god insikt i företagets ekonomiska 

situation men vill inte själv sköta redovisningen i företaget. 

4.4 Företag 4 

4.4.1 Allmänt om entreprenörer och synen på redovisning 

Kenneth har en stor vana av att driva företag. Han har bland annat startat 16 aktiebolag och sålt 

11, var av ett börsnoterat. Kenneth är i grunden utbildad dataekonom vid högskolan i 

Jönköping. Trots sin kunskap kring redovisning har han valt att inte upprätta redovisningen 

själv. Redovisningen sköts av en redovisningsekonom som arbetar en dag i veckan på företaget. 

Kenneth arbetar fortfarande nära företagets ekonom. Han gör detta av anledning för att främst 

kunna svara på frågor om lämpliga periodiseringar, då han finner det intressant. Han har god 

insyn i företagets ekonomiska situation och vet vilka regler som ska följas, men låter företagets 

ekonom sköta detta. Kenneth lägger stor vikt i företagets värdering och skatteplanering. 
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4.4.2 Entreprenörens delaktighet 

Företaget har under våren 2015 gjort sitt första årsbokslut. I upprättandet av årsbokslutet deltog, 

utöver Kenneth, företagets ekonom och en utomstående revisor. Företaget ser till att revisorn 

får all den information denne kräver för att sedan sammanställa företagets årsredovisning. 

Kenneth anser att företagets bokslutsprocess kan skötas av honom själv och med hjälp utav 

företagets ekonom för att sedan lämnas över till revisorn som granskar och sätter ihop 

årsredovisningen. 

Avstämnings- och periodiseringsfasen sköts av företagets ekonom genom att denne upprättar 

den löpande bokföringen. Kenneth är med som en hjälpande hand när det gäller företagets olika 

periodiseringar. Detta för att han ska kunna påverka redovisningen.  

I värderingsfasen kring företagets tillgångar är Kenneth mycket aktiv och bestämmer främst 

avskrivningstider på inventarier och värderar när företagets olika kostnader ska tas upp. Detta 

för att informera sig själv tidigt om hur företagets resurser ser ut för att på så sätt veta om 

behovet finns att köpa in nya eller om företaget har tillräckliga resurser. Han är även med i 

denna fas för att kunna påverka redovisningen i den utsträckningen som är möjlig. 

Företaget har i dagsläget inte genomfört några bokslutsjusteringar, men Kenneth är tydlig med 

att han kommer vara insatt i denna fas när möjlighet ges. Han kommer då att vara insatt i vilka 

justeringar företaget ska göra, då det är han själv som kommer att genomföra dem, vilket han 

gjort i sina tidigare företag. Han kommer att göra justeringar för att på så sätt informera sig 

tidigt om vilka möjligheter han har för att kunna påverka redovisningen. Detta vill Kenneth 

göra för att minska skattetrycket på företaget och dess resultat genom att placera delar av 

vinsten i obeskattade reserver. I dagsläget gör inte företaget några bokslutsjusteringar, därför 

kommer Kenneth inte anses vara delaktig i denna fas.  

Kenneth anser att det viktigaste för företaget och som entreprenör är att fokusera på att skapa 

intäkter till företaget. Redovisningen skapar inga intäkter, utan är bara en avspegling av den tid 

som varit och som inte kan påverkas. Han anser därför redovisningen som tidskrävande och har 

anställt en ekonom till företaget. På grund av att Kenneth inte anser att årsredovisningen skapar 

mervärde till företaget, lägger han inte stort fokus vid dess upprättande utan låter revisorn sköta 

detta. 
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4.5 Företag 5 

4.5.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Emil utbildade sig vid högskolan i Jönköping, dock inte inom ekonomi. Sin kunskap angående 

redovisningen har han lärt sig på egen hand genom att upprätta den själv i de olika bolagen han 

har varit aktiv i. Emil har en bred bakgrund inom olika företag och organisationer, där han bland 

annat har varit marknadschef inom en elitförening. Han anser fortfarande att han har mycket 

kvar att lära sig, främst inom större redovisningar, såsom koncernredovisning. För Emil är 

redovisningen basen i all verksamhet. Han menar att ifall en entreprenör inte har en bra process 

eller tillräckligt med kunskap om bokslutsprocessen, kan denne aldrig skapa en rimlig 

bedömning av sin egen insats.  

I företaget upprättas redovisningen av Emil själv samt hans ekonom i företaget. Emil tar även 

hjälp av en revisionsbyrå för att främst sammanställa årsredovisningen. Han använder denna 

aktör som ett ”bollplank” som han utbyter sina tankar och idéer med. Emil har en god insyn i 

företagets ekonomi, då han ständigt gör olika budgetar som senare följs upp. Han vet vilka 

regler företaget ska följa men lägger inte stor vikt vid detta, utan låter revisorn sköta detta. 

4.5.2 Entreprenörens delaktighet 

Emil sköter den löpnade bokföringen genom dataprogrammet Visma, där han lägger in fakturor, 

kreditkortsfakturor, löner och inbetalningar. Han lämnar sedan över allt till sin ekonom, som 

går igenom och kontrollerar att allt stämmer. Om det har under den löpande bokföringen 

uppstått problem diskuterar han detta med sin ekonom, för att på så sätt dra lärdom av 

situationen. Efter att ekonomen kontrollerat och stämt av redovisningen lämnar de över den till 

revisionsbyrån, som upprättar en årsredovisning.  

I avstämnings- och periodiseringsfasen är Emil delaktig, då han sköter den löpande 

bokföringen. Detta gör han för att informera sig tidigt. Emil anser att om han har rätt 

information i ett tidigt skede kan han lättare fatta beslut. Han tycker det är lättare att exempelvis 

riskminimera och hitta nya kunder med rätt information i ett tidigt skede. Emil vill även vara 

med och påverka redovisningen i denna fas genom att göra den så enkel och tydlig som möjligt, 

och inte krångla till det med till exempel olika justeringar i vissa poster. Detta gör han för att 

hålla redovisningen på en grundnivå.  
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Emil är inte delaktig i värderingsfasen då han bedriver en konsultverksamhet och har för 

tillfället inga tillgångar han kan värdera. Några bokslutsjusteringar har inte skett, då Emil inte 

vill krångla till företagets redovisning. Emil deltar inte heller i årsredovisningsfasen, men 

förstår vikten av en korrekt upprättad redovisning och vilken nytta den kan ha för företaget och 

framtiden. Han anser att den kan vara användbar till att visa upp företagets goda resultat, vilket 

är den post Emil anser vara av störst betydelse. 

Emil tycker inte att redovisningen är någon börda rent tidsmässigt. Han tycker istället att det är 

roligt att arbeta med företagets redovisning, då han genom den får full insikt i företagets 

ekonomi. Även om företaget växer innebär inte detta att Emil kommer vara mindre delaktig i 

redovisningen, då han anser att han har ett alldeles för stort kontrollbehov.  

4.6 Företag 6 

4.6.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Ulrika är en utbildad ekonom med examen från högskolan i Jönköping. Hon har även arbetat 

med ekonomi innan hon startade sitt egna företag. Med sin tidigare erfarenhet kan hon i princip 

upprätta företagets redovisning på egen hand. Hon tog dock hjälp av en redovisningskonsult i 

början för att veta att hon gjorde rätt. Denne redovisningskonsult hjälper henne även idag vid 

uppkomna frågor om redovisningen som hon inte kan lösa på egen hand. I och med att Ulrika 

upprättar större delen av sin redovisning anser hon sig själv vara väl insatt i företagets 

ekonomiska situation. Det enda hon inte gör är att sammanställa årsredovisningen, vilket 

hennes redovisningskonsult gör. 

4.6.2 Entreprenörens delaktighet 

Ulrika upprättar i stort sätt hela företagets redovisning själv och använder sig av systemet 

Fortnox när hon bokför. Hon sköter all löpande bokföring såsom fakturering, löner och in- och 

utbetalningar själv. Hon gör även alla avstämningar och kontrollerar att alla siffror stämmer. 

För att inte glömma något har hon gjort en egen checklista som hon följer. Efter att Ulrika har 

sammanställt allt lämnar hon över en fil från bokföringsprogrammet till sin redovisningskonsult 

som sammanställer de olika delarna till en komplett årsredovisning. 

I avstämnings- och periodiseringsfasen är Ulrika delaktig, då hon sköter den löpande 

bokföringen. I företaget har inga periodiseringar gjorts ännu, men Ulrika ser inga hinder med 

att inte kunna sköta dessa själv. Den löpande bokföringen sköter hon för att ha full insikt i sin 
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verksamhet och för att informera sig tidigt, då hon vill veta vilka möjligheter företaget har. 

Genom att informera sig tidigt kan hon påverka redovisningen. Hon kan exempelvis påverka 

årets resultat genom att höja sin lön eller göra en investering i slutet av året för att på så sätt 

minska vinsten och betala mindre i skatt.  

Ulrika är inte delaktig i värderingsfasen då hon saknar tillgångar med värderingsmöjligheter. 

Ulrika har inte gjort några bokslutsjusteringar då hon inte ser någon anledning till att göra detta 

nu. Hon anser att bolagsskatten i dagsläget är fördelaktig och skattar hellre idag än senare, då 

bolagsskatten kan komma att ändras. 

I årsredovisningsfasen är Ulrika delaktig för att informera sig tidigt och veta vad 

årsredovisningen kommer att innehålla, detta då hon vill se vilka möjligheter hon har och som 

ges. Hon upprättar alla delar själv innan hon lämnar över delarna till redovisningskonsulten, 

som enbart sammanställer årsredovisningen. Ulrika anser inte att årsredovisningen tillför något 

mervärde till företaget, utan ser det mer som ett kvitto på ett avslutat år. I och med att hon är så 

pass insatt i redovisningen som hon är, vet hon redan innan årsredovisningen är upprättad hur 

siffrorna kommer att se ut. 

Ulrika ser redovisningen som ett bra sätt att ha koll på sin verksamhets ekonomiska situation. 

Hon anser sig själv ha ett bra flyt med arbetet kring redovisningen och därför är tiden som hon 

lägger ner på den minimal. Ulrika kommer lämna ifrån sig allt arbete med redovisning om 

företaget växer. Hon anser dock att företaget då måste växa rejält för att det ska löna sig.  

