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hur data-, IT- och telekommunikationsföretag ser på 
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Syfte Syftet med denna studie är att förse Per Silvin KB 

med information som kan ligga till grund när 

företaget expanderar sitt tjänsteerbjudande. 

Frågeställning  Vilka administrativa tjänster efterfrågas av Per 

Silvin KBs tilltänkta målgrupp?  

 Vad bör Per Silvin KB ha i åtanke när man formar 

sitt tjänsteerbjudande för att bäst tillgodose 

målgruppens behov? 

 

Metod Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Data 

samlades in via personliga intervjuer och 

mejlintervjuer. Urvalet baserades på Per Silvin KBs 

tilltänka målgrupp. 

Slutsats Studien visar att främst bokförings- och skattehjälp 

efterfrågas av målgruppen. Per Silvin KB kan 

konkurrera med revisorerna genom att på ett 

engagerat sätt erbjuda hög kompetens till ett lägre 

pris.
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Purpose The purpose of this study is to supply Per Silvin KB 

with information that can work as a foundation when 

the company forms its extended service package. 

 

Research question What administrative services are demanded by Per 

Silvin KBs expected target audience?  

 What should Per Silvin KB have in mind when 

forming its service package to best suit the demands 

of the target audience? 

 

Method This study is of a qualitative nature. Data were 

collected through personal and e-mail interviews. The 

respondents were chosen based on Per Silvin KBs 

expected target audience.  

Conclusion The study shows that particularly book-keeping and 

tax services are demanded by the target audience. Per 

Silvin KB can compete with the accountants by in a 

participative way offer high competence at a lower 

price.   



Förord 
När tid är pengar och när kunskap och intresse tryter väljer 

många företag att ta in extern ekonomisk kompetens.  

”… Många bolag kommer säkert även i fortsättningen välja att 

ha kvar sin revisor, eftersom det ofta ger bolaget ett mervärde 

utöver själva granskningen”, kommenterar justitieminister 

Beatrice Ask revisorspliktens avskaffande. Kan småföretag 

skaffa detta mervärde på andra sätt än att anlita en godkänd 

revisor? Kommer det finnas ett glapp att fylla för ekonomiska 

konsulter när företag inte längre behöver anlita revisorer? Vad 

är det mindre aktiebolag söker när de anlitar ekonomihjälp 

utifrån? 

 

På uppdrag av Per Silvin KB har vi undersökt vilken 

administrativ hjälp som efterfrågas och hur denna hjälp bör 

vara utformad. För när tid är pengar har alla bråttom… 
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Den 13 mars 2010 tilldelades vi uppdraget att förse Per Silvin Kommanditbolag med 

information som företaget i nuläget saknar för att kunna expandera sin verksamhet. 

Undersökningen baserades på följande frågeställningar:  

 

 Vilka administrativa tjänster efterfrågas av Per Silvin KBs tilltänkta målgrupp?  

 Vad bör Per Silvin KB ha i åtanke vid utformandet av sitt tjänsteerbjudande för att 

bäst tillgodose målgruppens behov? 

 

Per Silvin KB – på jakt efter information  
 

Kommanditbolag Per Silvin ägs och drivs, som namnet antyder, av Per Silvin. Silvin som är 

utbildad civilekonom bor sedan en tid tillbaka i Stockholm där han 2007 startade sitt företag som 

en frilanskonsulttjänst med fokus på affärsutveckling. Under 2009 började företaget bedrivas som 

grundarens huvudsakliga sysselsättning och Per Silvin KB blev även en del av SU Innovations 

(bolag vid Stockholms Universitet som stödjer forskare och entreprenörer1) inkubator under slutet 

av året. Affärsidén var att erbjuda ett bättre beslutsunderlag åt företagare genom att sammanföra 

olika analysområden och därigenom skapa ett större djup i analyserna, än dess delar var för sig. 

Per Silvin KB var i detta hänseende analytiker och konsult som förmedlade olika analystjänster. I 

dagsläget ägnar sig företaget åt konsultverksamhet inom områdena strategi och analys men 

försäljningen har varit ljummen och Silvin vill nu 

omprofilera sitt företag till att även innefatta bokföring, 

skatter och lönehantering samt andra närliggande 

administrativa tjänster. Dock vill han inte bara ”leverera 

tjänster”. Hans vision är att fungera mer likt en anställd, en inhyrd expert som bara tar en del av 

kundens tid i anspråk men som kan leverera hela paketet - han vill ta ett större ansvar. Per Silvin 

KB är rikt på idéer och ambitioner men saknar för närvarande information om hur företaget bör 

utforma sitt tjänsteerbjudande. 2 Därför ombads vi göra en marknadsundersökning som kan ligga 

till grund när företaget formar sitt utvidgade tjänstepaket.  

 

Revisorsplikten avskaffas 
 

Från och med första januari 2011 avskaffas revisorsplikten för mindre bolag. 2 av 3 följande 

krav ska uppfyllas av bolagen för att lagen ska omfatta dem: bolaget får ha högst 3 anställda, 

omsättningen ska ligga under 3 miljoner och tillgångarna ska ligga under 1,5 miljoner
3
. Skälet 

till denna lagändring är regeringens vilja att minska den administrativa börda och de 

kostnader en revisor innebär för ett mindre bolag
4
. Dock tillför revisionen ett värde för 

bolagen och i Sverige skulle, enligt undersökning, 60 % av företag med en omsättning på 0-5 

                                                 
1
 www.innovation.su.se 

2
 Samtal med Per Silvin 

3
 www.driva-eget.se 

4
 www.soliditet.se 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9227
http://www.driva-eget.se/
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miljoner (Per Silvin KBs målgrupp) välja revision även utan lagtvång
5
. Beslutet kommenteras 

bland annat av justitieminister Beatrice Ask:  

”Det är bolagen själva som är bäst lämpade att avgöra vilka konsulter som bolagen 

behöver. Många bolag kommer säkert även i fortsättningen välja att ha kvar sin 

revisor, eftersom det ofta ger bolaget ett mervärde utöver själva granskningen.
6
” 

Ovanstående uttalande av Beatrice Ask och kommande lagändring ansåg vi vara intressanta 

för vår utredning. Detta då det kan urskiljas att företagen fortfarande vill anlita en 

utomstående även om denne inte bara agerar som revisor eller anlitas på grund av lagtvång. 

Marknadsundersökningens utformning  
 

Per Silvin KB vill veta hur företagen i målgruppen skulle se på en ekonomitjänst ”rent 

optimalt”. Istället för att fråga om specifika tjänster ville uppdragsgivaren att undersökningen 

skulle ta en mer öppen approach som undersöker ett perfekt förhållande när det kommer till 

ekonomiska tjänster. Tjänster som Per Silvin KB utöver sin nuvarande verksamhet siktar på 

att tillhandahålla är inom områdena: skatter, bokföring och lönehantering. Vi har därför 

undersökt hur företagen använder sig av utomstående ekonomikompetens och vad de ser för 

för- och nackdelar med denna, samt hur en sådan tjänst optimalt skulle vara utformad för att 

tillgodose företagets behov. Undersökningen utformades efter vad företagen efterfrågar 

snarare än vad Per Silvin KB har tänkt sig att erbjuda. 

 

Företagets målgrupp är enligt Per Silvin 0-5 år gamla företag med 2-5 anställda och med ca 1-

5 miljoner i omsättning som har kontinuerlig tillväxt. De branscher som är intressanta är dem 

där de anställdas tid är dyrbar och med fördel används till annat än administrativt arbete. Här 

kom vi tillsammans med Per fram till att data- och IT-företag var intressanta för 

undersökningen. Urvalet för marknadsundersökningen baserades på målgruppen nämnd ovan 

och med dessa parametrar som riktlinjer användes databasen allabolag.se för att hitta 

företagen. Då vi ämnade besöka företagen ifråga riktade vi oss till företag i Västerås som föll 

in i målgruppskriterierna och som befann sig i branschen Data, IT & Telekommunikation. 

Urvalet för undersökningen bestod av företag som föll in i den exakta målgruppen i data- IT- 

och telekommunikationsbranschen i Västerås
7
:  

 

 Företag A  

 NoT Data AB  

 Open Consulting Aros AB  

 Soft Solutions Aros AB  

 TakeNote Systems AB  

                                                 
5
  www.fsr.dk 

6
  www.driva-eget.se 

7
  www.allabolag.se 

http://www.driva-eget.se/
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Med Per Silvin KBs tänkta tjänsteerbjudande i åtanke och med SIVA-modellen som teoretisk 

utgångspunkt formades intervjufrågor i syfte att besvara undersökningens frågeställning. 

Nedan följer en beskrivning av Kotlers 4 P och därefter en genomgång av den teoretiska 

referensram undersökningen vilar på; SIVA. 

