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Förord 

Vi vill börja med att tacka och visa uppskattning till vår handledare Jeaneth Johansson 

för vägledning genom studiens gång samt för de givande synpunkter och förslag som hon 

bidragit med. Vi vill även tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla åsikter och 

förslag under studiens process, vilket varit till hjälp vid studiens utvecklande.   

Vi vill fortsätta med att tacka alla 15 entreprenörer som ställt upp på intervjuer, utan er 

hade den här studien inte varit möjlig att genomföra.  
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Sammanfattning  
Kompetenser för att lösa ekonomiska uppgifter och ta ekonomiska beslut, gällande 

redovisning, skatter och revision, är viktigt för små företag. Således är ekonomisk 

kompetensanskaffning en viktig fråga för små aktiebolag, då den påverkar bolagens 

kostnader, prestationer och följaktligen resultat. Små företag har begränsade resurser, 

därför är valet av ekonomisk kompetensanskaffning viktigt för entreprenörerna som vill 

prestera bästa möjliga resultat. Entreprenörerna måste då välja mellan att anskaffa 

ekonomisk kompetens internt eller externt, via det sociala nätverket eller marknaden. 

Storleken på företaget blir starkt kopplat till kompetensen, eftersom kompetensen finns 

inom människorna i företaget, därför kan små företag sannolikt inte hålla all relevant 

kompetens internt. Små företag kan då anskaffa kompetens externt, den vanligaste 

externa kompetenskällan för små företag är revisorer och redovisningskonsulter, som är 

viktiga för små företag när de saknar kompetens inom redovisning, revision och skatter. 

Små företag har olika inre egenskaper och verkar i olika omgivningar, som företaget både 

påverkar och påverkas av. Hur anskaffningen av ekonomisk kompetens sedan sker i små 

företag och varför den sker på detta sätt, påverkas då av inre och yttre faktorer samt 

institutionella mekanismer.   

Studiens syfte är att öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av ekonomisk 

kompetens. Detta uppnås genom att identifiera små aktiebolags ekonomiska 

kompetensanskaffning, vilka inre och yttre faktorer som påverkar den, vilka 

institutionella mekanismer som påverkar den samt genom att utveckla en analysmodell 

för detta. Studien är av kvalitativ karaktär och har utförts genom intervjuer med 15 olika 

entreprenörer i 15 olika små aktiebolag.  

De små aktiebolagen i studien anskaffar generellt all ekonomisk kompetens externt, 

genom att köpa in den vid behov via det sociala nätverket. Inget aktiebolag i studien 

anskaffar all ekonomisk kompetens internt. I studien framgår det att de inre faktorer som 

tycks påverka den ekonomiska kompetensanskaffningen är entreprenörernas erfarenhet 

och tolerans för osäkerhet, kompetensbasen i företaget och förtroendet som entreprenören 

har till revisorn eller redovisningskonsulten. De yttre faktorer som förefaller påverka den 

ekonomiska kompetensanskaffningen i små aktiebolag är osäkerheten i företagets 

omgivning, den teknologiska komplexiteten på de ekonomiska arbetsuppgifterna och 

effektiviteten. De små aktiebolagen utan revisor i studien förefaller främst påverkas av 

den regulativa pelaren när de anskaffar ekonomisk kompetens, medan de flesta av de små 

aktiebolagen med revisor i studien främst tycks påverkas av den kognitiva pelaren i deras 

ekonomiska kompetensanskaffning. Den regulativa pelaren verkar påverka alla 

aktiebolagens anskaffning av ekonomisk kompetens, dock i varierande omfattning. De 

små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning verkar inte påverkas direkt av 

normativa mekanismer i samma omfattning som de andra två pelarna, de normativa 

mekanismerna tenderar istället främst ha en indirekt påverkan på 

kompetensanskaffningen, genom de inre och yttre faktorerna. Regulativa och kognitiva 

mekanismer verkar indirekt också påverka anskaffningen av ekonomisk kompetens i de 

små aktiebolagen.  