4.7 Företag 7  

4.7.1 Allmänt om entreprenören och synen på redovisning 

Helena har inget intresse av att upprätta företagets redovisning själv, då hon anser att det är 

bättre att lägga sin kraft på det hon är bra på. Helena har en masterutbildning inom media från 

Linköpings universitet, därefter har hon varit marknadschef och delägare i andra bolag innan 

hon nu valde att starta sitt egna företag. Företagets ekonomi sköts helt av en 

redovisningskonsult. Helena lämnar enbart över alla fakturor, kvitton och liknande till 

konsulten, som sedan bokför allt. Detta då hon inte vet hur själva bokföringen går till. Efter att 

konsulten har bokfört allt, skickar han tillbaka en månadsrapport som innehåller en resultat- 

och balansrapport till Helena. Helena har god insikt i företagets ekonomi och vet ständigt hur 

företagets ekonomiska situation ser ut trots att hon inte upprättar något själv. Hon lärde sig att 
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läsa av redovisningar och få en förståelse för dessa när hon tidigare var delägare i ett annat 

företag. Helena anser att det är viktigt att förstå och veta hur företaget ligger till och anser att 

hon kan göra detta fast hon inte upprättar redovisningen.  

4.7.2 Entreprenörens delaktighet 

Helena lämnar över all information, fakturor och kvitton, månadsvis till sin redovisningskonsult 

som bokför företagets alla affärshändelser och därefter sammanställer redovisningen. 

Redovisningskonsulten gör även alla fyra delarna i årsredovisningen efter informationen han 

fått från Helena. 

Helena är delaktig i årsredovisningsfasen för att hon vill informera sig tidigt. Hon är inte aktiv 

i själva upprättandet men vet precis vad som förs in i redovisningen, då hon har god insikt i 

företagets ekonomiska situation. Hon vill informera sig tidigt för att veta hur hon ligger till samt 

se vilka möjligheter företaget har. I dagsläget anser Helena att årsredovisningen inte är 

värdeskapande för företaget. Om hon däremot på sikt ska sälja företaget är det viktigt att kunna 

visa företaget historik, och då är årsredovisningen ett enkelt sätt att vissa upp denna. Helena 

vill alltid visa ett positivt resultat för att på så sätt kunna visa att hon har förmågan att kunna 

driva ett välmående företag.  

Helena har valt att inte vara delaktig i övriga tre faser. Detta med anledning av att hon istället 

vill fokusera på att dra in pengar och göra det hon är bra på i företaget. Hon anser att det vore 

fel att lägga ner sin tid på redovisningen, då hon hellre lägger dessa timmar ute hos sina kunder 

och tjänar mer pengar än vad hon betalar till sin konsult.  

4.8 Företag 8 

4.8.1 Allmän om entreprenören och synen på redovisning 

Anita är utbildad auktoriserad revisor sedan 1982. Intresset för ekonomin väcktes när hennes 

dåvarande man startade ett företag och hon fick sköta företagets ekonomi. Anita har under årens 

gång gått på flera kurser, både internt på företagen och på egen hand, för att ständigt vara 

uppdaterad om reglerna som gäller. Innan hon startade detta företaget drev hon en egen 

redovisningsbyrå i 25 år mellan åren 1976-1992. Hon ser idag stora skillnader på hur 

redovisningen upprättas och hur den upprättades i början av sin karriär. I företaget sköts hela 

redovisningen av Anita själv. Hon gör allt ifrån den löpande bokföringen till att upprätta 

företagets årsredovisning.  
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4.8.2 Entreprenörens delaktighet 

Anita sköter alla delar i årsredovisningen själv, då hon är auktoriserad revisor. Hon sköter 

företagets löpande bokföring, vilken mest kretsar kring fakturering.  

Anita är delaktig i avstämnings- och periodiseringsfasen för att hon vill informera sig tidigt 

samt påverka redovisningen. Då Anita upprättar den löpande bokföringen och gör företagets 

avstämningar, vet hon precis hur företagets ekonomiska situation ser ut. Anita tycker det är 

viktigt att veta detta för att kunna se vilka möjligheter hon har till att påverka den. Anita väljer 

att påverka redovisningen genom att inte ta ut någon lön, utan enbart ta ut pengar ur företaget 

genom utdelning. Anledningen till detta är att vid utdelning betalar Anita mindre i skatt än vad 

hon skulle göra om hon tog ut lön. 

I värderingsfasen och bokslutsdispositionsfasen är Anita inte delaktig eftersom inga av dessa 

två faser används inom hennes företag. Hon har inga inventarier som är värda mer än 22 000 

kronor och behöver därför inte göra några avskrivningar. Bokslutsjusteringar genomfördes inte 

vid det första årsbokslutet, men är något som kommer att ske vid nästa om möjligheten genom 

att sätta undan obeskattade reserver finns. Detta för att ha en buffert om det inte skulle gå bra 

för företaget kommande år. Anita menar att om resultatet skiljer sig mycket från år till år är det 

bra att kunna lösa upp obeskattade reserver vid ett negativt resultat. 

I årsredovisningsfasen är Anita delaktig genom att hon upprättar de fyra olika delarna själv och 

kan på så sätt tidigt informera sig om hur företagets årsredovisning kommer att se ut. Anita 

anser inte årsredovisningen som särskilt betydelsefull, utan ser den mer som ett avslut på året. 

Hon anser att årsredovisningen är ”historia” och tillför inget nytt till företaget.  

Anita tror att entreprenörer inte väljer att vara delaktiga i företagets redovisning för att de inte 

vågar. De flesta klarar förmodligen av att sköta den löpande bokföringen, men när det kommer 

till årsbokslutet tar de gärna in hjälp, då den är mer komplex. Av erfarenhet vet hon att många 

entreprenörer inte är intresserade av att delta i redovisningen genom att upprätta den. De ägnar 

hellre sin tid på det de är bäst på inom företaget. 
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4.9 Företag 9 

4.9.1 Allmänt om entreprenörerna och synen på redovisning 

Karin och Elin har ingen större erfarenhet av redovisning eller tidigare startade företag. De har 

läst någon enstaka kurs angående redovisning för att få kunskap och kunna förstå helheten av 

den. I företaget sköter de själva faktureringen till leverantörer och för kassa för att sedan 

sammanställa allt i en pärm. Detta lämnar de sedan över till en revisionsbyrå som hanterar 

företagets redovisning. De utför allt ifrån den löpande bokföringen till att sammanställa de olika 

delarna i årsredovisningen. Entreprenörerna fokuserar på att hålla en god ordning på papper 

som de lämnar till revisorn samt ha en övergripande bild på hur det går ekonomiskt för 

företaget.  

4.9.2 Entreprenörers delaktighet 

Under upprättandet av företagets första och hittills enda årsbokslut informerade revisionsbyrån 

om hur upprättandet hade gått till och hur den ekonomiska situationen ser ut i företaget. Karin 

och Elin hade möjlighet att ställa frågor till revisorn som då förklarade vad allt betydde. De 

valde att fokusera på frågor som de ansåg bör vara med i årsredovisningen, vilket skedde främst 

i värderingsfasen.  

I värderingsfasen är entreprenörerna delaktiga genom att påverka redovisningen. De lämnade 

förslag till revisorn på hur olika tillgångar skulle värderas eller förslag som kunde förändra 

resultatet genom att försöka minska skatten. Denna fas var den viktiga för Karin och Elin då 

företaget inte har många tillgångar. Leverantörer kommer varje dag med leveranser av mat i 

och med platsbristen. Karin och Elin ville då påverka redovisningen på de få tillgångarna de 

hade. 

I övriga faser är de inte delaktiga då de helt enkelt inte gör redovisningen själva. De vill dock 

ständigt veta hur företagets ekonomi ser ut, då marginalerna i företaget är små. De anser därför 

att det är viktigt att informera sig tidigt om den ekonomiska situationen. Karin och Elin vill 

även i framtiden, om möjligheten ges, göra bokslutsjusteringar för att kunna påverka resultat. I 

nuläget finns dock inga möjligheter till detta, då resultatet är minimalt efter uttag av lön och 

andra kostnader.  

Entreprenörerna har tagit hjälp med redovisningen av en revisionsbyrå. Detta då de anser sig 

själva inte ha den kunskap som krävs för att sköta bokföringen själva, men också för att de i 



46 

 

dagsläget har fått ett bra pris på tjänsterna från revisorn. Entreprenörerna har funderat på att 

lära sig upprätta redovisningen själva men tror rent tidsmässigt inte detta skulle vara lönsamt. 

4.10 Sammanställning av entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen 

Nedan framgår i vilka faser från bokslutsprocessen de olika entreprenörerna valt att delta. 

Entreprenörerna har haft möjlighet att delta i mer än en fas. Inom parantes framgår vilket företag 

entreprenören bedriver.  

 Avstämnings- 

och 

periodiseringsfas 

Värderingsfas Boksluts-

dispositionsfas 

Årsredovisningsfas 

Informera sig 

tidigt 

 

Johan (1) 

Anders (3) 

Emil (5) 

Ulrika (6) 

Anita (8) 

 

Johan (1) 

Erik (2) 

Kenneth (4) 

  

Johan (1) 

Anders (3) 

Ulrika (6) 

Helena (7) 

Anita (8) 

Informera 

andra 

  

Erik (2) 

  

Påverka 

redovisningen 

 

Johan (1) 

Kenneth (4) 

Emil (5) 

Ulrika (6) 

Anita (8) 

 

Johan (1) 

Erik (2) 

Kenneth (4) 

Karin & Elin (9) 

  

Tabell 3: Sammanställning av entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessens fyra faser utifrån vår empiri, egen kreation 

inspirerad av (Blomkvist, 2008) 
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4.11 Sammanställning av motiv till entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen 

I tabellen nedan går det att utläsa vilka anledningar entreprenörerna hade till att vara delaktiga 

i de olika faserna från bokslutsprocessen. Dessa anledningar är de som entreprenörerna anser 

som värdeskapande och valde därför att delta i dessa faser.  

 Avstämnings- och 

periodiseringsfas 

Värderingsfas Boksluts-

dispositionsfas 

Årsredovisningsfas 

Informera sig 

tidigt 

Veta företagets 

nulägessituation. 