Kotlers 4P – den klassiska marknadsmixen 
Kotlers marknadsmix är en välkänd modell som utgår från företagets syn på marknaden.  

Den teori som ligger till grund för vår undersökning är relativt ny och har skapats som en 

motpol till de 4 P:na. För att öka förståelsen för vårt val av modell så förklarar vi därför nu 

kort vad 4 P-modellen innebär samt berör en del av den kritik som riktats mot modellen.  

 

De 4 P:na står för produkt, pris, plats och påverkan. Varje P är ett instrument företaget kan 

använda för att skapa efterfrågan för företagets vara/tjänst. 

 

 Produkt: den vara eller tjänst företaget erbjuder till den tänkta marknaden.  

 Pris: den summa kunden behöver betala för att få nyttja företagets produkt.  

 Plats: där varan/tjänsten blir tillgänglig för tänkt konsument. 

 Påverkan: hur företaget kommunicerar fördelarna med varan/tjänsten samt hur tänkt 

konsument påverkas att köpa.
8
 

Dessa 4 P mixas sedan för att skapa ett effektivt marknadsprogram som har som mål att 

leverera värde till tänkt målgrupp. Marknadsmixen blir därmed företagets taktiska verktyg för 

att etablera en stark position på tänkt marknad. På senare tid har modellen utstått en del kritik 

och kritikerna menar bland annat att modellen utelämnar betydelsefulla marknadsaktiviteter 

bara för att de inte börjar med ett ”P”. Till exempel så finner man inte service bland P:na. 

Paketering nämns också som en utelämnad faktor. Det anses dock att dessa aktiviteter går att 

stoppa in under de 4 P:na och frågan om det ska finnas fyra, sex eller 12 P:n är irrelevant 

menar Kotler och Armstrong. Det är hur det bästa marknadsprogrammet utformas som räknas. 

Kritik som de dock anser vara legitim är att de 4 P:na utgår från säljarens syn på marknaden, 

inte köparens. När marknadsförare ser sig själva som säljare av produkter så har kunderna 

synen att de köper värde och lösningar på sina problem. Kunden är också intresserad av mer 

än bara priset; de vill kunna veta vad den totala kostnaden blir att skaffa, använda och göra sig 

av med produkten. Kunderna vill ha varan/tjänsten tillgänglig på bekvämaste möjliga sätt 

genom en tvåvägskommunikation. 
9
 I svallet av denna kritik har SIVA-modellen trätt fram 

som ett alternativ till de 4 P:na, där i stället för tillgång - efterfrågan sätts i fokus. Då syftet 

med vår undersökning var att ta reda på vad Per Silvin KBs tänkta kunder efterfrågar och när 

var och hur de vill ha hans tjänster föll det sig naturligt för oss använda oss av SIVA-

modellen. På nästa sida följer en presentation av SIVA. 

                                                 
8
 Kotler & Armstrong sid. 56  

9
 Kotler & Armstrong sid. 56 & 58  
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SIVA – med efterfrågan i fokus  

 

Den traditionella synen på marknadsföring är att en organisation lär sig vad kunderna har för 

behov för att sedan fylla dessa och gå med vinst. Upphovsmännen till SIVA-modellen 

Chekitan S. Dev och Don E. Schultz, menar dock att det på senare tid sett annorlunda ut. 

Istället för fokus på kunders behov har marknadsföringen använts av företagen för att sälja 

producerade varor och tjänster. Fokus har legat på att sälja till nya kunder istället för att 

etablera långvariga relationer med dem. I dagens interaktiva nätverks- och kundkontrollerade 

marknadsplats menar Dev & Schultz att den gamla marknadsmixen baserad på de 4 P:na 

(produkt, pris, plats och påverkan) bör omformuleras till att fokusera på kunderna och deras 

behov istället för på företaget. I den nya marknadsmixen byts de 4 P:na ut mot: solution, 

information, value och access (SIVA).
10

 I SIVA-modellen agerar marknadsföraren som en 

tjänare istället för en leverantör när denne ur kundens synvinkel syr ihop den ideala 

kombinationen av lösning (solution), information (information), värde (value) och 

tillgänglighet (access). Detta innebär en nödvändig omdefiniering av marknadsmixen till att 

bli kunddriven snarare än managementdriven på 2000-talets marknad. 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

 

Solution 

Kundfråga: - Hur ska mitt problem lösas? 

 

Dev & Schultz poängterar att kunder hela tiden möts av mängder med erbjudanden om varor 

och tjänster men står ofta kvar med sina problem olösta. Detta beror på marknadsförares 

besatthet av att utveckla nya produkter och sälja, snarare än att fokusera på vad det är 

kunderna egentligen behöver. Man pekar här på andelen nyproduktsmisslyckanden i USA 

som ett resultat av detta beteende
13

. Istället för att se varan eller tjänsten som det första 

elementet i marknadsmixen ser man varan/tjänsten i SIVA-modellen som en lösning på 

kundens problem. Istället för att sälja en vara eller tjänst bör företaget alltså fokusera på att 

skapa en lösning. När man skapat den bästa lösningen på ett kundproblem gäller det att varsko 

kunderna om lösningen. Detta görs i SIVA-modellens nästa steg; Information, som är SIVAs 

svar på promotion.
14

 

                                                 
10

 (b) Dev & Schultz, 2005 
11

 (a) Dev & Schultz, 2005 
12

 www.nasscom-emerge.groupsite.com 
13

 (a) Dev & Schultz, 2005 
14

 (a) Dev & Schultz, 2005 
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Information 

Kundfråga: - Var hittar jag information? 

 

I dagens hav av kommunikation i form av ljud, bild och text är de två centrala syftena med 

kommunikationen att antingen få kunder att köpa, eller tillgodose dem med mer information 

om varan/tjänsten som erbjuds. Dev & Schultz menar att kunder idag drunknar i erbjudanden 

och rabatter men samtidigt hungrar efter information om hur de ska kunna lösa sina problem. 

Författarna menar att dagens ”inside out”-baserade promotionsmodell är trasig, i det närmaste 

irrelevant och nämner till exempel att andelen klick på webbanners har sjunkit till 0,3%
15

. 

Kontentan är att trots långt tillbakagående studier och vida investeringar i research så är 

responsen på direktmarkandsföring i dagens informationssamhälle bottenlöst låg. I SIVA-

modellen blir det istället för att skicka ut kommunikation i det nämnda ”havet” viktigt att 

förse kunder med relevant och tillräcklig information när de vill ha och behöver 

informationen. Därför blir att tillgodose kunder med den rätta informationen vid rätt tidpunkt, 

på kundens villkor en nyckelfunktion i marknadsföringen. Studier visar att stödet för 

varan/tjänsten genom ”word of mouth” är mer förekommande hos nya kunder än etablerade. 

Detta motsäger tesen att ju längre kunder är kunder desto viktigare är deras funktion som 

ambassadörer för företaget. Därför blir det som nämnts viktigt att förstå hur kunder söker och 

sorterar i information för att man ska kunna tillgodose dem med den information de vill ha 

och när de vill ha den. Författarna citerar Gordon Wyner, ordförande för Marketing Science 

Institute: 

 

”One of the most important trends is the convergence of companies toward 

information-based marketing. Advertising, direct mail, and campaign management 

businesses are moving beyond pure delivery of messages to incorporate customer 

information to differentiate their offerings and effectiveness.”
 16

 

 

När den tänkta kunden erhållit informationen måste lösningen värderas för att en transaktion 

ska kunna uppstå. I nästa steg av SIVA-modellen har det tredje P:et (pris) ersatts av värde.  

 

Value 

Kundfråga: - Vad är min totala uppoffring för att få den här lösningen? 

 

Idag köper kunder inte en vara/tjänst utan en bunt lösningar eller en lösningsupplevelse. 

Därför menar Dev & Schultz att företag måste tänka i termer av kunduppoffringar och inte 

enbart monetära kostnader. För mer än hundra år sedan poängterade ekonomer att värde bäst 

definieras som njutning minus smärta eller belåtenhet minus uppoffring. Detta har enligt 

författarna kommit i skymundan i en besatt fokus på pris. V i SIVA-modellen står för värdet 

kunden erhåller för sina investeringar. Genom att flytta kundernas fokus från priset till att 

istället fokusera på värdet med stil, tid och leverans som faktorer kan en skicklig 

                                                 
15

 (a) Dev & Schultz, 2005  
16

 (a) Dev & Schultz, 2005 
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marknadsförare motivera kunder att betala mer istället för mindre. Genom att ha enbart pris i 

åtanke förringar man andra värdefaktorer som kan vara väl så viktiga. Ett paket där priset är 

en del men där andra värden så som exempelvis tid och bekvämlighet spelar in, för att 

leverera ett värde som inte är prisbundet, är att eftersträva när man strävar efter lojala kunder 

menar Dev & Schultz.
17

 När den bästa lösningen har utarbetats, den relevanta informationen 

skräddarsytts för kunden och kundens uppoffringar fastställts är det dags att tillhandahålla 

varan/tjänsten. I nästa steg av SIVA-modellen ersätts det sista P:et (plats) med tillgänglighet. 