Nyckelord: Ekonomisk kompetensanskaffning, inre faktorer, yttre faktorer, institutionell 

teori, små aktiebolag, entreprenör.  

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Competences to solve economic tasks and to make economic decisions, concerning 

accounting, taxation and auditing, are important to small companies. Thus, the economic 

competence acquisition is an important issue for small companies, as it affects companies' 

costs, performance and consequently results. Small companies have limited resources, 

therefore the choice of economic competence acquisition is important for entrepreneurs 

who wants to achieve the best possible results. Then the entrepreneurs must choose 

between acquiring economic competences internally or externally, via the social network 

or the market. The size of the company becomes strongly connected to the competence, 

since the competence is within the people in the company, therefore, small companies 

can unlikely maintain all the relevant competence internally. Then small companies can 

acquire competence externally, the most common external competence source for small 

companies are audits and accountants, who are important for small businesses when they 

lack competence in accounting, auditing and taxes. Small companies have different 

internal characteristics and operate in different environments, which the company both 

affects and are affected by. How the acquisition of economic competence then occurs in 

small companies and why it is done this way, is affected by internal and external factors 

as well as of institutional mechanisms. 

The purpose with the study is to increase the understanding of small companies’ 

acquisition of economic competence. This is achieved by identifying small companies’ 

economic competence acquisition, which internal and external factors affecting it, which 

institutional mechanisms that affects it and by developing an analytical model for this. 

The study is of a qualitative nature and has been conducted through interviews with 15 

different entrepreneurs in 15 different small companies. 

The small companies in the study generally acquires all economic competence externally, 

by purchasing it when necessary via the social network. None of the companies in the 

study acquires all economic competence internally. This study indicates that the internal 

factors that appears to affect economic competence acquisition is the entrepreneurs' 

experience and tolerance for uncertainty, the competence base in the company and the 

trust that the entrepreneur has for the accountant or auditor. The external factors that 

appears to affect the economic competence acquisition in small companies is the 

uncertainty of the companies’ environment, the technological complexity of the economic 

tasks and the efficiency. The small companies without an auditor in the study mainly 

seems to be affected by the regulatory pillar when they acquire economic competence, 

while most of the small companies with an auditor in the study, mainly seems to be 

affected by the cognitive pillar in their economic competence acquisition. The regulative 

pillar seems to affect all companies' acquisition of economic competence, but in varying 

degrees. The small companies' economic competence acquisition does not seem to be 

directly affected by normative mechanisms to the same extent as the other two pillars, 

instead the normative mechanisms tend to mainly have an indirect impact on the 

competence acquisition, through the internal and external factors. Regulatory and 

cognitive mechanisms also appears to indirectly affect the acquisition of economic 

competence in the small companies, through the internal and external factors.  

Keywords: Economic competence acquisition, internal factors, external factors, 

institutional theory, small companies, entrepreneur. 
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1. Introduktion 
Anskaffning av ekonomisk kompetens i små aktiebolag behandlas i denna studie. 

Ekonomisk kompetens och anskaffningen av denna i små företag behandlas i inledningen 

av problemdiskussionen. Sedan presenteras inre och yttre faktorer som påverkar och kan 

förklara den ekonomiska kompetensanskaffningen i små aktiebolag. Det följs av den 

institutionella teorin och hur den kan förklara den ekonomiska kompetensanskaffningen 

i dessa aktiebolag. Problemdiskussionen avslutas med en kort presentation av tidigare 

forskning inom området och det identifierade forskningsgapet, som studien har för avsikt 

att fylla genom dess forskningsfråga och syfte som kommer därnäst. Introduktionen 

avslutas med hur arbetet disponeras.  