Se att alla siffror 

stämmer. 

Riskminimera. 

Nya kunder. 

För att kunna 

påverka. 

Full koll på 

tillgångar. 

 

 Investerings-

möjligheter. 

Se hur året har gått. 

Veta 

årsredovisningens 

innehåll. 

 

Informera 

andra 

 Yttre intressenter.   

Påverka 

redovisningen 

Hålla på en 

grundnivå. 

Bestämma när 

kostnader tas. 

Resultatpåverkan/ 

skattepåverkan. 

Lön/ utdelning. 

Bestämma 

tillgångarnas 

värdering. 

Hur värderingen 

sker. 

Möjlighet att 

justera resultatet. 

  

 
Tabell 4: Värdeskapande anledningar av deltagandet utifrån de tre motiven, egen kreation inspirerad av (Blomkvist, 2008)  
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5 Analys 

I analysen diskuteras entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessens fyra faser, varför 

entreprenörer deltar i bokslutsprocessen överlag och i de olika faserna utifrån sense-making 

teorin. 

För att kunna göra detta kommer vi att hänvisa och ta hjälp av de två tabeller (se tabell 3 och 4) 

som presenterades i slutet av empirikapitlet. Dessa tabeller kommer användas genom hela 

analysen när vi diskuterar entreprenörers delaktighet samt motiv till delaktighet. 

5.1 Entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen 

Vi har i vår studie kommit fram till att entreprenörer deltar och använder redovisningen. Detta 

överensstämmer med tidigare studier, som är genomförda på små företag, från blanda andra 

(Dergård, 2006; Lundell, 2005; Collier, 2005) som samtliga kom fram till att entreprenörer 

använder sig av redovisningen. Även i vår studie valde samtliga entreprenörer från nystartade 

företag att använda och delta i redovisningen. Ovanstående tre författare diskuterar dock inte 

hur entreprenörer deltar i bokslutsprocessen, vilket Blomkvist (2004) och (2008) gör. 

Det vi kan utläsa från vår empiri är att entreprenörer i nystartade företag i vår studie är delaktiga 

i bokslutsprocessen, men där delaktigheten skiljer sig ganska markant åt från entreprenör till 

entreprenör. Vissa entreprenörer deltog i flera av bokslutsprocessen faser, medan andra endast 

deltog i en fas (se tabell 3 ovan). Anledningen till att entreprenörer inte deltog i alla faser i 

bokslutsprocessen beror delvis på entreprenörers prioriteringar och kunskapsbrist, då 

majoriteten (åtta av nio) valde att effektivisera sitt företag genom att ta in externa aktörer som 

deltog i redovisningen. Detta för att entreprenörerna skulle kunna fokusera på andra delar inom 

sitt företag, sådant de kan bäst, likt Collage och Fragoso  (1993). Faserna de inte deltog i är 

främst bokslutsdispositionsfasen samt sammanställningen av årsredovisningen.  Oavsett i 

vilken utsträckning entreprenörerna deltog i bokslutsprocessen har samtliga entreprenörer sett 

till att de har en god insyn i företagets ekonomi, fast de har löst detta på olika sätt. 

Blomkvist (2008) kom fram till att flera aktörer är med och producerar företagets redovisning. 

Likt Collis och Jarvis (2002) valde även majoriteten entreprenörer i vår studie, åtta av nio, att 

ta hjälp av externa aktörer i form av företagsekonomer, redovisningskonsulter och revisorer för 

att sammanställa redovisningen. Collis och Jarvis (2002) menar att detta är ett bra sätt för 

entreprenörer att få en bra helhetsbild av ekonomin i företaget.  
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Vilka aktörer som har hjälpt entreprenörerna med upprättningen av redovisningen har skilt sig 

mellan företagen. Den vanligaste aktören i vår studie är revisor, där 67 procent av företagen 

hade en (se figur 1). Den enda entreprenören (företag 8) som inte valde att ta in extern hjälp 

kan förklaras av att entreprenören själv är en revisor och bedriver ett konsultföretag med 

inriktning mot revision och redovisning och upprättar allt själv.  

I figuren framgår fördelningen av de externa aktörerna som entreprenörerna har använt sig utav 

i bokslutsprocessen i procent. 

 

Figur 1: Fördelning mellan användning av externa aktörer (egen kreation) 

I tabellen nedan framgår vilka olika redovisningsaktörer som entreprenörerna från de nio 

företagen har valt att ta hjälp utav när de upprättade bokslutsprocessen och sin redovisning. I 

tabellen presenteras varje företag för sig. 

 Entreprenören 

själv 

Företagsekonom Redovisningskonsult Revisor 

Företag 1 X   X 

Företag 2 X  X X 

Företag 3 X  X X 

Företag 4 X X  X 

22%

44%67%

Aktörer i procent

Företagsekonom Redovisningskonsult Revisor
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Företag 5 X X  X 

Företag 6 X  X  

Företag 7 X  X  

Företag 8 X    

Företag 9 X   X 

Tabell 5: Entreprenörers val av redovisningsaktörer (egen kreation) 

Anledningen till att entreprenörer valde att ta hjälp av aktörer beror på olika omständigheter för 

varje företag. I vårt fall valde företag 9 att anlita en extern aktör för att själva kunna fokusera 

på andra delar i företaget, det som de var bra på, medan exempelvis företag 7 ansåg att 

redovisningen tog upp för mycket tid och valde därför att ta in extern hjälp. Andra 

omständigheter till att extern hjälp togs in berodde på att entreprenörer inte hade kunskapen 

som krävdes för att upprätta hela bokslutsprocessen själva. Exempelvis hade åtta av de nio 

entreprenörerna extern hjälp till att upprätta företagets årsredovisning, då de själva saknade 

kunskapen om hur denna skulle upprättas och sammanställas. Enbart entreprenören från företag 

8 upprättade årsredovisningen själv. 

McMahon (1998) och Halabi, et al., (2010) menar att entreprenörer ofta har svårt att läsa av 

redovisningsinformation från mer komplexa redovisningar. McMahon (1998) anser därför att 

entreprenörer inte använder redovisningen i sitt beslutsfattande. I vår studie ser vi att 

entreprenörer i nystartade företag använder sin externa redovisningsaktör för att få en förståelse 

om olika faserna i bokslutsprocessen, exempelvis årsredovisningsfasen. Majoriteten av 

entreprenörerna använder redovisningen som en grund för att veta om de kan ta beslut och göra 

investeringar. Dock framgår tecken på att entreprenörer använder vissa faser mindre än andra i 

sitt beslutsfattande, speciellt årsredovisningsfasen. Ett tecken på att de använder denna fas 

mindre är att de ansåg årsredovisningen som historia, något som redan har skett och som inte 

går att påverka. De såg inte heller den som nytta för företagets framtida beslut utan mer som ett 

kvitto på att ett år har gått. Alla entreprenörer utan en (företag 8) har valt att lämna över arbetet 
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med upprättandet av årsredovisningen till en extern aktör som då informerat entreprenören om 

företagets ekonomiska situation. 

Utöver entreprenörerna själva kan även andra vara intresserade av ett företags redovisning. I 

vår studie hade enbart ett av företagen yttre intressenter (företag 2) som ställde krav på 

redovisningen medan resterande entreprenörer var noga med att påpeka att de inte hade några 

yttre intressenter som ställde krav på redovisningen. Entreprenören i företag 2 var den enda av 

de intervjuade som hade långfristiga skulder i sitt företag. Enligt (Scott, 2004; Cathay, et al., 

2001; Sweeting, 1991) är redovisningen viktig för externa intressenter, då de fattar beslut 

utifrån den. Redovisningen ska vara upprättad på ett relevant och pålitligt sätt och förmedlas 

till intressenterna. Ovanstående stämmer väl överens med hur entreprenören i företag 2 valde 

att hantera sin redovisning. Det första året hade entreprenören inte någon revisor och märkte att 

intressenterna ställde högre krav på redovisningen, vilket entreprenören inte kunde 

tillfredsställa utan en revisors hjälp. Entreprenören valde då att ta hjälp av en revisor för att 

kunna upprätta den mer informationsrika och komplexa redovisningen som intressenterna 

krävde. Detta visar att intressenter kan ha en påverkan på ett företags redovisning.  

Kunskapen kring redovisningen bland de intervjuade entreprenörerna varierade, då vissa hade 

mer erfarenhet från tidigare företag och/eller en utbildning inom redovisning. Några av 

entreprenörerna kunde upprätta och utläsa information från redovisningen själva, medan andra 

var tvungna att ta in extern hjälp i form av en aktör (se tabell 5). Med hjälp av aktörer hade 

entreprenörer möjlighet att lära sig att upprätta delar av bokslutsprocessen eller få hjälp att tolka 

och få en förståelse om företagets redovisning och ekonomi. Kunskapsbristen som flera tidigare 

studier (Halabi, et al., 2010; McMahon, 1998; Cassar & Holmes, 2003; Allee & Yohn, 2009; 

Roberts & Sian, 2009) har diskuterat, stämmer delvis in på de entreprenörerna från vår studie. 

Enligt ovanstående studier framgår att entreprenörer som saknar kunskap kring redovisning 

väljer att inte vara delaktiga, då de har svårt att förstå den. I vårt fall har kunskapsbristen, som 

entreprenörer har, lösts genom att de har tagit in externa aktörer som upprättar och förklarar 

redovisningen för dem. På så sätt har entreprenörer i vår studie blivit insatta i redovisningen, 

då de haft möjlighet att diskutera redovisningen med den externa aktören. Genom att föra en 

diskussion skapas en möjlighet att tillgodose sig med kunskap om redovisningen och 

bokslutsprocessen för entreprenörerna. 
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Roberts och Sian (2009) menar att risken finns att gå miste om viktig information angående 

redovisningen och företagets ekonomiska situation om extern hjälp tas in i företaget. Påståendet 

ovan gäller dock inte för de entreprenörer som vi har varit i kontakt med, snarare tvärtom enligt 

vår studie. För flertalet entreprenörer har extern hjälp bidragit till mer kunskap om 

redovisningen. På så sätt har entreprenörer varit mer delaktiga i bokslutsprocessen. Exempelvis 

har entreprenören Anders (företag 3) lärt sig att bokföra löpande med hjälp av en revisor. Även 

andra entreprenörer, bland annat Emil (företag 5), använde sin externa hjälp som ett bollplank, 

där han fick hjälp i de delar av bokslutsprocessen som han inte klarade av att upprätta själv. 