Detta för att ge kunden lösningar på dennes egna premisser, vad den vill ha, när den vill ha 

det, var den vill ha det och hur den vill ha det. 
18

 

 

Access 

Kundfråga: - Var kan jag hitta det? 

 

Istället för att ta varan/tjänsten till kunden menar Dev & Schultz här att marknadsförare måste 

ta kunden till lösningen. Med dagens multiaktiverade och tidshungrande kunder i åtanke kan 

den traditionella ”plats-strategin” vara otillräcklig. Det handlar inte längre om plats utan om 

hur marknadsföraren kan tillhandahålla den snabbaste, lättaste och billigaste tillgången till 

varan/tjänsten. Exempelvis McDonalds och andra snabbmatsföretag har börjat ta emot order 

via telefon och Internet för att göra lösningen mer lättillgänglig för kunden. Det handlar, 

menar Dev & Schultz, om att stänga gapet till kunderna genom att ta kunderna till 

varan/tjänsten på deras villkor och sedan få kontakten att fungera. I en undersökning av 

Internet-shoppare gjord av Jupiter Media Metrix, konstateras det att 65 % av e-kunderna har 

övergett sin ”shoppingvagn” vid utcheckning, vilket statuerar ett exempel på att kontakten 

inte fungerar på ett önskvärt sätt 
19

. Det handlar om att tillhandahålla lösningen när kunden är 

redo att köpa och inte bara när säljaren är redo att sälja. 
20

 

 

 

 

 

                                                 
17

 (a) Dev & Schultz, 2005 
18

 (a) Dev & Schultz, 2005 
19

 (a) Dev & Schultz, 2005 
20

 (a) Dev & Schultz, 2005 



7 

 

Marknadsundersökningens utförande 
 

Undersökningen kom att genomföras med hjälp av strukturerade intervjuer. Detta då vi 

försökte söka svar på de frågor vi utifrån undersökningens ramverk satt upp och således 

behålla fokus vid undersökningens syfte. Vår primära ambition var att få till stånd personliga 

intervjuer. Detta för att vi hade ett litet urval med geografisk närhet och strävade efter att få in 

så mycket relevant information som möjligt från var intervju. Vi valde att ställa de följdfrågor 

som spontant dök upp under intervjuerna för att på så sätt få en bättre inblick i 

respondenternas åsikter. 

 

Personliga intervjuer är att föredra då man är ute efter mer innehållsrika svar och kan fråga 

respondenten varför den svarar som den gör. Nackdelen med denna typ av intervju är att den 

bara kan tillämpas på små urval då kontaktkostnaden är hög. Fördelar är att en kontroll kan 

bibehållas i intervjun, komplicerade frågor kan ställas samt även följdfrågor. Det är också 

värdefullt att kunna förklara eventuella oklarheter. 
21

  

 

Vi genomförde även mejlintervjuer då antalet företag som kunde ställa upp på personliga 

intervjuer blev begränsat. Vi blev medvetna om att vi, genom mejlintervjuer, tappade det djup 

i svaren som de personliga intervjuerna gav oss. Till exempel förekom fall då respondenten 

inte förstod frågan och vi hade då inte möjlighet att förklara. Vi fick inte heller svar på 

samtliga frågor vi skickade till mejlrespondenterna. Likväl tappade vi möjligheten att ställa 

följdfrågor. Här gick vi miste om information som hade kunnat påverka undersökningen. 

Detta till trots anser vi att e-postsvaren är relevanta och ger ett värde till undersökningen. 

 

Innan varje intervju inleddes informerade vi respondenterna om att de kunde välja att vara 

anonyma vilket en av dem gjorde (Företag A). Vid de personliga intervjuerna spelade vi in 

intervjun för att sedan skriva ned intervjun och radera ljudfilerna. Detta tillvägagångssätt 

möjliggjorde att vi inte gick miste om eventuell värdefull information. Denna process var 

något som respondenterna fick godkänna.  

 

Företagen i urvalet stämde överens med kriterierna för Per Silvin KBs målgrupp och 

representerades av följande personer: 

 

Företag A   – Respondent A genom mejlintervju 

NoT Data AB  – Niklas Eriksson genom mejlintervju 

Open Consulting Aros AB – Daniel Mansour genom djupintervju 

Soft Solutions Aros AB  – Gisele Mwepu genom djupintervju 

TakeNote Systems AB  – Marcus Fredriksson genom djupintervju 
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Företagens syn på ekonomiska tjänster 
Nedan presenterar vi respondenternas syn på externa ekonomitjänster vilka kom fram under 

genomförda intervjuer. 

 

 Vad är det ni värdesätter i att ha en revisor som hjälper er? 

 

Mwepu poängterar tiden och pengar eftersom tid är pengar. Hon säger att de inte är 

specialister på ekonomi och det tar mycket längre tid för dem själva att göra det varför de 

använder extern hjälp. Enligt Fredriksson är det två saker som värdesätts; det ena är 

revisionsplikten som kommer att försvinna där TakeNote Systems ser det som en 

kvalitetssäkring i att ha en godkänd revisor eftersom folk går in och kollar vilka de är. Det 

andra är att revisorn hjälper TakeNote Systems med allt de inte kan, det vill säga avdrag, 

lagar, regler och alla sätt att sköta ekonomin. ”Det är väldigt bra med mycket tips och råd”, 

avslutar Fredriksson. Eriksson säger att man varken har tid eller kunskap att sköta alla saker 

själva, exempelvis bokslut och årsredovisning. Mansour instämmer med Fredriksson i att en 

revisor ger en kvalitetsstämpel. Att det är viktigt att hålla reda på papperna när man jobbar 

med organisationer, framförallt inom den offentliga sektorn är något som Mansour ytterligare 

poängterar. ”Nu bytte vi revisor i slutet av förra året och det har blivit en helt annan relation 

till revisorn, han kan förklara saker utifrån mitt perspektiv och visar intresse att sätta sig in i 

min verksamhet också” förklarar Mansour. Respondent A säger att de vid anlitande av en 

revisor säkerställer att alla lagar och riktlinjer följs. De anlitar revisor enbart vid bokslut. 

 

 Finns det några nackdelar med att anlita en revisor som ni ser det? Varför är det 

nackdelar?  

 

Respondent A svarar nej på frågan. Fredriksson säger att de har bytt mellan olika byråer. 

TakeNote Systems hade först en mellanstor byrå där man inte upplevde att man fick något 

engagemang varför man bytte till en mindre byrå. Fredriksson berättar att det dock kändes 

sådär så TakeNote Systems bytte igen till en av de stora och är nu extremt nöjda. Men på 

frågan om det finns några nackdelar med att anställa en revisor, förutom att det kostar pengar, 

så svarar Fredriksson nej. Här får Fredriksson medhåll av både Eriksson och Mansour som 

båda hävdar att den enda nackdelen de kan se är att det kostar pengar. Mansour poängterar 

även att revisorn har tystnadsplikt. Mwepu påpekar att hon inte riktigt förstår vad revisorn 

gör. ”Ett tag hade vi jättemycket hjälp utifrån och då tappar man lite inblick i ekonomin”, 

förklarar hon. 

 

 

 Tror ni att ni kommer att fortsätta anlita utomstående hjälp, efter att revisorsplikten 

tas bort? Varför i så fall? Om inte, varför? 

 

Alla fem respondenter säger att de är positiva till fortsatt hjälp och svarar därför ja. Mwepu 

tror att Soft Solutions kommer att fortsätta anlita. Hon säger att de sköter bokföring 

månadsvis själva men att de har någon som kommer och ser att de gjort rätt samt hjälper dem 
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med det årliga bokslutet. Respondent A kommer att fortsätta anlita revisor för att säkerställa 

att lagar och riktlinjer följs. Enligt Fredriksson så är det som sagt en kvalitetsstämpel, en 

certifiering på att räkenskaperna är godkända och att det inte är några konstigheter. 

Fredriksson tror att det är viktigt att någon utomstående har granskat siffrorna när folk ska 

köpa ens tjänster eller om bolaget ska säljas. Eriksson säger att Not Data kommer att fortsätta 

att anlita sin revisor eftersom de helt enkelt inte har tid eller kunskap att själva hantera bokslut 

och årsredovisning. Mansour säger att de kommer att fortsätta anlita en revisor. Mansour 

säger att Open Consulting har använt revisorn till det som är just en skyldighet; att revidera 

och det kostar 20-25 tusen kronor. Dock påpekar han att en revisor kan erbjuda andra tjänster 

också. 