1.1 Problemdiskussion 
Sanchez, Heene & Thomas (1996) beskriver kompetens som kunskap som behövs för att 

agera effektivt i en situation, anskaffningen av denna kompetens är enligt Camuffo & 

Comacchio (2005) och Lowe & Taylor (1998) en viktig fråga för små företag, då den 

påverkar verksamhetens kostnader, prestation och resultat (Malmström & Wincent, 

2012). Företagets ekonomi är därmed också av betydelse för företagets verksamhet. 

Därför blir kompetenser att lösa ekonomiska uppgifter och ta ekonomiska beslut, gällande 

redovisning, skatter och revision, central i verksamheten. (Pelikan, 1989; Mansouri, 

Pirayesh & Salehi, 2009; Bennett & Robson 1999; Berry, Sweeting & Goto, 2006; Halabi, 

Barrett & Dyt, 2010; Blomkvist, Johansson, & Malmström, 2015) Alla chefer i mindre 

företag stöter emellanåt på betydande problem när det gäller kompetensanskaffning. 

Frågor som uppstår för cheferna kan vara; ska de anskaffa kompetens genom 

internutbildning eller ska de vända sig externt till marknaden? Små företag har 

begränsade resurser, därför är dessa beslut viktiga för cheferna som vill prestera bästa 

möjliga resultat. Besluten angående kompetensanskaffning kan vara svåra och 

kostsamma, samtidigt är det viktigt för cheferna i små företag att ta dessa beslut som är 

av betydelse för företagets verksamhet. (Malmström & Wincent, 2012) Små företag kan 

inte förväntas agera på samma sätt som stora företag vad gäller anskaffningen av 

kompetens, storleken på företaget blir starkt kopplat till kompetensen eftersom 

kompetensen finns inom människorna i företaget, små företag kan därför sannolikt inte 

hålla all relevant kompetens internt medan stora företag kan göra det i större utsträckning 

(Teece, 1986). 

Små företag kan då anskaffa kompetens externt, då det inte alltid är praktiskt eller 

effektivt att erhålla all nödvändig kompetens internt i företaget (Sanchez et al., 1996; 

Deeds & Hill, 1998). Den vanligaste externa kompetenskällan för små företag är revisorer 

och redovisningskonsulter, som är viktiga för små företag när de saknar ekonomisk 

kompetens inom områden som redovisning, revision och skatter (Bennett & Robson, 

1999; Berry et al., 2006; Halabi., 2010). Kompetensanskaffning externt, via marknaden 

eller sociala nätverk, kan då vara ett komplement till den internt erhållna kompetensen. 

Svårigheten är att externt utveckla de relationer som behövs för att erhålla den nödvändiga 

kompletterande kompetensen. (Tidd, Bessant & Pavitt, 2001). Lowe & Taylor (1998) 

framhåller också att anskaffning av kompetens internt eller externt är komplement och 

inte alternativ till varandra, små företag behöver en viss intern kompetens för att kunna 

matcha den externa, i syfte att få full nytta för den kompetens som anskaffas externt. 

Vidare menar Shee (2006) att utvecklingen av den interna kompetensen även är viktig för 

att svara på extern konkurrens.  

Hur anskaffningen av kompetens sedan sker i små företag, internt eller externt, påverkas 

enligt Hamel & Prahalad (1990) av några utmärkande faktorer. Tidd & Trewhella (1997) 
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kallar dessa faktorer för inre faktorer1, de menar att dessa inre faktorer utgör incitament 

för företagets kompetensanskaffning. Små företag verkar i nära relation med deras 

marknad och omgivning, som företaget både påverkar och påverkas av. I och med det blir 

yttre faktorer2, kännetecknen för den miljö som företaget verkar i, svåra att undvika för 

små företag. Följaktligen blir det viktigt för de små företagen att anpassa sin kompetens 

efter förändringar i deras omgivning. (Malmström, 2007) I en föränderlig miljö där det 

råder osäkerhet kan befintliga kompetenser bli föråldrade och nya kompetenser 

efterfrågade. Anskaffning av nya kompetenser till företaget blir då viktigt för dess 

fortsatta verksamhet i en föränderlig miljö. (McGarth, Tsai, Venkataraman & MacMillan, 