Genom att entreprenörer tar in externa aktörer som upprättar redovisningen kan de få ut mer 

information från redovisningen än vad de skulle få utan aktörens hjälp. Enligt Sexton, et al., 

(1997) vill entreprenörer ha specifik kunskap från någon som har erfarenhet från branschen. 

Detta har entreprenörerna i vår studie gjort, då de genom att ta in externa aktörer inom 

redovisning får den hjälp som krävs och på så sätt får kunskap om redovisningen och 

möjligheten att delta i bokslutsprocessen.  

Där vi har sett att kunskapen har varit bristande hos några av de intervjuade entreprenörerna är 

om hur upprättandet av redovisningen går till. Däremot att utläsa information från 

redovisningen för att veta hur företaget ligger till ekonomiskt samt att se vilka möjligheter 

företaget har, är inget hinder för entreprenörerna. Entreprenören Helena (företag 7) är 

exempelvis inte intresserad av att upprätta redovisningen själv på grund av att hon inte vet hur 

redovisningen ska upprättas. Hon finner inget intresse av att upprätta den, utan fokuserar istället 

på att läsa av de ekonomiska rapporterna som hon får från sin externa aktör. På så sätt är hon 

ständigt informerad om företagets ekonomi och förstår varför redovisningen ser ut som den gör. 

Enligt Halabi, et al., (2010) krävs just denna kunskap för att lyckas med sitt företag, alltså att 

kunna tolka och förstå redovisningen. I vår studie har de intervjuade entreprenörerna möjlighet 

att tolka och förstå redovisningen på ett bra sätt, då de antingen har tidigare erfarenheter 

och/eller utbildningar eller att de har tagit hjälp av externa aktörer. 

En annan viktig aspekt till varför externa aktörer tas in är tiden. Vissa av entreprenörerna 

(företag 2, 4, 7 och 9) ansåg inte att det var kostnadseffektivt att de själva skulle upprätta hela 

bokslutsprocessen, utan prioriterade istället sin tid på det som de var bra på. Enligt Collage och 

Fragoso (1993) har entreprenörer en tendens att fokusera på det som de är bäst på och finner 

mest intressant, vilket ofta inte är redovisningen. Detta stämmer till viss del in på vår studie, 

där entreprenörerna främst fokuserade på sin affärsidé. Dunn och Liang (2008) diskuterar att 



53 

 

misslyckanden från entreprenörers sida i nystartade företag främst beror på att de inte har lagt 

tillräckligt med fokus på redovisningen inom företaget. I vår studie bortser entreprenörerna inte 

från redovisningen, utan samtliga deltar i bokslutsprocessen för att ständigt ha god insikt i 

företagets ekonomiska situation.  

5.1.1 Delaktigheten i de olika faserna 

Vår studie baseras i grunden på Blomkvist studier (2004) och (2008) om entreprenörers 

delaktighet i bokslutsprocessen i gasellföretag. I hennes studier deltar entreprenörerna i 

värderings- och årsredovisningsfasen. I de två andra faserna, avstämnings- och 

periodiseringsfasen och bokslutsdispositionsfasen deltog entreprenörerna inte, då de valt att ta 

in externa aktörer med expertkompetens inom dessa faser. Vi har funnit både likheter och 

skillnader i resultatet från Blomkvist och vår studie. Likheterna är främst att entreprenörer är 

delaktiga i bokslutsprocessen och att entreprenörer från nystartade företag, likt entreprenörer i 

gasellföretag, är delaktiga i värderingsfasen och årsredovisningsfasen. Detta kan förklaras av 

att oavsett företagets storlek vill entreprenörer ofta kunna påverka företagets redovisning, till 

exempel påverka företagets resultat, men också för att tillgodose externa aktörer med ytterligare 

information i årsredovisningen för att komplettera den. Ytterligare en likhet är att 

entreprenörerna väljer att ta hjälp med redovisningen av externa aktörer. Skillnaden som vi fann 

är att i nystartade företag väljer entreprenörer även att vara delaktiga i avstämnings- och 

periodiseringsfasen, medan i Blomkvists studier om gasellföretag deltog entreprenörerna inte 

alls i denna fas. Skillnaden beror på att gasellföretag har mer komplexa redovisningar, och 

lämnar därför över denna del till externa aktörer. 

I vår studie deltog flest entreprenörer i avstämnings- och periodiseringsfasen, där sex olika 

entreprenörer (företag 1, 3, 4, 5, 6 och 8) från de nio företagen valde att delta. De deltog genom 

att upprätta den löpande bokföringen, följa upp redovisningen månadsvis samt bestämma hur 

företagets periodiseringar ska bokföras. Genom att entreprenörerna deltog i denna fas fick de 

samtidigt en inblick i hur företagets ekonomiska situation såg ut. Övriga tre entreprenörer som 

inte valde att vara delaktiga tog hjälp av en redovisningskonsult eller revisor som genomförde 

redovisningen i denna fas. 

I Blomkvists (2008) studie hade entreprenörerna i gasellföretagen valt att lämna över arbetet i 

avstämnings- och periodiseringsfasen till externa aktörer, medan i vår studie upprättade 

majoriteten av entreprenörer denna fas på egen hand. Gasellföretagen från Blomkvist (2008) 
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studie har en mer komplex och omfattande redovisning än vad ett nystartat företag har, då 

kraven i hennes studie var att företagen skulle ha en omsättning om minst tio miljoner kronor. 

Enligt Johansson, et al., (2010) består redovisningen av många olika transaktioner, vilket kan 

förklara varför ett företag med mer omsättning har större redovisning, då flera transaktioner 

sker och på så sätt krävs fler poster. Samtliga entreprenörer i vår studie skulle vid en tillväxt 

släppa ifrån sig arbetet med den löpande bokföringen, då tiden de skulle behöva lägga ner på 

redovisningen skulle bli för omfattande och inte effektivt för företaget. Anledningen till detta 

är att redovisningen i denna fas skulle öka i omfattning och på så sätt ta upp för mycket av 

entreprenörens tid. I detta fall ansåg entreprenörerna att det är mer effektivt och lönsamt att 

anställa en aktör som sköter den löpande bokföringen än att upprätta den själv. I dagsläget 

bedriver de intervjuade entreprenörerna fortfarande relativt små verksamheter med låga 

omsättningar. De ansåg därför att de fortfarande kan upprätta den löpande bokföringen själva, 

då de inte upplever den som en börda rent tidsmässigt. Entreprenörer i nystartade företag ansåg 

också att det är ett enkelt sätt att få en insikt och överblick av företagets ekonomi genom att 

delta i avstämnings- och periodiseringsfasen. En förklaring till varför majoriteten av 

entreprenörerna deltog i avstämnings- och periodiseringsfasen är således för att informera sig 

om och få en inblick i företagets ekonomiska situation.  

I värderingsfasen valde fyra olika entreprenörer att delta (företag 1, 2, 4 och 9), genom att 

värdera kundfordringar, kostnader som ska skrivas av samt bestämma avskrivningstider på 

tillgångar. Genom att entreprenörerna var delaktiga i denna fas kunde de vara med och styra 

företagets resultat. De fem entreprenörer som inte var delaktiga på något sätt i denna fas hade 

antingen valt att ta in extern hjälp som gjorde detta åt dem (företag 3) då entreprenören inte 

visste hur värderingar går till, eller hade företagen inga tillgångar som kunde värderas, specifikt 

entreprenörer som bedrev konsultverksamhet (företag 5, 6, 7 och 8). Enbart en av de fem 

entreprenörerna (företag 1) som bedrev en konsultverksamhet deltog i denna fas.   

I den tredje fasen, bokslutsdispositionsfasen, deltog inga entreprenörer. Några 

bokslutsjusteringar har heller inte skett i företagen av andra aktörer, det har således inte skett 

några bokslutsdispositioner alls. För några av entreprenörerna var detta deras första företag och 

också anledningen till att de inte deltog i denna fas, då de ännu inte hunnit sätta sig in i alla 

redovisningsmöjligheter som finns (företag 1, 3, 7 och 9). Att genomföra bokslutsdispositioner 

är inget krav, utan något som entreprenörer kan välja att göra till skillnad från den löpande 

bokföringen. Flera av de intervjuade entreprenörerna hade inte kunskapen som krävdes för att 
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utföra dessa samt förstod inte hur bokslutsdispositioner skulle användas. Detta kan förklaras av 

att de saknar erfarenhet av att driva företag, vilket Cassar och Holmes (2003) menar ofta är 

vanligt hos entreprenörer i småföretag. Vissa entreprenörer hade tanken på att delta i 

bokslutsdispositionsfasen till nästkommande bokslut (företag 4 och 8). De entreprenörer som 

tänkt genomföra detta har i sina tidigare företag genomfört bokslutsjusteringar och har på så 

sätt erfarenhet om tillvägagångssättet. Anledningen till att just dessa entreprenörer har 

funderingar på att i framtiden genomföra bokslutsdispositioner kan förklaras av det Allee och 

Yohn (2009) kom fram till att entreprenörer med mer erfarenhet från tidigare startade företag 

är mer benägna att bruka redovisningen i större omfattning.  

I årsredovisningsfasen deltog fem entreprenörer (företag 1, 3, 6, 7 och 8). Sättet som de deltog 

på var att bidra med information som externa aktörer behövde för att kunna upprätta företagets 

årsredovisning, till exempel lämna över resultatrapport och balansrapport samt den resterande 

informationen aktören krävde för att kunna sammanställa årsredovisningen. Dock var ingen 

entreprenör med i själva upprättandet av årsredovisningen. Övriga entreprenörer som inte var 

delaktiga i denna fas bidrog inte heller på något sätt till årsredovisningen, utan en extern aktör 

samlade in och sammanställde informationen. Årsredovisningen ses som en komplex del i 

redovisningen (McMahon, 1998; Halabi, et al., 2010). Detta är en av anledningarna till varför 

entreprenörer i vår studie inte upprättar årsredovisningen själva, utan tar in en extern aktör. En 

annan anledning är att vissa entreprenörer inte använde årsredovisningen i sitt beslutsfattande 

då de ansåg den som historia, något som redan hade skett och bara skulle upprättas. Dock skiljde 

sig synen på årsredovisningen åt mellan de olika entreprenörerna. Detta beror på att de nyttjar 

den på olika sätt. Många av entreprenörerna visste redan innan årsredovisningen ges ut hur 

företagets ekonomi ser ut, och finner därför att de inte har någon särskild nytta av den, då de 

mest ser den som ett kvitto på ett avslutat år. Ofta fattar entreprenörer beslut redan innan 

årsredovisningen är sammanställd, men besluten är baserade utifrån samma siffror som kommer 

att framgå i den kommande årsredovisningen.  