 

 Vad är det för problem ni har idag som ni köper ut er från? Varför är det ett 

problem? 

 

Eriksson svarar att det är bokslut och årsredovisning. Mwepu berättar att det är bokslutet och 

skatter som Soft Solutions lämpar över på revisorn. De får också hjälp med bokföringen, att 

den sköts rätt och att allt är gjort, var tredje månad. Mwepu förklarar att de inte orkar eller 

förstår allt. Bokföringen är något hon dock tror att de kan sköta om viljan och energin fanns: 

”men man vill lägga tiden på något annat”. Mansour svarar att redovisningen var ett val som 

han gjorde rätt tidigt då han vill fokusera på sin kärnverksamhet. Dock tycker Mansour så här 

i efterhand att det vore bra om han själv skötte redovisningen men han säger samtidigt att om 

man har avstämningen med den som sköter redovisningen så har man rätt bra koll. Mansour 

säger också att revisorn hjälper till när det kommer till aktieägaravtal och kompanjonavtal och 

hur man ska gå tillväga när man bygger upp en ny verksamhet. Mansour tycker att revisorn 

har varit ett jätteviktigt bollplank för honom när det gäller vad man ska tänka på när vissa 

avtal ska upprättas, vilka fällor som andra har gått i och så vidare. Fredriksson poängterar att 

de på TakeNote Systems är ekonomer men revision inte är något av deras höjdarintressen, 

varför de köper in tjänsterna. Fredriksson säger att de har koll på debet och kredit men det 

finns de som är bättre på det. ”Vi ska hålla på med det vi är duktiga på; våra affärer och tjäna 

pengar på det. Därför ska vi inte hålla på med detta också utan lägger ut det”, säger 

Fredriksson avslutningsvis. 

 

 Om det fanns någon annan expert som inte är legitimerad revisor, skulle ni då 

kunna tänka er att hyra in en sådan? 

 

Fredriksson säger att man skulle kunna tänka sig det men inte i deras fall då han tycker att det 

är skönt med allting samlat under ett tak. Han säger att all kompetens finns på byrån inom alla 

områden och att det är skönt med en kontaktperson. Fredriksson förklarar: 

 

 ”Vi ställer en fråga och sedan tar dom det vidare internt. Den som nu kan svara 

på den frågan. Så jag tror inte att vi kommer göra det men många andra kommer 

säkert göra det. Men vi är så nöjda att ha allt under ett paraply; en partner; vi 

köper av en”.  
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Eriksson säger att det är möjligt. Dock poängterar han att NoT Data just nu har ett bra 

samarbete med sin befintliga revisor så i dagsläget är det inte aktuellt. Mansour svarar att ja, 

definitivt om det blir billigare och håller samma kvalitet. Han säger att Open Consulting har 

en väldigt duktig redovisningskonsult som sköter redovisningen idag: ”Han skulle definitivt 

kunna göra det och han är ju billigare än vad revisorn är”. Respondent A säger att de kan 

tänka sig anlita någon som inte är legitimerad revisor om denne har samma kunskap som 

revisorn. Mwepu säger att hon kan tänka sig att någon annan kan sköta den biten och svarar 

därför ja. Hon säger att hon skulle kunna ta in någon som har läst ekonomi och som är duktig 

på det. Mwepu tror att det skulle kunna bli billigare. Hon förklarar att förut hade Soft 

Solutions även bokföringen på revisorn men det var dyrt, 1200 kronor i timmen. Därför säger 

Mwepu att de nu har en annan som inte är revisor och som är billigare.  

  

 På en skala 1-5, där 1 är inget behov och 5 är stort behov, hur stort behov ni har av 

att ta in hjälp utifrån för följande tjänster? Förklara även er bedömning. 

 

Bokföring:  

 

Respondent A svarar en 5a. Mwepu svarar en 3a eller 2a men att hon i början skulle satt en 

fyra eller trea men med tiden har hon lärt sig och hon tror hon klarar det mesta. ”Så med tiden 

har behovet minskat och förut hade vi hjälp varje månad men nu är det var tredje”, förklarar 

Mwepu. Fredriksson svarar att det finns ett stort behov. Han säger att de gärna vill slippa 

bokföringen eftersom det finns de som tycker att det är roligare och är duktigare på det. 

Fredriksson säger att TakeNote Systems lämnar ut bokföringen en gång per månad och då blir 

det mycket snabbare och smidigare på alla plan. ”Det är rätt trist att hålla på med. Skönt att 

lägga ut det på någon som tycker sådant är kul. En femma!”, avslutar Fredriksson. Eriksson 

svarar en 1a.  

 

Skattefrågor:  

 

Eriksson svarar en 3a. Mansour tycker att det alltid är viktigt, det är inget område han direkt 

fokuserat mycket på eftersom han inte har så jättemycket pengar att tjäna där. Han påpekar att 

det är de grundläggande grejerna och han tar de anställdas inkomstskatt och sociala avgifter 

som exempel. Mansour svarar en 1a då han säger att han har koll själv. Fredriksson svarar en 

5a då de inte har kunskap och det finns de som är bättre och som jobbar med det dagligen. 

Fredriksson avslutar med att påpeka att andra är mycket mer uppdaterade på vad som händer 

och sker så skattehjälp är definitivt någonting som TakeNote Systems kommer och skall köpa 

in. Mwepu säger att Soft Solutions själva skickar in till skatteverket varje månad. Därför säger 

hon att det är bara för det slutliga, en gång om året de tar in hjälp. Mwepu svarar en 2a och 

Respondent A svarar en 5a. 

 

Lönehantering: 

 

Mwepu svarar en 2a då de har bra koll. Hon säger att Soft Solutions använder ett 

löneprogram, Visma, där de får bra hjälp och support om de har frågor. Eriksson svarar en 1a. 
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Mansour säger att det är ett helvete, inte när han är själv men när han börjar få anställda. 

Mansour svarar en 4a. Respondent A svarar en 3a. Fredriksson säger att TakeNote Systems 

själva sköter lönehanteringen. Det fungerar bra och han svarar en 1a då de är fyra personer, så 

det blir inga konstigheter att fixa det själva i och med att de är så pass få. Fredriksson säger att 

de kommer att hålla kvar lönehanteringen eftersom det är jätteenkelt. Han säger dock att det 

finns en option att lägga ut det på den revisionsbyrå de har, men än så länge kommer de att 

hantera det själva.  

 

Andra administrativa tjänster:  

 

Respondent A svarar en 2a. Mwepu säger att hon skulle vilja ha en sekreterare eller någon 

som sköter de allmänna frågorna, ringer och bokar möten och så vidare. Men hon säger också 

att Soft Solutions inte råd just nu så det får vänta några år. Eriksson svarar en 1a. Fredriksson 

tror att de i framtiden kanske kan ta hjälp för fakturering, då de idag fakturerar sina kunder 

själva. Han tror att det är något som TakeNote Systems nog kommer att lägga ut i framtiden 

då de vuxit och känner att det tar för mycket tid. ”Vi kan sälja och få nya kunder istället för 

att vi ska hålla på med det - 3 på det kanske” avslutar Fredriksson. Mansour påpekar att man 

som småföretagare är väldigt mycket uppe i sitt dagliga arbete och att man gärna vill ha ett 

bollplank till den administrativa delen. Mansour berättar att han under resans gång lärde sig 

företagande och hur man agerar som företag och där säger han att man gärna vill ha ett 

bollplank: 

 

”Okej nu har du precis startat företaget nu kommer du stöta på de här problemen. 

Och kunna förutsäga så att man kan förebygga. Tillväxtfasen, mognadsfasen, 

avslutningsfasen, att man har koll på dem och är bollplanket. Det kommer du 

jättelångt på.”  

 

 Skulle det vara intressant och realistiskt för er att i dagsläget anlita en utomstående 

som agerar mer som en ”anställd” som är mer flexibel och som hjälper er med mer 

än en ekononomibit? Om ja, varför? Om nej, varför?  

 

Eriksson svarar nej, då NoT Data redan har en mycket god relation till sin revisor som de 

upplever är tillräckligt flexibel. Mansour påpekar att det givetvis beror på hur mycket man får 

betala för det. Han nämner sin redovisningskonsult som sköter de administrativa bitarna åt 

Open Consulting. Mansour tror inte att han skulle vilja anlita någon som en ”anställd” i 

nuläget. Han säger att han inte har råd att ha den typen av kompetens anställd på heltid. 