2001) Från samspelet mellan de inre faktorerna och de yttre faktorerna (Malmström, 

2007; Tidd & Trewhella, 1997) uppstår det enligt Bowman & Hurry (1993) fler alternativ 

att anskaffa kompetens på. Således påverkar de inre faktorerna hur företaget föredrar att 

anskaffa kompetens, samtidigt som de yttre faktorerna påverkar vilka sätt att anskaffa 

kompetens på som finns tillgängliga för företaget (Malmström, 2007).  

Förutom de inre faktorerna och de yttre faktorerna kan institutionella mekanismer också 

påverka företagens handlande vad gäller anskaffning av ekonomisk kompetens. De 

institutionella pelarna är en del av den institutionella teorin och beskriver hur regler, 

normer och kulturer kan påverka organisationers handlande. De tre institutionella pelarna 

består av den regulativa, normativa och kognitiva. (Scott, 2001) Den institutionella teorin 

och de tre pelarna tillämpas i studien för att öka förståelsen för varför anskaffningen av 

ekonomisk kompetens ser ut som den gör i de små aktiebolagen, eftersom 

tillvägagångsättet kan påverkas av tvingande regler, kognitiva faktorer och normer.  

Granskning av den tidigare vetenskapliga litteraturen visar att det finns begränsad 

forskning gällande små företags hantering av kompetensanskaffning (Malmström & 

Wincent, 2012). Forskare har länge observerat ett behov av specifik forskning kring hur 

små företag hanterar kompetensanskaffning (McDermott & Coates, 2007; Teece, 1986). 

Den tidigare forskningen som finns om kompetensanskaffning i små företag har bland 

annat behandlat tillverkningsföretag, hur dess nätverkande påverkar 

kompetensanskaffningen och hur dess interna kompetensanskaffning påverkar företagets 

prestation (Chaston & Mangles, 2000; Spicer & Sadler-Smith, 2006). 

Tillverkningsföretag har även studerats av Camuffo & Comacchio (2005) där fokus har 

riktats mot hur kompetenser och konkurrensfördelar hör samman, de finner att interna 

kärnkompetenser är viktiga för företagets prestation. Kompetensanskaffningens påverkan 

på företagets prestationer har även varit i fokus hos andra forskare, Lowe & Taylor (1998) 

studerar hur kombinationen av interna kompetenser och externa kompetenser är av 

betydelse för företagets prestation och Shee (2006) finner att utvecklingen av den interna 

kompetensen är av betydelse för att svara på ökad extern konkurrens.  

Senare forskning av Malmström & Wincent (2012) identifierar vad som påverkar hur små 

företag väljer att anskaffa kompetens och hur det sedan påverkar företagets prestation. De 

har även forskat om hur små företag hanterar kompetensanskaffningsstrategier och hur 

det påverkar den finansiella prestationen (Malmström, Wincent & Johansson, 2013). 

Mycket av den tidigare forskningen handlar om hur kompetensanskaffningen påverkar 

små företags prestationer, där ofta all slags kompetens inkluderas. Vi finner därmed i vår 

litteratursökning en avsaknad i tidigare forskning om små aktiebolags anskaffning av 

ekonomisk kompetens och vad som påverkar den, sett utifrån dessa bolags perspektiv.  

 

                                                 
1 Fritt översatt till svenska: inheritance factors 
2 Fritt översatt till svenska: contingency factors 
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Denna studie avser att fylla det identifierade forskningsgapet, detta har lett till följande 

forskningsfråga: 

 

 Hur anskaffar små aktiebolag ekonomisk kompetens och varför anskaffar de på 

detta sätt? 