Med hjälp av vår tabell (se tabell 3), som bygger på Blomkvists (2008) fyra faser och de tre 

motiven till delaktighet, har vi kunnat se ett mönster i entreprenörers delaktighet. Entreprenörer 

deltar i tre av de fyra faserna, vilka är avstämnings- och periodiseringsfasen, värderingsfasen 

och årsredovisningsfasen. Vissa av entreprenörerna har endast varit delaktiga i en av faserna, 

medan andra deltog i flera faser.  
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5.2 Motiv till deltagande i bokslutsprocessen 

Wilsons modell med begreppen gap, situation, bro och utfall kan förklara individers agerande 

när de finner ett informationsbehov. Utifrån denna modell går det att förklara varför 

entreprenörer deltar i de olika faserna i bokslutsprocessen utifrån det mervärdet som deltagandet 

kan skapa. 

 

Modell 2: Wilsons (1999) sense-making modell 

Entreprenörer ville ha övergripande information om sitt företag, vilket bidrog till att de faktiskt 

deltog i redovisningen. Detta leder till att entreprenörerna får en större kunskap om hur 

upprättandet av bokslutsprocessen går till men även en större förståelse av vad 

redovisningsinformation betyder och hur den kan nyttjas av företaget/entreprenören.  

Med hjälp av de tre motiven, informera sig tidigt, informera andra och påverka redovisning, har 

vi fått reda på varför entreprenörer väljer att delta i specifika faser. Utifrån sense-making får vi 

reda på vilket värdeskapande deltagandet i bokslutsprocessen ger. Genom att entreprenörer 

aktivt deltog i bokslutsprocessen fick de en djupare förståelse för sitt företags ekonomiska 

situation, entreprenörerna har då en större möjlighet att lyckas med sitt företag och på så sätt är 

deltagandet värdeskapande för entreprenörerna. Sense-making handlar just om att få handlingar 

till att bli värdeskapande. Alla entreprenörer i vår studie var överens om att redovisningen var 

viktig och måste fungera för företagets överlevnad fast de hade olika anledningar till sitt 

deltagande.  

Enligt Baker och Schaltegger (2015) ska ledningen tolka viktiga händelser och därefter kunna 

påverka organisationens beslut och strategiska val. Vi har sett att entreprenörerna från vår studie 

aktivt gör detta, då de väljer att delta i de faser i bokslutsprocessen de finner företaget blir mer 

effektivt och lönsamt utav. Genom att enbart delta i de faserna som entreprenören ser som 

värdeskapande får denne mer tid till att ägna sig åt det som är i huvudfokus, vilket är att driva 
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företaget och vara lönsam. I vår studie deltog samtliga entreprenörer i bokslutsprocessen för att 

få information om ekonomin. Utifrån ett sense-making perspektiv skapas värdet redan när 

entreprenörerna deltog i bokslutsprocessen, då de i efterhand med kunskapen och informationen 

de har fått utifrån deltagandet kommer att kunna fatta värdeskapande beslut för företaget. 

Således är det värdeskapande att ha erhållit kunskap och information genom deltagandet vilket 

leder till att entreprenören får en förståelse för den bakomliggande orsaken vid framtida 

beslutsfattanden. Kunskapen och information kan i sin tur bidra till att entreprenören kan fatta 

viktiga beslut för sitt företag. 

I avsnitt 5.1 fördes en diskussion kring entreprenörer och kunskap, där vi kom fram till att 

kunskapsbristen kring redovisningen löstes genom att entreprenörer valde att ta in externa 

aktörer. Sense-making handlar också om att kunna hantera osäkerhet (Baker & Schaltegger, 

2015). Osäkerheten i vårt fall bland entreprenörerna har varit om hur vissa faser ska upprättas. 

För att hantera detta har entreprenören därför tagit in externa aktörer. Denna hjälp från 

redovisningsaktörerna bidrog till ett mervärde åt entreprenörerna, då de fick en djupare 

förståelse samt ett ”bollplank” i upprättandet av redovisningen. De externa aktörerna kan även 

förklara varför redovisningen ser ut som den gör, vilket ger entreprenörerna förståelse och en 

möjlighet att tillgodose sig med mer kunskap. Entreprenörerna i vår studie som tog in externa 

aktörer i bokslutsprocessen fann detta värdeskapande, då de kunde fokusera på det som de kan 

bäst samtidigt som de inte gick miste om information från redovisningen. Jönsson (1987) och 

Boland (1984) diskuterar att redovisningen kan bidra till en djupare förståelse av beslut och 

dess konsekvenser. Genom att vara med i processen kring redovisning fås en förståelse för den 

och på så sätt blev den värdeskapande. Påståendet kan förknippas med entreprenörer som vi har 

undersökt, då de valde vilka processer de ansåg som värdeskapande och därför deltog i dessa. 

Att göra avvägningar i vilka faser entreprenören har möjlighet att delta i är viktigt att veta. Om 

vissa delar av redovisningen är för komplex för en entreprenör kan det vara viktigt att till 

exempel ta hjälp av en extern aktör. Sense-making handlar därför även om att kunna vissa på 

förståelse mot sina behov. 

5.2.1 Motiv till delaktigheten i de olika faserna 

Nedan diskuteras entreprenörers motiv till delaktighet i de faser där de deltog samt de 

värdeskapande anledningarna (se tabell 4) som delaktigheten bidrog till ur ett sense-making 

perspektiv. Varje fas där det fanns entreprenörer som deltog diskuteras var för sig utifrån de tre 

motiven. 
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5.2.1.1 Informera sig tidigt i avstämnings- och periodiseringsfas 

Anledningen till att entreprenörerna deltog i denna fas skiljde sig åt mellan de olika 

entreprenörerna där de alla hade olika anledningar. Dessa var för att veta företagets 

nulägessituation, se till att alla siffror stämmer, riskminimera, nya kunder och för att kunna 

påverka redovisningen. 

Genom att tidigt informera sig om företagets nulägessituation kan entreprenören lättare ha 

insikt i företagets ekonomiska situation. Detta kan denne sedan ha nytta av i framtida 

beslutsfattanden genom att ha en bättre grund för besluten och kunskap om konsekvenserna. 

Entreprenören kan på så sätt i ett tidigt skede upptäcka om något skulle gå fel och kan styra 

företaget åt rätt håll och vidta de åtgärder som behövs. Detta är alltså värdeskapandet av att 

informera sig tidigt för en av entreprenörerna.  

Genom i ett tidigt skede se till att alla siffror stämmer genom löpande avstämningar kan 

entreprenören snabbt korrigera felaktiga siffror. På detta sätt återspeglar siffrorna och därmed 

företagets ekonomiska situation ständigt verkligheten. Genom att ha rätt grund och rätt 

förutsättningar ger det en större möjlighet till att kunna fatta korrekta beslut. I förlängningen 

ger det mer värde att tidigt engagera sig och lägga ner tid för att kunna upptäcka felaktigheter 

och undvika merarbete i framtiden. Det är alltid svårare att långt i efterhand utreda vad 

felaktigheter beror på. Genom ett tidigt deltagande kan entreprenörerna alltså undvika fel i 

redovisningen och i förlängningen orena revisionsberättelser vilket kan påverka företaget 

negativt.  

Vidare genom att vara informerad tidigt i avstämnings- och periodiseringsfasen är det lättare 

för entreprenören att riskminimera, då denne vet vilka finansiella medel som finns i företaget. 

Då görs exempelvis inga investeringar om den finansiella situationen är dålig. Entreprenören 

kan på så sätt styra företaget rätt och fatta de ekonomiskt mest fördelaktiga besluten.   

Entreprenören har även större möjlighet till att förvärva nya kunder, om denne har rätt 

information i ett tidigt skede. Då kan denne göra mer detaljerade kalkyleringar för kommande 

kundsatsningar. Genom att tidigt ha kunskap om redovisningen i denna fas, kan entreprenören 

ha större möjlighet till att utläsa vilken potential denne har för att förvärva nya kunder. På så 

sätt kan företaget fatta beslut om vilken slags marknadsföring som behövs och vilka kundkretsar 

denne ska rikta sig till. Genom att ha kunskap om redovisningen tidigt får entreprenören också 
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information om vilka medel som finns tillgängliga för marknadsföring och kan då avgöra vilken 

kundkrets dessa medel ska satsas på. 

Det är även viktigt för entreprenörer att informera sig tidigt för att ha möjligheten till att kunna 

påverka redovisningen. Detta för att veta vilken påverkan som är möjlig att genomföra i 

framtiden. Bättre beslut kan fattas då entreprenörer vet i tid vilka möjligheter och begränsningar 

denne har. Värdet av att informera sig tidigt för att i framtiden kunna påverka i 

bokslutsprocessen är att entreprenörer får mer tid till att planera och inte ta förhastiga beslut 

som kan påverka företaget negativt. 

5.2.1.2 Påverka redovisningen i avstämnings- och periodiseringsfas 

Entreprenörerna valde att delta i avstämnings- och periodiseringsfasen för att kunna påverka 

redovisningen. Anledningarna som entreprenörerna hade var att hålla den på en grundnivå, 

bestämma när kostnaderna ska tas, resultat-/skattepåverkan och lön/utdelning.  

I och med att entreprenörer har ett fullspäckat schema måste de prioritera rätt saker. Genom att 

hålla redovisningen på en grundnivå och inte göra den alltför komplicerad har de fortfarande 

en möjlighet att upprätta denna själva, samtidigt som de hinner med övrigt arbete i företaget. 