Mansour pekar på att erbjudandet måste vara flexibelt, att kanske dela upp det i 10 olika 

grejer. Att kunna komma och erbjuda ett fast pris är något som Mansour skulle uppskatta 

jättemycket. Han föreslår att man testar och kör i två månader och ser hur många 

verifikationer det blir och hur mycket arbete det blir så får man se. ”Man vill inte ha några 

överraskningar”, förklarar han. Fredriksson säger att för TakeNote Systems del så har de 

inget behov av att anlita någon som kan hjälpa till eftersom de själva kan köpa till de 

tjänsterna idag om de vill. Fredriksson tror dock att det finns en marknad för att köpa in 
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tjänster, men inte för deras del just nu. Respondent A svarar nej med förklaring att de får all 

den hjälp de behöver. Mwepu ger sin syn på frågan:  

 

”Vi har faktiskt försökt. Vi hade kaos. Vi tänkte att vi behöver ha någon som jobbar 

kanske deltid bara med ekonomin men det fungerade inte så bra. Det kanske var fel 

person så vi fick gå tillbaka till de här konsulterna som kanske har mer 

spetskompetens och kan sin bit. Vi hade en men han fick sluta sin anställning 

tyvärr”.  

 

 

 Hur sökte ni information om er revisor när ni skulle anlita honom/henne? 

 

Mwepu svarar att det var på nätet. Hon förklarar att kvinnan som sköter bokföring hade en 

ekonomikurs och det var så Mwepu fick kontakt med henne. Respondent A säger att det var 

genom kundreferenser de fick information. Fredriksson förklarar att de blev rekommenderade 

om att byrån skulle vara jätteduktig, att de hade en jätteduktig person som var drivande och 

hade en viss kunskap om it-företag. Fredriksson säger att de sedan träffade bolaget Price 

Water House Coopers och fick en bra magkänsla, ”att man liksom funkar bra ihop”. 

Fredriksson säger att han gick på rekommendation samt att han kände till dem då Price Water 

House Coopers är jättestora. Han säger att PWC faktiskt var billigare än mindre byråer, och 

att PWCs kunder var just mindre och medelstora bolag vilket TakeNote Systems inte trodde. 

”Sedan fanns det såklart stora drakar också men fokus låg på mindre och mellanstora bolag 

vilket jag blev lite förvånad över. Vi sänkte faktiskt våra kostnader så det var smidigt”, 

avslutar Fredriksson. Mansour säger liksom Fredriksson att i deras fall så var det enbart 

rekommendation; word-of-mouth. Mansour säger att han fungerar så att han tänker långsiktigt 

på de här bitarna och att han vill kunna ha sin revisor i 20 år. Han säger att han vill känna sig 

trygg med personen. ”Så att det skulle jag aldrig gå ut och googla… För det är också så att 

det är individer, jag skiter i om det är PWC eller en enmansföretagare. Det är individen jag 

jobbar mot” förklarar Mansour. 

 

 Vilken/vilka kanaler vore de bästa för att uppmärksamma er om information kring 

problemlösande tjänster?  

 

Fredriksson säger att ett bra sätt att uppmärksamma TakeNote Systems vore att anordna något 

på Västerås Science Park: ”Dom har ju olika kundmöten, seminarier och sådant som vi går 

på rätt ofta. Det handlar om allt från juridik till ekonomi, så att man kommer och presenterar 

sig på något sådant”. Annars tycker han att ett frukostmöte eller fika där företagen kommer 

och berättar om sig själva vore bra. Mwepu säger att det inte är lätt när man precis startat 

företag att veta vad allt innebär och vad man behöver. ”Kanske kan man få ett samtal - ta 

kontakt med dem som nyss startat och tipsa dem”, förslår hon. Hon säger vidare att de, när de 

sökte revisor, använde Internet och sökte på revisor i Västerås. Mansour hänvisar till 

föregående svar och menar att den bästa informationskanalen är genom word of mouth. 

Eriksson förstod inte frågan. 
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 Vad är viktigt för er när ni söker information? Vad är viktigt i informationen, vad kollar ni 

efter?  

 

Mwepu och Fredriksson menar att det är viktigt att hemsidan är välorganiserad och proffsig. 

Mwepu fastnade för att kvinnan på hemsidan såg trevlig ut och att den hade en mjuk 

framtoning. Fredriksson tycker hemsidan ska vara ren och snygg, ”inget som blinkar och 

ploppar”. Sedan säger han att det är viktigt att första kontakten via telefon känns bra liksom 

det personliga mötet. ”Får man inte en god känsla så blir det absolut inget av det” fortsätter 

han. Fredriksson menar också att det är viktigt att man vid införsäljningen ger lite saker att 

tänka på. Det fick TakeNote Systems av den revisor de anlitar idag: 

 

”Jaha, här kommer dom och berättar har ni tänkt på detta och detta, istället för 

att vi ska dra det ur dem. Det var säkert en del av deras marknadsföring tänker 

man ju nu i efterhand men vi blev helt sålda. Så det är säkert jätteviktigt att man 

bjuder på lite teasers har ni tänkt på detta, detta och detta? Löner skatter 

pensioner etc.” 

 

Mansour menar att intrycket av personen ifråga är av största vikt: 

 

”Jag ska inte sticka under stol med att det som erbjuds är standardiserat. De som 

jobbar med redovisning har typ tio olika tjänster de kan erbjuda; lönehantering, 

redovisning, bokslut osv. Så det skiljer sig inte så väldigt mycket. Det är 

relationen du har till personen i fråga. Kan jag lyfta luren och ringa till dig 2-3 

gånger i veckan och du förklarar för mig på ett enkelt sätt varför det ser ut som 

det gör och varför jag bör göra på ett visst sätt och samtidigt flagga för att 

kostnaderna börjar sticka iväg här - kolla dina konsultkostnader. Hur kommer det 

påverka din likvidet? Vara förutseende, inte bara leverera det på papperet utan 

verkligen känna något för företaget. Det är de här mjuka faktorerna som 

uppskattas väldigt mycket av småföretagare. För du har inte råd med en egen 

ekonomienhet utan du förlitar dig på ett annat företag och du driver din 

kärnverksamhet och kanske inte har en ekonomisk bakgrund över huvudtaget”. 

 

Eriksson säger att det viktigaste är att hitta det man söker och att man hittar informationen på 

kortast möjliga tid.  

 

 

 Vad får ni för utbyte av er revisor, bortsett från de rent ekonomiska bitarna han/hon 

hjälper er med, som gör att ni väljer att fortsätta anlita honom/henne? 

 

Respondent A säger sig inte alls få något utbyte av revisorn utöver ekonomin. Mwepu tycker 

det är viktigt att revisorn är trevlig och bryr sig om företaget och även Eriksson pekar på att 

NoT Data värdesätter den goda relation de har till sin revisor. Mansour nämner att 

revisorernas utbud ofta är standardiserade; de erbjuder ungefär samma saker. Det är relationen 

som är viktig. Han hänvisar till föregående svar och menar att man som småföretagare inte 
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har råd med en egen ekonomienhet och kanske inte besitter den kompetensen heller så man 

vill fokusera på sin kärnverksamhet och förlitar sig på någon annan när det kommer till 

ekonomin. Även Fredriksson lyfter fram kompetensen som en viktig faktor. Han understryker 

att de på TakeNote Systems inte besitter all kompetens inom områden som skatter och 

revision. De tjänster revisorn kan erbjuda utifrån den kompetens denne besitter är av värde för 

TakeNote Systems.  

 

 Vad är avgörande när ni väljer att anlita extern hjälp med ekonomihantering? Skulle 

något få er att betala mer eller mindre? 

Mwepu menar att kompetensen och personkemin är viktigast. Hon menar att det är viktigt att 

personen förklarar så att man förstår på ett ”mjukt sätt”. Eriksson anser att kunskap och 

förståelse för NoT Datas verksamhet och krav är väsentligast. Mansour och Fredriksson 

hänvisar här till tidigare svar. Kunskap och erfarenhet är viktiga faktorer enligt Respondent A. 

 

 Känner ni att ni uppoffrar något mer än bara pengar när ni anlitar en revisor?  

Här svarar samtliga respondenter nej. Fredriksson känner sig väldigt trygg med att lämna ifrån 

sig sina papper och verifikat. Han medger dock att det inte var så tidigare:  

 

”Vi hade tidigare en mindre byrå. En liten, en person. Det kändes väldigt sårbart, 

skulle den personen köra i väggen, bli sjuk eller vad som helst så fanns det ingen 

backup. Det var också en anledning till att vi bytte, att det fanns backuper om 

någon skulle bli sjuk och så vidare. Vi känner att det är viktigt att det finns en 

backup-plan. En mindre byrå, om de ska sälja in det till mig igen, borde 

säkerställa att när jag är på semester eller blir sjuk så är det den här personen 

som tar vid och här är kontaktuppgifterna till den personen i så fall”.  