 

Med den inledande problemdiskussionen och forskningsfrågan som bakgrund har vi 

konstruerat ett huvudsyfte med fyra delsyften. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av 

ekonomisk kompetens. Detta uppnås genom följande delsyften: 

 

1. Identifiera små aktiebolags anskaffning av ekonomisk kompetens. 

2. Identifiera inre och yttre faktorer som påverkar anskaffningen av ekonomisk 

kompetens i små aktiebolag. 

3. Identifiera institutionella mekanismer som påverkar anskaffningen av ekonomisk 

kompetens i små aktiebolag. 

4. Utveckla en modell för analys av små aktiebolags anskaffning av ekonomisk 

kompetens. 

1.3 Disposition av arbetet  
Den disposition som vi har valt att använda i vårt arbete presenteras nedan.  

1. Introduktion. I introduktionen diskuteras ekonomisk kompetens, 

kompetensanskaffning i små företag och institutionella teorin, vilket leder fram till det 

forskningsgap som studien avser att fylla genom studiens forskningsfråga. Det fortsätter 

med studiens syfte som ska uppnås genom fyra delsyften. Introduktionen avslutas med en 

disposition av arbetet.  

2. Teoretisk referensram. Kapitlet behandlar till en början ekonomisk kompetens och 

kompetensanskaffning i små aktiebolag, sedan behandlas inre och yttre faktorer som 

påverkar denna. Vidare behandlas den institutionella teorin och Scotts tre pelare. Kapitlet 

avslutas med en analysmodell som utgör grunden för arbetets analys. 

3. Metod. Här beskrivs det hur studien har gått till väga. I kapitlets början beskrivs 

aktörssynsättet som studien utgår ifrån, det följs av en beskrivning av studiens deduktiva 

forskningsansats. Vidare beskrivs hur data, via kvalitativ forskning, har samlats in i 

studien. Kapitlet avslutas med hur analysprocessen har gått till samt studiens trovärdighet. 

4. Empiri. Här presenteras det insamlade empiriska materialet, gällande hur företagen 

anskaffar ekonomisk kompetens, vilka inre och yttre faktorer som påverkar denna 

anskaffning samt vilka institutionella mekanismer som direkt påverkar anskaffningen.  

5. Analys. Först presenteras studiens resultat vad gäller hur de små aktiebolagen anskaffar 

ekonomisk kompetens och varför de gör på detta sätt, detta resultat analyseras sedan med 

tidigare forsknings resultat och den institutionella teorin. Avslutningsvis presenteras den 

utvecklade analysmodellen och propositioner som analysen lett fram till. 

6. Slutsatser. I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts angående små 

aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning, utifrån studiens forskningsfråga och 

syften. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens resultat samt förslag till fortsatt 

forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas de teorier och tidigare studier som utgör referensramen som 

ligger till grund för studien och som analyseras mot den insamlade empirin. Kapitlet 

behandlar till en början ekonomisk kompetens och kompetensanskaffning i små 

aktiebolag, sedan behandlas inre och yttre faktorer som kan förklara varför de små 

aktiebolagen anskaffar ekonomisk kompetens på det sätt som de gör. Vidare behandlas 

den institutionella teorin och de tre institutionella pelarna som tillämpas i studien för att 

ytterligare kunna förklara varför små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens på det 

sätt som de gör. De olika teorierna i referensramen resulterar till sist i en analysmodell 

för små aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning, som sedan ligger till grund för 

studiens analys. 

2.1 Ekonomisk kompetens och kompetensanskaffning 
De första försöken att definiera kompetensen hos en organisation, i början 1990-talet, 

resulterade i några nyckelbegrepp som var gemensamma hos flera forskare, såsom 

kunskap, kapacitet, skicklighet, samordning och relationer (Sanchez, 2004). Kompetens 

beskrivs av Sanchez et al (1996) som kunskap som behövs för att agera effektivt i en 

situation. Vidare definieras kompetensanskaffning som handlingar som utförs i försök att 

anskaffa kompetenser som hanterar situationer på ett sätt som tjänar företagets produktiva 

syften (Malmström, 2007). 