Genom att hålla redovisningen på en grundnivå får entreprenören lättare att delta och upprätta 

redovisningen i denna fas. Detta i sin tur leder till att entreprenören genom deltagandet i fasen 

erhåller kunskap om sitt företag som kan användas i framtida beslut. 

Genom att påverka redovisningen får entreprenörer en möjlighet till att förändra sitt resultat, då 

påverkningar kan ske i avstämnings- och periodiseringsfasen. Exempelvis genom att styra 

periodiseringar eller bestämma när kostnader ska tas. Investeringar är en annan möjlighet att 

förändra resultatet, till exempel genom att använda årets resultat till en investering och på så 

sätt slippa skatta bort delar av vinsten. Många entreprenörer väljer även att påverka 

redovisningen genom att antingen välja att ta ut lön eller utdelning, då skattesatsen skiljer sig 

mellan dessa. När entreprenörerna själva deltar i avstämnings- och periodiseringsfasen kan de 

alltså påverka företagets resultat genom att vidta olika åtgärder beroende på den önskvärda 

situationen. 
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5.2.1.3 Informera sig tidigt i värderingsfas 

Entreprenörerna valde att informera sig tidigt i värderingsfasen för att få full koll på 

tillgångarna. Entreprenörerna som var delaktiga i denna fas hade tillgångar eller kostnader som 

skulle värderas i företaget. Dessa var inventarier, kostnader samt kundfordringar.  

När entreprenörer tidigt vet vilka tillgångar de har får de möjlighet till att påverka redovisningen 

i ett senare skede. Detta för att i framtiden kunna fatta värdeskapande beslut och agera på ett 

sätt som gynnar företaget.  

Genom att tidigt veta vilka tillgångar som finns i företaget får entreprenörer en uppskattning av 

dess värde samt vilka avskrivningstider tillgångarna har i dagsläget och vilken resultatpåverkan 

avskrivningarna för med sig. Därmed kan entreprenörer välja vilka avskrivningsprinciper som 

passar företaget bäst. Genom att tidigt veta vilka tillgångar företaget har kan entreprenörer 

avgöra om nya ska köpas in eller ifall nuvarande tillgångar är tillräckliga.  

Detsamma gäller även om entreprenören vet när inbetalningar från kunder (kundfordringar) 

sker. Entreprenören kan då effektivisera företaget genom att ta rätt beslut vid rätt tillfälle, då 

denne vet hur mycket kapital företaget har att röra sig med. 

5.2.1.4 Informera andra i värderingsfas 

En entreprenör (företag 2) valde att informera andra i värderingsfasen eftersom denne hade yttre 

intressenter. 

Yttre intressenter kan ställa höga krav på ett företags redovisning. Genom att informera andra, 

yttre intressenter, får entreprenören en möjlighet till att få stöd, exempelvis i form av kapital. 

Entreprenör Erik (företag 2) i vår studie var i den situationen där finansiering skedde från yttre 

intressenter. Entreprenören deltog själv i värderingsfasen genom att boka upp kostnader. Denne 

kunde på så sätt förklara varför vissa korrigeringar i redovisningen genomfördes till sina 

intressenter. Genom att ha förståelse och kunskap om företaget kunde entreprenören på ett bra 

sätt förklara till intressenterna och vidhålla en god relation. Erik informerade ständigt 

finansiärerna om företagets ekonomiska situation. Genom god kontakt med finansiärerna får 

Erik en möjlighet till att fortsätta arbeta mot företagets mål, då dessa fortsätter att investera i 

företaget.  
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Genom att Erik gör en mer omfattande redovisning, d.v.s. förklarar för sina intressenter, skapar 

detta mervärde för företaget, trots att han själv inte ansåg detta. Mervärdet är i detta fall att Erik 

får kapital till att utveckla sitt företag. Utan detta kapital skulle det innebära problem för 

företaget då de i dagsläget är ett förlustbolag och är beroende av yttre intressenter. Genom 

deltagandet i redovisningen har således kunskap erhållits som kunnat förmedlas till 

intressenterna vilka, baserat på informationen, valt att fortsätta investera i företaget. 

5.2.1.5 Påverka redovisningen i värderingsfas 

Entreprenörer valde att delta i värderingsfasen för att kunna påverka redovisningen. 

Anledningarna till att entreprenörerna ville påverka redovisningen i värderingsfasen var för att 

bestämma tillgångarnas värdering, hur värderingen sker och möjligheten att justera resultat.  

Samtliga entreprenörer som hade möjlighet till att göra värderingar, genomförde detta då de 

finner det värdeskapande att vara med och bestämma om sina tillgångar. Motivet till att 

entreprenörerna är med och bestämmer tillgångarnas värde och hur värderingen skulle ske var 

främst för att i slutänden ha möjlighet till att kunna påverka företagets kommande resultat. 

Entreprenörerna fann det alltså värdeskapande att kunna korrigera tillgångarna för att på så sätt 

få ett resultat de vill ha. 

I denna fas svarade samtliga deltagande entreprenörer att de var delaktiga i denna fas för att de 

ville förändra resultatet. Detta tyder på att resultatet är en viktig post för entreprenörer, då arbete 

läggs på att få en möjlighet till att justera denna post. Fast entreprenörerna inte själva ansåg att 

de lägger mycket fokus på resultatposten, gör de faktiskt gör detta, då delaktigheten i 

värderingsfasen tyder på att resultatet är av betydelse då värderingar har en direkt koppling till 

resultatet, exempelvis genom att påverka avskrivningar.  

När en möjlighet ges till att påverka redovisningen, gör entreprenörer i vår studie detta. Detta 

tyder på att entreprenörer finner det värdeskapande att ha möjligheten till att förändra och 

påverka redovisningen.  

5.2.1.6 Informera sig tidigt i årsredovisningsfas 

Entreprenörerna valde att delta i årsredovisningsfasen för att informera sig tidigt. 

Anledningarna var att informera sig om hur året har gått, investeringsmöjligheter och veta 

årsredovisningens innehåll. 
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Anledningarna till deltagandet i denna fas uttrycktes på olika sätt av entreprenörerna men kan 

anses likvärdiga och ge liknande mervärde. Entreprenörerna som valde att delta i denna fas 

ansåg att det var viktigt att få till ett avslut på året och se hur företaget har gått. Detta bidrar till 

att de kan gå in i det nya året med en vetskap om vilka möjligheter företaget har, då de vet hur 

den ekonomiska situationen ser ut. Genom att tidigt informera sig i denna fas skapas bättre 

förutsättningar till att kunna sätta tydliga mål som är realistiska utifrån företagets ekonomi. 

Genom att tidigt veta hur företaget ligger till och hur nästkommande mål är uppsatta finns det 

en större möjlighet för entreprenören att kunna ta beslut om vilka investeringar som krävs för 

att nå dessa mål. Nya investeringar eller satsningar kommer inte heller ske i företaget om 

möjlighet inte finns.  

Även att informera sig tidigt om årsredovisningens innehåll var värdeskapande för en av 

entreprenörerna, då denne på så sätt kunde rätta till eventuella fel eller lägga till information 

om förtaget som entreprenören ville vissa upp i sin årsredovisning. Genom att göra detta i ett 

tidigt skede får entreprenören vetskap om vad som kommer att finnas i årsredovisningen som 

den externa aktören kommer att upprätta. 

5.2.2  Vår användning av Wilsons sense-making modell 

För att kunna analysera entreprenörers delaktighet utifrån ett sense-making perspektiv har vi 

fört in våra tre motiv, informera sig tidigt, informera andra och påverka redovisningen, 

bokslutsprocessens fyra faser samt entreprenörers anledningar till deltagandet i Wilsons modell.  

De tre motiven utgör ”situationen” i modellen. För att entreprenörer ska kunna lösa situationen 

måste de vara delaktig i bokslutsprocessen. Bokslutsprocessens fyra faser utgör således ”bron”. 

Entreprenörer har haft olika anledningar till varför de väljer att delta i bokslutsprocessen (se 

tabell 4). ”Gapet” utgörs av den informationsbrist som entreprenörer har om företagets 

ekonomiska situation. Genom att de deltar i de olika faserna kunde entreprenörerna erhålla den 

information som de saknade för att uppnå sitt önskvärda ”utfall”, vilket är resultaten av de olika 

anledningarna till deltagande.  

Nedan framgår vår tillämpning av Wilsons (1999) modell av sense-making. Runt modellen har 

vi placerat ut de olika momenten vi har kommit fram till att entreprenörer genomfört i de olika 

stegen i Wilsons modell. 
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Modell 3: Vår tillämpning av Wilsons (1999) sense-making modell (egen kreation) 

Genom att entreprenörer deltar i bokslutsprocessen kan de använda sig av 

redovisningsinformationen som finns i företaget. Samtliga entreprenörer som vi har intervjuat 

använde sig av information från redovisningen från de delar som de ansåg som mest 

värdeskapande. Då de använder informationen kan de uppnå sitt utfall. Jacobsen (2002) och 

Boland (1984) diskuterar att om redovisningsinformation används blir den värdeskapande. I vår 

studie använder entreprenörerna redovisningsinformationen som kommer från de olika faserna 

i bokslutsprocessen på olika sätt genom att ha olika anledningar till deltagande. Att upprätta de 

olika faserna blir inte värdeskapande i sig och har ingen nytta mer än att det är ett ”måste” om 

inte entreprenörerna använder eller nyttjar informationen den ger genom sitt deltagande. 

Genom att ha anledningar till deltagande kommer entreprenörer få en djupare förståelse och få 

redovisningen till att bli värdeskapande.  
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6 Slutsatser och implikationer 

I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser att presenteras, vilka är kopplade mot 

studiens två problemformuleringar. Vidare presenteras studiens bidrag och förslag till fortsatt 

forskning och avslutas med reflektioner kring studiens slutsatser. 

Syftet med studien var att öka förståelsen kring redovisningens upprättande i nystartade företag 

genom att beskriva entreprenörens delaktighet i bokslutsprocessen samt att ta reda på deras 

motiv till deltagandet. För att utreda entreprenörens delaktighet har två frågeställningar utretts, 

d.v.s. på vilket sätt deltar entreprenörer i nystartade företag i bokslutsprocessen och varför väljer 

entreprenörer att vara delaktiga i företagets bokslutsprocess.  