 

Fredriksson menar också att de nu har mera inblick och kan följa sitt bolag på ett bättre sätt 

vilket känns roligare. Mwepu menar att informationen de lämnar ut ändå finns tillgänglig och 

en revisor måste ha total inblick i organisationens ekonomi, så att de känner sig trygga. Även 

Mansour och Eriksson ser pengar som den enda uppoffringen. 

 

 Kan ni tänka er att släppa ifrån er fler arbetsuppgifter till någon utomstående? Vilka 

arbetsuppgifter i så fall? Om Nej, varför?  

Eriksson säger att de haft funderingar på att släppa ifrån sig den löpande bokföringen och 

momsdeklarationerna eftersom de upplever att det tar för mycket tid från deras 

kärnverksamhet. Mwepu, Mansour och Fredriksson hänvisar till tidigare svar. Respondent A 

svarar att man inte har något behov av det i nuläget. 

 

 Vore det intressant att kunna anlita någon som inte bara finns tillgänglig under 

kontorstid eller under vissa datum? 
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Här är respondenterna överens om att det inte är viktigt. Mwepu säger att de verkligen inte 

försöker jobba utanför kontorstid men att det kanske, när det är dags att deklarera, skulle vara 

skönt att kunna ringa om det kör ihop sig sista dagen. Fredriksson säger att han vet att han kan 

ringa sin revisor även på kvällen men han tycker inte att det är jätteviktigt att kunna ringa på 

kvällar och helger; ”planerar man sin verksamhet väl så räcker vanlig kontorstid gott och väl, 

helt klart”. Han menar också att de har väldigt bra framförhållning på TakeNote Systems och 

planerar sin verksamhet väl så att inget ska dyka upp i sista stund. Respondent A svarar nej. 

Mansour tror att den som erbjuder en sådan tjänst även skulle ta mer betalt så han väntar 

hellre till kontorstid. 

 

 Bör denna tjänst i så fall finnas lokalt så ni kan träffas fysiskt eller skulle det likväl 

vara intressant att få hjälp via telefon eller över Internet eller andra vägar?  

Mansour, Fredriksson och Mwepu anser att det är viktigt att kunna träffas personligen vid 

vissa tillfällen. Eriksson menar å andra sidan att det för NoT Data inte spelar någon roll om 

tjänsten finns lokalt eller inte. Han menar att det kanske är lättare om man kan träffas men 

upplever det inte som ett problem idag. Fredriksson understryker att även om de har mycket 

kontakt med sin revisor via telefon och Internet så är det viktigt med närheten. För deras del 

är det viktigt att man vid minsta fundering enkelt kan cykla ner och träffa sin revisor på kort 

varsel. Mansour menar att det går att ta över telefon och säger att han har mest kontakt via 

telefon och e-post men att han också har en avstämning varje månad face to face vilket för 

honom känns viktigt. Även Mwepu menar att man ibland verkligen behöver träffas och 

diskutera. 

 

 Vilket vore det mest optimala sättet att ha kontakt med utomstående administrativ 

hjälp? Varför? 

Eriksson tror att det mest optimala sättet är helt beroende på vilken administrativ hjälp som 

efterfrågas. Mwepu anser att kontakt via telefon och personliga möten är den bästa 

kontaktformen. Fredriksson tycker att skriftligen, via e-post är bäst; ”då får man alltid svar på 

grejerna”. Han tycker också det är viktigt att enkelt kunna ringa, men understryker att 

skriftligen via e-post är bäst. Mansour tycker det är en kombination. För regelbundna 

avstämningar är personliga möten bäst. Men när det kommer till att skicka underlag hit och 

dit så kan man sköta det via e-post eller telefon, det skulle inte funka annars menar  

han. 

 

 Om ni har bytt revisor eller någon annan ekonomisk konsult, kan du peka på något 

speciellt som varit anledning till att ni bytt? 

Mwepu berättar att personen de hade anställd tidigare för att sköta ekonomin gjorde för 

många fel, vilket var anledningen till att denne fick avsluta sin anställning. Respondent A 

svarar nej. Fredriksson berättar att de bytt revisor en gång och anledningen var bristen på 

engagemang: 
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 ”På den gamla kände jag att vi låg längst ner i deras högar och vi är små. För 

dem är vi små. Men för en själv som delägare är det ens största sak. Då vill jag 

också bli prioriterad därefter. Sedan förstår jag att man kan tjäna mer pengar på 

andra men jag ser det som långsiktigt att nu växer vi och är de observanta och 

intresserade av oss så kan dom få vara med på hela resan. Men den största 

anledningen var att de var oengagerade, de ringde aldrig och frågade hur går 

det? Eller vad kul att det går framåt, och att ni ökar intäkterna”.  

 

Även Mansour har erfarenhet av byte av revisor och pekar också han på engagemanget som 

anledning: 

 

 ”Jag hade hållit på med systemutveckling i två år och pumpade in pengar när jag 

började närma mig kontrollbalansräkningen. I det här fallet hade jag pumpat in 

en massa pengar och tagit kostnaden direkt för systemutvecklingen men där hade 

man egentligen kunnat skriva av dem på fem år för att inte behöva ta kostnaden 

på en gång. Och det förklarade inte min revisor för mig utan jag hamnade i ett 

läge där jag var tvungen att fokusera på lönsamhet rakt av så jag kunde inte ägna 

någon energi åt systemutveckling utan bara åt konsultverksamheten, och det är 

sådant du gärna vill ha reda på. Och det berodde på att han inte satt sig in i min 

verksamhet. Vi hade en årlig avstämning och han hade ingen koll på vad som 

stod. Men det är svårt att ha det när du har ca 100 företag. Det är bara en 

förklaring ingen ursäkt”.  

 

Eriksson säger att NoT Data aldrig bytt revisor men att han när han startat olika företag bytt 

revisor. Valet har då skett på rekommendation. 

 

 Är det en viktig del av samarbetet med revisorn att det känns att de är involverade i er 

verksamhet? 

Fredriksson, Eriksson och Mansour anser det vara viktigt medan Mwepu tycker det är 

viktigast att revisorn är kompetent så att Soft Solutions känner sig trygga: 

 

 ”Dom har svårt att förstå vad det är vi gör. Och vi har svårt att förstå dem. Så 

det är viktigt att de är kompetenta och att vi känner oss trygga. Dom kan se om 

det går dåligt och att vi måste göra något annat. Det är det som gör att man 

känner sig trygg. Huvudsaken är att vi känner oss trygga - att de ska förstå allt vi 

gör är svårt.”   

 

Fredriksson tycker absolut det är viktigt att revisorn är involverad i verksamheten. ”Man 

måste ha med dem så att man känner samspelet och att man kan få hjälp. Och man hinner 

inte och har inte kunskap att sätta sig in i allting. Det tar för lång tid.” Han understryker 

också återigen att det finns de som är duktigare och tycker det är roligare de anställda på 

TakeNote Systems. Även Eriksson poängterar att man på NoT Data är tämligen ointresserade 

av ekonomi och bokföring: 
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”Vi upplever det viktigt att revisorn förstår vår verksamhet och har en bra 

förståelse för våra visioner och mål. Vi är tämligen ointresserade av ekonomi och 

bokföring och fick från början utstå ganska hård kritik från vår revisor att vi inte 

hade vare sig budget eller marknadsplan. Vår revisor förstod dock efter ett tag 

vårt sätt att jobba och har successivt anpassat sig efter våra rutiner vilket vi 

värdesätter mycket”.  

Mansour hänvisar till tidigare svar. Respondent A svarar nej. 

 Att revisorslagen nu tas bort är det något ni är likgiltiga till eller är det bra eller dåligt? 

Varför är bra eller dåligt? 

Samtliga respondenter ser detta som något positivt förutom Eriksson som känner sig ganska 

likgiltig. ”Vi kommer att fortsätta att anlita vår revisor på grund av att det låter oss fokusera 

mer på vår kärnverksamhet än att jobba med företagets ekonomi”, menar han. 

Mwepu tycker inte man ska lägga så mycket krav på småföretag: 

 

”Man ska kunna välja att ta hjälpen om man vill. Vi på Soft Solutions väljer 

exempelvis att ha kvar revisorn men jag har ett annat företag som jag gör om till 

aktiebolag och där tycker jag absolut inte att jag ska ha en revisor. Det är inte så 

mycket verksamhet och jag tycker inte att det behövs. Annars skulle jag inte gjort 

om det till aktiebolag, om revisorsplikten fanns kvar, då det kostar så mycket. 