6.1 Slutsatser 

En övergripande slutsats är att entreprenörer från nystartade företag deltar i bokslutsprocessen 

genom att vara delaktiga i avstämnings- och periodiseringsfasen, värderingsfasen och 

årsredovisningsfasen. I bokslutsdispositionsfasen deltar ingen av entreprenörerna. I den första 

fasen deltar entreprenörerna genom att upprätta företagets löpande bokföring, följa upp 

redovisningen månadsvis samt bestämma hur periodiseringar ska bokföras. I den andra fasen 

värderar entreprenörer kundfordringar, bokar upp kostnader samt bestämmer avskrivningstider 

på tillgångar. I den tredje fasen deltar ingen av entreprenörerna, detta med anledning av att vissa 

av entreprenörerna saknar erfarenhet av att driva företag och därmed kunskapen om vilka 

redovisningsmöjligheter som finns. Andra valde, trots att de hade kunskapen, att inte genomföra 

några bokslutsjusteringar då de inte ger någon nytta för företaget i dagsläget. I fjärde fasen 

deltar de genom att bidra med information som externa aktörer behöver för att upprätta 

årsredovisningen. Den främsta anledningen till varför entreprenörer deltar i bokslutsprocessen 

är för att de vill ha information om hur företagets ekonomiska situation ser ut, påverka 

redovisningen samt ta beslut utifrån den. Ytterligare anledningar framgår i tabell 4. Genom 

dessa anledningar kan entreprenören fatta de mest värdeskapande besluten för företaget.   

Denna studies slutsatser skiljer sig en del åt från det som Blomkvist (2008) kom fram till. I 

hennes studie som genomfördes på gasellföretag var entreprenörer delaktiga i värderingsfasen 

och årsredovisningsfasen. Medan i vår studie deltog entreprenörer i avstämnings- och 

periodiseringsfasen, värderingsfasen och årsredovisningsfasen. Orsaken till skillnaderna är 

aspekter som tidsbrist och effektivisering. I gasellföretag, som sällan är nystartade företag, har 

en mer omfattande och komplex redovisning än vad ett nystartade företag har. Detta leder i sin 
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tur till att gasellföretagens entreprenörer inte har den tid som krävs för att delta i avstämnings- 

och periodiseringsfasen. I dessa fall blir det mer effektivt med en extern aktör som sköter 

arbetet. Orsaken till varför majoriteten av entreprenörerna i vår studie deltar i denna fas var för 

att de på ett enkelt sätt kan få en insikt i och överblick av företagets ekonomi. Vi har även 

kommit fram till att entreprenörer vid en tillväxt skulle lämna över arbetet kring denna fas till 

en extern aktör, då avstämnings- och periodiseringsfasen skulle ta upp för mycket av deras tid. 

De främsta motiven till varför entreprenörer väljer att delta i bokslutsprocessens olika faser är 

för att kunna informera sig tidigt om företagets ekonomiska situation samt att ha en möjlighet 

till att påverka redovisningen. Entreprenörer väljer att delta i de faser som de finner som mest 

värdeskapande för sig själva och företaget. 

Synen på redovisningen och vad de finner som värdeskapande skiljer sig åt mellan 

entreprenörerna. Vad som är en värdeskapande handling kan endast entreprenören själv avgöra. 

Vissa av entreprenörerna finner det som värdeskapande att delta i samtliga faser i 

bokslutsprocessen som är möjliga för entreprenören, medan andra avgränsar sig till specifika 

faser som de finner mer värdeskapande än andra. Enbart för att en entreprenör finner en 

handling värdeskapande behöver det inte betyda att en annan entreprenör finner samma 

handling som värdeskapande. Det är svårt att dra en generell slutsats av vad som är en 

värdeskapande handling till följd av deltagandet i de olika faserna för samtliga entreprenörer. 

Däremot går det att urskilja olika anledningar för de olika entreprenörerna som kan ses som 

värdeskapande. Samtliga entreprenörer strävar dock mot samma mål, att få en korrekt upprättad 

redovisning. Entreprenörerna deltar inte i bokslutsprocessen på samma sätt vilket även där 

bidrar till att de värdeskapande anledningarna skiljs åt. Ur ett sense-making perspektiv får 

samtliga entreprenörer genom sitt deltagande i bokslutsprocessen den till att bli värdeskapande. 

Tidigare studier diskuterar att många entreprenörer saknar kunskap kring redovisningen 

(Halabi, et al., 2010; McMahon, 1998; Cassar & Holmes, 2003; Allee & Yohn, 2009; Roberts 

& Sian, 2009). I vårt fall har de entreprenörer som saknar kunskap löst denna kunskapsbrist 

genom att tillsätta en extern aktör som hjälper dem med redovisningen. Den externa aktören 

bidrar till att entreprenörer får en större möjlighet till att kunna delta i bokslutsprocessen, då de 

drar lärdom från aktören och på så sätt kan nyttja informationen från redovisningen på ett 

värdeskapande sätt. Detta motsäger det som Roberts och Sian (2009) diskuterar i sin 

undersökning, om att entreprenörer går miste om information när de tar hjälp av externa aktörer.  
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6.2 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Med hjälp av vår studie kan en ökad förståelse för externredovisningens roll i nystartade företag 

erhållas. Detta genom att vi, som första studie, har studerat entreprenörers delaktighet i 

bokslutsprocessen i dessa typer av företag. Genom att ha beskrivit entreprenörers delaktighet i 

bokslutsprocessen erhålls en förståelse i vilka faser entreprenörer främst deltar i samt hur de 

agerar när de finner ett informationsbehov.  

Studiens resultat visar hur entreprenörer kan nyttja externa aktörer krig redovisningen och 

bokslutsprocessen. Genom att ta in externa aktörer ges en möjlighet för entreprenörer till mer 

redovisningsinformation och kunskap. 

Denna studie riktar sig främst mot nyblivande entreprenörer, då de får en grundförståelse om 

vikten av redovisning. De får även en insyn på vilket sätt redovisningen kan användas för att 

bli värdeskapande och inte bara upplevas som en börda. Även ekonomistudenter har nytta av 

denna studie då de kan få en förståelse av hur entreprenörer i ett startskede använder 

redovisningen, då vi förklarar hur det fungerar i verkligheten. 

Som nämnt ovan finns det få tidigare studier kring ämnet som berör entreprenörers delaktighet 

i bokslutsprocessen. Vår forskning är på entreprenörer i nystartade företag, vilket enbart är en 

typ av många entreprenörer. Ytterligare forskning hade varit intressant kring entreprenörers 

delaktighet i bokslutsprocessen. I och med att vi har gjort en studie som går på djupet med 

intervjuer, skulle det vara intressant att göra en mer omfattande kvantitativ undersökning med 

fler respondenter. På så sätt kan en uppfattning fås ifall vårt resultat stämmer överens med hur 

majoriteten av entreprenörerna i nystartade företag hanterar redovisningen.   

Ytterligare förslag till forskning är att undersöka i större utsträckning ifall externa aktörer 

verkligen bidrar med mer kunskap till entreprenörer eller om det är likt Roberts och Sian (2009) 

att de går miste om information när de tar in extern hjälp. 

6.3 Reflektioner kring studiens slutsatser 

6.3.1 Samhälleliga reflektioner 

Entreprenörer är centrala för samhällsekonomin då det är dessa som startar företag och får 

samhället att ”rulla”. Att entreprenörer deltar i bokslutsprocessen är en viktigt, då de på så sätt 

får en kunskap om hur ekonomin i företaget ser ut. Detta kan bidra till att företaget kan utvecklas 
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med framgång. Om entreprenörer inte vågar satsa och driva företag kommer detta påverka 

samhället negativt och konsumtionen kommer att sjunka. Genom att entreprenörer ser 

redovisningen som något värdeskapande i sitt företag kommer fokus att läggas på att den 

sammanställs på ett korrekt sätt och bidrar till företagets välfärd.  

Genom olika externa aktörer ges möjligheten för entreprenörer att få hjälp med eller bättre 

förståelse för redovisningens betydelse. Reglerna angående om företag måste använda externa 

aktörer eller inte, kan vara en påfrestning för entreprenörer, då de vill vara så självständiga som 

möjligt och inte bli styrda. Dock är det viktigt att entreprenörerna vet vilka aktörer de kan ta 

hjälp utav för att redovisningen i företaget ska fungera.  

Genom att ha en fungerande redovisning bidrar detta till att entreprenörer ständigt vet hur 

företaget ligger till ekonomiskt, rätt beslut om framtiden kan tas och en konkurs kan undvikas. 

Att flera företag startas gynnar samhället i längden genom nya innovativa produkter eller genom 

att fler får arbete genom anställningar. 

6.3.2 Studiens begränsningar 

Även om vi inte haft som mål att kunna generalisera utifrån våra slutsatser kan det ändå vara 

värt att påpeka att hela vårt urval av entreprenörer är från Jönköpings kommun och enbart 

studerar aktiebolag. Detta kan ha påverkat studiens resultat vilket bland annat diskuteras nedan. 

Jönköpings kommun är ett av de mest företags- och entreprenörstäta området i Sverige. I 

kommunen finns det mycket hjälp att tillgodose sig med vid uppstart av nytt företag för 

entreprenörer, såsom Science Park, Nyföretagarcentrum Jönköping, ALMI och Coompanion 

Jönköpings län (Jönköping, 2015). Detta kan ha bidragit till att entreprenörer i Jönköpings 

kommun har större möjlighet att driva och få hjälp med det som krävs för att starta företag då 

kunskapen finns tillgänglig och nära till hands, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

Vi genomförde studien enbart på mindre aktiebolag, där det ställs högre krav på redovisningen 

från flera lagar än vad som till exempel ställs på en enskild firma. I och med detta kan vi inte 

dra en generell slutsats av hur alla entreprenörer från olika bolagsformer hanterar sin 

redovisning, utan vi kan enbart svara på hur entreprenörer i mindre aktiebolag agerar. 

Studien skulle kunnat genomföras på andra entreprenörer och/eller andra bolagsformer i en 

annan stad. Ett alternativ skulle vara att göra en kvantitativ undersökning för att nå ut till fler 
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respondenter och möjligheten att undersöka fler regioner/län. Detta skulle kunna bidra till mer 

generaliserbara studieresultat.  