Ungefär 25- 30 tusen i alla fall för bokslutet så det blir jättemycket pengar. Då 

kan man öka i aktiekapital istället och det gör att man vill satsa”. 

 

Fredriksson tycker liksom Respondent A att frivilligheten är bra men ser anlitandet av en 

revisor som en marknadsföringsåtgärd. ”Vi har kollat siffrorna med utomstående och fått 

stämpeln att det här bolaget är okej, så det är faktiskt en del av marknadsföringen. Men 

jättebra att det är frivilligt”. Vi frågar Fredriksson om det inte också är något de tjänar på rent 

ekonomiskt snarare än om de ska sitta med det själva och han instämmer: 

 

”Ja, varför ska vi sitta här och försöka lära oss detta och köpa program. Och det 

kostar. Och någon av oss måste ansvara för det här och lära sig allt det här med 

konteringar och allt sådant. Och eftersom ingen av oss är roade av det där så 

skulle det bara bli ett hinder, helt klart. Sådant där ska man inte hålla på med om 

man inte tycker det är kul”. 
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En analys av vad som sades - med SIVA som förstoringsglas 

Nedan relateras respondenternas svar till studiens teoretiska referensram. 

 

Solution 

De problem som respondenterna idag främst köper ut sig ifrån är bokslut, bokföring, 

årsredovisning, skattefrågor, regler, lagar, avdrag och avtalsfrågor. Revisorn hjälper till med 

de saker som respondenterna inte kan, har tid med eller själva vill göra. Därför är det, som 

Dev & Schultz skriver, nödvändigt att identifiera dessa problem för att en lösning ska kunna 

erbjudas. Respondenterna svarar att revisorn fungerar som ett bollplank, någon som avlastar 

dem så att de kan fokusera på sina kärnverksamheter. Främst Mansour betonar att det är 

viktigt med ett bollplank då man som småföretagare är mycket uppe i sitt dagliga arbete. Han 

förklarar att han tänker långsiktigt och att han vill kunna ha sin revisor i 20 år. Detta 

motiverar Dev & Schultz’s tanke om att företagen bör försöka etablera långsiktiga relationer 

med sina kunder istället för att bara sälja. Respondenterna förklarar att de behöver sin revisor 

så att lagar och riktlinjer följs, att det finns någon utomstående som säkerställer att siffrorna 

stämmer. De vill få en slags kvalitetssäkring av sin revisor. Respondenterna ställer sig 

positiva till att kunna få hjälp av någon som inte är legitimerad revisor, även om det i 

dagsläget inte är aktuellt för alla. Att det blir billigare, att kunskapen finns samt att hjälpen 

håller samma kvalitet jämfört med den nuvarande revisorn är krav som respondenterna ställer. 

Respondenterna har blandade åsikter om att anlita någon som agerar som en anställd. De som 

ställer sig tveksamma har förklaringen att de redan har en god relation till sin nuvarande 

revisor, att de i dagsläget inte skulle ha råd eller att de inte har något behov då de får den hjälp 

de behöver. De faktorer som avgör vid en eventuell anställning är enligt respondenterna priset 

samt flexibiliteten i erbjudandet.  

 

När vi undersökte behovet för de olika tjänsterna visade det sig att bokföring erhöll det högsta 

genomsnittsvärdet 3,375, följt av skattefrågor 3,2, lönehantering 2,2 och slutligen andra 

administrativa tjänster 2,0. Den övriga administrativa hjälp respondenterna söker är 

sekreterarhjälp, faktureringshjälp samt ett administrativt bollplank. Undersökningen visar att 

bokföring och skattefrågor blev de tjänster där behovet är som störst. 

 

Samtliga av respondenterna är mer eller mindre positiva till att revisorsplikten tas bort. 

Mwepu anser bland annat att det inte bör läggas så mycket krav på småföretag. Fredriksson 

och Respondent A anser att anlitandet av en revisor bör vara frivilligt. Respondenterna 

förklarar samtidigt att de är positiva till fortsatt hjälp utifrån. De säger sig då kunna fokusera 

mer på sin kärnverksamhet, de slipper göra sådant som de inte kan eller tycker är roligt samt 

att stämpeln i årsredovisningen ses som en del av marknadsföringen. Dev & Schultz säger att 

kunder hela tiden möter nya erbjudanden av varor och tjänster och här ser vi tydligt att det bör 

ligga i företagens intresse att veta att och hur de ska lösa kundernas problem. 
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Information 

Respondenterna förklarar att det var via kundreferenser, Internet och rekommendation, word-

of-mouth, som de kom i kontakt med sina revisorer. Enligt Fredriksson och Mansour var det 

enbart word-of-mouth och det personliga mötet som avgjorde. Detta faktum styrker det Dev 

& Schultz säger; att det är hos nya kunder som stödet för tjänsten via word-of-mouth är som 

störst. Respondenterna förklarar att det som är viktigt vid första mötet är att man får en bra 

magkänsla, att man ska kunna känna sig trygg med personen samt att en mjuk framtoning 

uppskattas. Som nämns i SIVA-modellen är alltså de nya kunderna viktiga ambassadörer för 

tjänsten och därmed blir det oerhört viktigt att kunna leverera ett bra första intryck. 

Respondenternas sätt att söka information om problemlösande tjänster skiljer sig från 

varandra. Internet nämns som en sökplats där vissa respondenter söker information medan 

Mansour säger att han aldrig skulle googla fram sin revisor. Motiveringen är att det är 

individen och det personliga mötet som avgör. De respondenter som är positiva till att söka 

informationen via Internet säger att det viktiga med en hemsida är att den är välorganiserad, 

proffsig, ser trevlig ut med en mjuk framtoning samt att den är ren och snygg. Eriksson anser 

att det är viktigt att man hittar det man letar efter och det på kortast möjliga tid. Som SIVA-

modellen antyder är det viktigt att kunderna ska kunna hitta den information de söker efter 

och som är relevant. Fredriksson och Mwepu föreslår sätt som företag kan uppmärksamma 

kunder om information. Det kan ske genom seminarier på Västerås Science Park, introduktion 

via möten eller att företagen tar kontakt och ringer de kunder som precis startat upp sin 

verksamhet. Fredriksson anser att det är viktigt att företagen bjuder på ”teasers” och idéer vid 

första mötet och kanske poängterar några problem gratis. Detta tycker vi även tydliggör 

vikten av att utgå från kundens problem vid en införsäljning.   

Vi noterar att respondenterna helt klart har tankar och åsikter om hur de vill bli informerade 

och detta tycker vi styrker det Dev & Schultz argumenterar för i SIVA; att kunden bör förses 

med rätt information vid rätt tidpunkt, på deras villkor. 

 

Value 

Dev & Schultz menar i SIVA-modellen att företag måste tänka i termer av kunduppoffringar 

och inte enbart i pengar. Även om respondenterna är överens om att den enda uppoffringen 

när de anlitar en revisor är pengarna det kostar så går det att skönja att andra saker än priset är 

av stor vikt. Att ha en god relation till, och att den utomstående ekonomiska hjälpen är 

engagerad i företagets verksamhet är något som både Fredriksson, Mansour och Eriksson 

menar är viktigt. Bristen på detta engagemang har i både Mansours och Fredrikssons fall 

föranlett byte av revisor. Intressant här är att Open Consulting bytt från en byrå på grund av 

brist på engagemang samtidigt som TakeNote Systems bytt till just denna byrå av samma 

anledning. Detta tycker vi återspeglas i det många respondenter nämner; att det är relationen 

och personkemin till individen de anlitar som är viktig och inte nödvändigtvis byrån. Även 

Mwepu menar att relationen till revisorn är viktig och att, även om det är svårt för en 

utomstående att förstå hela företagets verksamhet, så är det viktigt att denne verkligen bryr sig 

om företaget. Mansour och Mwepu nämner att det är viktigt att revisorn förklarar vad som 

händer på ett sätt som de förstår, eller som Mansour säger ”utifrån mitt perspektiv”. 