Studien genomfördes under en period där entreprenörer höll på att sammanställa sina 

årsredovisningar (våren) vilket kan ha försvårat insamlandet av empirin, då många av 

entreprenörerna inte valde att ställa upp på en intervju. Detta då de hade fullt upp med att 

sammanställa redovisningen samtidigt som de skulle driva sitt företag och börja planera inför 

kommande semestertider. Om vi haft möjlighet att göra om studien på nytt hade vi valt att 

genomföra den under hösten, då företagets årsredovisning finns färdig och tillgänglig samtidigt 

som entreprenören har det färskt i minnet av hur arbetet gick till och har möjligtvis mer tid över.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjumall 

Intervjumall 

Till att börja med vill vi tacka för att ni har tagit er tid att träffa oss för denna intervju. Som vi 

berättade vid ett tidigare tillfälle skriver vi vårt examensarbete om på vilket sätt entreprenörer 

väljer att vara delaktiga i bokslutsprocessen samt varför de väljer att vara delaktiga i företagets 

bokslutsprocess i nystartade företag. Era svar kommer endast att användas av oss till vår studie 

och om ni vill kan ni välja att vara anonyma. Om det är okej för er spelar vi gärna in intervjun 

för att underlätta analysen av intervjun och för att inte missa viktig information ni ger oss under 

intervjun. 

Innan vi börjar undrar vi om ni har några frågor till oss? 

Allmänt om starten i nystartade företag: 

Vad var svårast med att starta nytt företag? 

Vilka är de största hindren ni stött på under den tiden ni varit igång? 

Allmänt om redovisning: 

Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet redovisning? 

Hur arbetar ni med redovisning i företaget?  

- Är det ni som upprättar redovisning eller tar ni in extern hjälp? 

- Är ni väl insatt i företagets redovisning?  

Har ni någon tidigare utbildning i redovisning? Vad?  

Vet ni vilka regler ni ska följa när ni upprättar er redovisning? 

Intressenters påverkan på redovisningen: 
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Sätter några intressenter press på er redovisning så ni blir tvungna att upprätta en viss typ av 

redovisning?  

- Är detta något ni gör?  

- I så fall vilken?  

- Har ni någon nytta av det i företaget, ger det mervärde? 

Entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen: 

Hur gick arbetet till när ni gjorde senaste årsbokslutet eller årsredovisningen? 

- Var du insatt i arbetet? 

- Vad bidrog du med? 

- Vilka andra aktörer var med och deltog? 

I vilka processer anser du dig varit delaktig i? 

- Saldorapporter 

- Värdering av till exempel varulager, kundfordringar, immateriella tillgångar osv  

- Övrigt 

Har ni gjort några bokslutsjusteringar? 

- Vilka justeringar gjorde ni? 

- Vilka var delaktiga i justeringarna? 

- Hur kom ni fram till att ni skulle göra justeringar? 

- Vilken betydelse har justeringarna för dig/företaget? 

Hur gick det till när ni upprättade årsredovisningen/årsbokslutet? 

- Var du delaktig? 

- Vem upprättade de olika delarna? 

- Vilken betydelse har årsredovisningen/årsbokslutet för dig/företaget? 

Varför valde du att vara delaktig/inte delaktig i företagets bokslutsprocess? 

- Informera sig tidigt? 

- Informera andra? 
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- Påverka redovisningen? 

Anser du redovisningen tidskrävande?  

- Var det därför ni valde att anställa/inte anställa en redovisningskonsult? 
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8.2 Bilaga 2 – Individuella reflektioner 

8.2.1 Jasmin Dzafic 

Gustav och jag bestämde i början av den femte terminen att skriva examensarbetet ihop. Under 

det sista året valde vi att läsa samma inriktning, men jag lärde känna Gustav redan under det 

första året. Innan examensarbetet har vi genomfört ett antal grupparbeten ihop och båda tyckte 

att samarbetet mellan oss fungerade bra. Vi började därför diskutera om att även skriva 

examensarbetet ihop, vilket jag var positivt inställd mot. Vi var inte helt säkra på vad vi ville 

skriva om i början, dock visste vi att vi ville skriva om redovisning och kunskap och binda ihop 

dessa två begrepp. Efter en del efterforskning och hjälp från vår handledare fann vi Blomkvists 

studie och bestämde oss för att göra en studie om entreprenörer och deras delaktighet i 

redovisningen. 

Samarbetet mellan oss har fungerat mycket bra och jag anser att vi båda har bidragit lika mycket 

till arbetet. Jag anser även att vi har kompletterar varandra väl, då vi har kunskap inom olika 

områden. Mestadels av arbetet har skrivits ihop, men vi har även skrivit delar själva som sedan 

har granskats och diskuterats med den andre. Detta tycker jag tyder på att vi litade på varandra 

och jag kände en trygghet när vi delade upp arbetet, då jag visste att Gustav skulle utföra detta 

i tid och med kvalité. Alla beslut i arbetet har tagits av oss båda efter genomförda diskussioner. 

Jag tycker att det var lätt att föra bra diskussioner med Gustav, då han är en lättsam person som 

samtidigt vågar yttra sig och är beredd att konfrontera mig. På så sätt har vi fått ut det mesta av 

våra diskussioner. 

Detta examensarbete har varit lärorikt, intressant men också tufft att skriva i och med att det är 

första gången jag skriver ett arbete på denna nivå. Ett antal gånger stötte vi på problem, men 

har löst dessa tillsammans genom diskussioner med varandra. Det viktiga är att vi båda har tagit 

lärdom av våra misstag och ständigt lärt oss nya saker under resans gång.  På så sätt har också 

våra egna prestationer effektiviserats. 

Under examensarbetet har jag fått nya kunskaper kring att studera och läsa vetenskapliga 

artiklar, samt att kunna analysera denna text. Genom att ta del av flertalet vetenskapliga artiklar 

och studera dessa har jag förbättrat min analytiska förmåga samt mitt kritiska tänkande för den 

text jag läser. Att skriva examensarbete kräver eget ansvar och initiativ. Det jag främst lärt mig 

är att god planering och att bryta ner mål till delmål krävs för att i slutändan nå sitt slutgiltiga 

mål. 
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Den mest intressanta delen i arbetet för mig var att samla in empirin. Det var inspirerande och 

motiverande att få möta entreprenörerna i verkligheten och intervjua dem. I framtiden vill jag 

gärna starta ett eget företag, på så sätt var det inspirerande att se hur dessa entreprenörer hade 

gått till väga för att bygga upp ett företag. Det var även givande att höra deras erfarenheter och 

hur de arbetat mot att nå sitt mål.  

Till sist vill jag tacka min ambitiösa skrivpartner Gustav för ett mycket gott samarbete och för 

ett bra stöd under resans gång samt för hans bidragande till många roliga timmar ihop! 

8.2.2 Gustav Eriksson 

Skriva ett examensarbete inom företagsekonomi har varit väldigt roligt och lärorikt på många 

sätt. Genom arbetets gång har vi stött på flertalet hinder och utmaningar som behövts lösas på 

ett eller annat sätt. Då det är första gången jag skrivit en uppsats har lösningarna inte alltid varit 

de bästa och omskrivning har blivit ett måste. Men ju längre arbetet har gått har jag dragit 

lärdom av våra misstag och lärt mig otroligt mycket, inte bara om hur själva skrivandet går till 

utan även hur enormt stort område företagsekonomi är. 

Valet att skriva om entreprenörer och delaktighet kanske inte var vårt första område vi tänkte 

skriva om, men jag och Jasmin var väldigt inställda på att skriva om hur redovisnings används 

och vilka kunskaper som finns inom ämnet vilket ledde in oss på en bana om just detta. När vi 

pratat med vår handledare och gjort bakgrundsundersökning fann vi Blomkvists studier, och då 

var valet inte svårt att vi skulle göra en studie om entreprenörer och delaktighet i 

bokslutsprocessen.  

Samarbetet med Jasmin har funkat väldigt bra då vi kompletterar varandra på ett effektivt sätt 

och gillar att arbeta på liknande sätt. Att skriva ihop med Jasmin var ett ganska självklart val 

då vi läste samma inriktning under sista året och hade lärt känna varandra under de åren vi läst 

vid högskolan. Vi hade även möjligheter att genomföra några grupparbeten under kurser innan 

examensarbetet drog igång. Redan där fick jag en känsla av att ett samarbete ihop med Jasmin 

kommer att fungera väldigt bra. Arbetsbelastningen under examensarbetet tycker jag har varit 

jämställd mellan oss då vi har varit noga med att båda ska delta lika mycket. Den största delen 

av arbetet har vi skrivit ihop men även eget arbete som senare har lästs och granskats av den 

andre har genomförts, jag tycker denna process har fungerat väldigt bra mellan mig och Jasmin.  
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När jag nu ser tillbaka på hur vi har arbetat med uppsatsen inser jag hur mycket jag har lärt mig 

kring vårt ämne och hur forskning går till. Jag har lärt mig att formulera ett tydligt syfte med 

problemfrågor och hur metoden skulle genomföras för att få tydliga svar på dessa. Jag har även 

lärt mig att använda teorier för att få en djupare förståelse. Skulle även vilja säga att min 

analytiska förmåga har utvecklats och blivit bra mycket bättre nu efter uppsatsen. Att just 

analysera och anpassa teorier var den del som jag anser var den största utmaningen men 

samtidigt den del som jag har dragit mest lärdom av. 

Att komma ut och samla in vår empiri tycker jag var den mest givande delen i examensarbetet 

då jag, innan intervjuerna hade fått en bild av hur entreprenörerna skulle agera utifrån de 

timmarna som lades ner på att läsa vetenskapliga artiklar. Mötet med entreprenörer i 

verkligheten skiljde sig en del från det jag hade förutställt mig och gav en nyttig bild av hur 

redovisning används i nystartade företag.  

Som helhet är jag väldigt nöjd med vårt arbete och tycker denna tid med skrivande har varit 

väldigt givande och rolig då examensarbetet har varit den mest utmanande kursen under min 

tid vid högskolan i Skövde. Jag skulle även vilja tacka min skrivpartner Jasmin för många roliga 

stunder och skratt. 

 

 

 

 