Individuella egenskaper som gör att de känner sig delaktiga och får bra insikt i det revisorn 
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gör och menar finner respondenterna viktigare än vilken byrå denne representerar. Mansour 

understryker att när man lägger ut ekonomihantering på ett annat företag är det viktigt att man 

känner sig trygg och att den som anlitas visar att den inte bara levererar på papper utan visar 

att han/hon verkligen känner något för företaget. Detta kan härledas till det Dev & Schultz 

påpekar i SIVA när de säger att det idag inte bara gäller att leverera en lösning utan snarare en 

lösningsupplevelse. Mansour nämnde att utbudet av ekonomitjänster ofta är standardiserat och 

därför bör lösningsupplevelsen innehålla något utöver det skrivna. SIVA tar upp tid och 

bekvämlighet som viktiga värdefaktorer vilket vi tycker går igen i respondenternas svar då de 

vill kunna ringa sin revisor eller konsult när som helst under kontorstid och kanske även möta 

denne på kort varsel. När det gäller det årliga bokslutet så skänker även det ett värde som gör 

att respondenterna kan tänka sig att fortsätta anlita en revisor efter revisionspliktens 

avskaffande. Kostnaden till trots innebär det en kvalitetsstämpel som visar att företaget är att 

lita på, vilket kan fungera som marknadsföring när en potentiell kund eller samarbetspartner 

går in och tittar på dem. Det kanske största värdet företagen i urvalet får av att ta hjälp utifrån 

med ekonomisk administration är den tid de kan lägga på sin kärnverksamhet istället för att 

ägna sig åt saker de inte vill eller nödvändigtvis kan. Respondenterna är överens om att 

kompetens är avgörande när man väljer att ta in extern hjälp och detta sammantaget med en 

förståelse och engagemang för företagets verksamhet är något man kan tänka sig att betala 

för.  

 

Access 

Dev & Schultz menar att istället för att ta tjänsten till kunden gäller det att ta kunden till 

lösningen, på kundens villkor. Det handlar inte längre om en ”platsstrategi” utan om hur man 

kan tillhandahålla den snabbaste, lättaste och billigaste tillgången till tjänsten. Det här tycker 

vi återspeglas i det Fredriksson säger om att det är viktigt att revisorn finns lokalt så att de på 

TakeNote Systems snabbt kan ta sig ner på stan och träffa revisorn. Respondenterna 

värdesätter att revisorn/konsulten finns tillgänglig på deras villkor. Eriksson tycker dock inte 

att det är viktigt att tjänsten finns lokalt men att det kanske vore lättare. Respondenterna är 

överens om att det är viktigt att tjänsten finns tillgänglig via telefon och e-post. Mansour säger 

att han ska kunna känna sig bekväm med att ringa revisorn 2-3 gånger i veckan och 

Fredriksson säger att han vet att han kan ringa sin revisor när som helst. Enligt SIVA gäller 

det att tillhandahålla lösningen när kunden är redo att köpa och inte bara när säljaren är redo 

att sälja. Ingen av respondenterna anser det vara viktigt att tjänsten finns tillgänglig på 

kvällstid eller helger, desto viktigare är det därför att säljaren av tjänsten är redo att bistå 

under kontorstid. Dev & Schultz menar i SIVA att det gäller att ta kunden till tjänsten och att 

sedan få kontakten att fungera. Här tror vi att engagemanget respondenterna nämnt kommer 

in, det gäller att tillgängligheten är bestående. Fredriksson nämnde att de tidigare anlitade en 

mindre byrå, en person, där de kände sig väldigt sårbara. Om den personen av olika 

anledningar inte fanns tillgänglig så fanns ingen backup. Detta var enligt Fredriksson en 

anledning till att de bytte revisor och vi tycker det statuerar ett exempel på en kontakt som 

inte fungerat. 
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Ett tjänsteerbjudande på kundens villkor 
  

Per Silvin KBs tänkta tjänsteerbjudande har stöd hos den tänkta målgruppen då de 

hellre fokuserar på sin kärnverksamhet än ägnar sig åt ekonomisk administration. 

Målgruppen efterfrågar främst hjälp med bokföring och skattefrågor samt även ett 

administrativt bollplank. Detta bollplank bör kunna hjälpa till med bokslut, regler, 

lagar, avdrag och avtalsfrågor för att kunna manövrera ut målgruppens revisorer.  

 

En god word of mouth är av högsta betydelse när det gäller att knyta nya kunder till 

Per Silvin KB. Eftersom tjänsteerbjudandet inte har några kunder i nuläget blir det 

därför extra viktigt att sälja in tjänsten på kundernas villkor. Att med en mjuk 

framtoning förmedla trygghet och engagemang för kunden kommer här att bli 

viktigt. Detta kan göras genom att presentera sig för nystartade företag via telefon 

eller möte och med fördel redan då poängtera problem eller lösningar som är av 

intresse för kunden. Eftersom kunderna även söker information om tjänsten på 

Internet är det viktigt att Per Silvin KBs hemsida är snygg, välorganiserad och 

proffsig. Ha vad kunden letar efter i åtanke och lyft fram denna information tydligt 

på hemsidan. Det är även här viktigt att leverera en mjuk framtoning. 

 

Det är viktigt att tjänsten som erbjuds är flexibel och levereras med hög kompetens 

samtidigt som priset för tjänsten bör vara lägre än det hos revisorerna. När tjänsten 

levereras blir det viktigt för Per Silvin KB att visa ett engagemang och intresse för 

kundens verksamhet. Sammantaget bidrar detta till en lösningsupplevelse som gör 

att erbjudandet sticker ut ur mängden av standardiserade tjänstepaket. 

 

Det är viktigt att Per Silvin KB alltid är tillgänglig för kunden under kontorstid och 

kan bistå via telefon och e-post samt även om nödvändigt ge möjligheten att kunna 

träffas personligen på kort varsel. Tillgängligheten får inte påverkas av företagets 

storlek utan måste vara konstant för att kunden ska känna sig trygg. 

 

 

 

 

 

Undersökningen visar att målgruppens behov och revisorspliktens avskaffande motiverar Per 

Silvin KBs expansion. Med ett lägre pris och med ett starkt engagemang för kunderna kan Per 

Silvin KB bli ett alternativ till företagens revisorer och bli det bollplank som efterfrågas när 

målgruppen vill fokusera på sin kärnverksamhet.  
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Intervjufrågor 

  
Om ni anser er ha besvarat en fråga redan i ett tidigare svar, hoppa över.  

 
1. Vad är det ni värdesätter i att ha en revisor som hjälper er? 

 

2. Finns det några nackdelar med att anlita en revisor som ni ser det? Varför är det 

nackdelar? 

 

3. Tror ni att ni kommer att fortsätta anlita utomstående hjälp, efter att revisorsplikten tas 

bort? Varför i så fall? Om inte, varför? 

 

4. Vad är det för problem ni har idag som ni köper ut er från? Varför är det ett problem? 

 

5. Om det fanns någon annan expert som inte är legitimerad revisor, skulle ni då kunna 

tänka er att hyra in en sådan? 

 

6. På en skala 1-5, där 1 är inget behov och 5 är stort behov, hur stort behov ni har av att 

ta in hjälp utifrån för följande tjänster, samt förklara er bedömning. 

 

Bokföring:     

Skattefrågor: 

Lönehantering: 

Andra administrativa tjänster:  

 

7. Skulle det vara intressant och realistiskt för er att i dagsläget anlita en utomstående 

som agerar mer som en ”anställd” som är mer flexibel och som hjälper er med mer än 

en ekononomibit? Om ja, varför? Om nej, varför?  

 

 

8. Hur sökte ni information om er revisor när ni skulle anlita honom/henne? 

 

 

9. Vilken/vilka kanaler vore de bästa för att uppmärksamma er om information kring 

problemlösande tjänster?  

 

10. Vad är viktigt för er när ni söker information? Vad är viktigt i informationen, vad 

kollar ni efter?  
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11. Vad får ni för utbyte av er revisor, bortsett från de rent ekonomiska bitarna han/hon 

hjälper er med, som gör att ni väljer att fortsätta anlita honom/henne? 

 

12. Vad är avgörande när ni väljer att anlita extern hjälp med ekonomihantering? Skulle 

något få er att betala mer eller mindre? 

 

13. Känner ni att ni uppoffrar något mer än bara pengar när ni anlitar en revisor?  

 

14. Kan ni tänka er att släppa ifrån er fler arbetsuppgifter till någon utomstående? Vilka 

arbetsuppgifter i så fall? Om Nej, varför?  

 

15. Vore det intressant att kunna anlita någon som inte bara finns tillgänglig under 

kontorstid eller under vissa datum? 

 

16. Bör denna tjänst i så fall finnas lokalt så ni kan träffas fysiskt eller skulle det likväl 

vara intressant att få hjälp via telefon eller över Internet eller andra vägar?  

 

17. Vilket vore det mest optimala sättet att ha kontakt med utomstående administrativ 

hjälp? Varför? 

 

18. Om ni har bytt revisor eller någon annan ekonomisk konsult, kan du peka på något 

speciellt som varit anledning till att ni bytt? 

 

19. Är det en viktig del av samarbetet med revisorn att det känns att de är involverade i er 

verksamhet? 

 

20. Att revisorslagen nu tas bort är det något ni är likgiltiga till eller är det bra eller dåligt? 

Varför är bra eller dåligt? 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 