Ekonomisk kompetens definieras som kompetensen att ta emot och använda information 

för att lösa ekonomiska problem och ta ekonomiska beslut, denna kompetens är av 

betydelse för hela företagets verksamhet. Ekonomisk kompetens är en typ av 

informationskapital som är oskiljaktigt knuten till en ekonomisk aktör och som går att 

anskaffa genom lärande, där inlärningen kräver vissa befintliga kompetenser. Ekonomisk 

kompetens är även en knapp resurs, vars fördelning kan vara avgörande för effektiviteten 

i företag. (Pelikan, 1989) Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom revision och 

redovisning, inklusive en tillräcklig utbildning och erfarenhet i alla de olika aspekterna 

av en revisors arbete. Samhället förväntar sig att revisorer har kompetenser inom 

redovisning, skatter och revision. (Mansouri et al., 2009; Halabi et al., 2010; Blomkvist 

et al., 2015) Det är kompetenser inom dessa områden som avses med ekonomisk 

kompetens i denna studie. Detta för att kompetenser inom redovisning, skatter och 

revision är viktiga för små företag, när entreprenörerna i dessa företag ofta saknar 

kompetenser inom dessa områden. Således är kompetenser inom redovisning, revision 

och skatter de kompetenser som små företag främst anskaffar externt, genom revisorer 

och redovisningskonsulter. (Bennett & Robson 1999; Berry et al., 2006; Halabi et al., 

2010)  

Trots att all kompetens, i denna studie ekonomisk kompetens, är möjlig att anskaffa 

internt, kan företagen vara beredda på att anskaffa den externt, då det inte är praktiskt 

eller effektivt att anskaffa all nödvändig kompetens internt i företaget (Tidd & Trewhella, 

1997; Sanchez et al., 1996; Deeds & Hill, 1998). Kompetensanskaffning externt, via 

marknaden eller sociala nätverk, kan då vara ett komplement till den internt erhållna 

kompetensen. Istället för att hålla kompetensen internt så finns möjligheten att utveckla 

den genom kompetenser som finns på annat håll. Svårigheten är att externt utveckla 

relationerna som behövs för att erhålla den nödvändiga kompletterande kompetensen, 

detta resonemang är en del av kärnfrågorna i den kompetens-baserade synen. (Tidd et al., 

2001; Hamel & Prahalad, 1990; Sanchez et al., 1996; Sanchez & Heene, 1997) 

Inom den kompetens-baserade synen ligger fokus på att analysera konkurrens som en 

dynamisk tävling mellan olika kompetenser, den kompetens-baserade synen betraktar 
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företagen som en portfölj av kompetenser. Utifrån detta perspektiv beskrivs företag som 

öppna system där lager och flöden av resurser, såsom kompetens, är möjliga att anskaffa 

även om de hålls av andra företag. (Sanchez et al., 1996) Baserat på resonemanget om 

företag som öppna system menar Malmström (2007) att kompetens är möjligt att anskaffa 

både internt och externt via sociala nätverk och marknaden, för de små företagen. 

2.2 Kompetensanskaffning i små företag 
Den kompetens-baserade synen på företaget betonar olika sätt företag kan få 

konkurrensfördelar, genom en överlägsen förmåga att samordna flöden av immateriella 

tillgångar. Enligt detta perspektiv är entreprenörernas kunskap, om vilka befintliga 

kompetenser, kapaciteter och tillgångar som finns, viktiga när de överväger vilka 

ytterligare kompetenser, i detta fall ekonomiska kompetenser, som företaget ska anskaffa. 

(Hamel & Heene, 1994; Hamel & Prahalad, 1990; Sanchez et al., 1996; Sanchez & Heene, 

1997) Malmström & Wincent (2012) menar att omgivningen företaget verkar i, 

tillsammans med egenskaper som är specifika för företaget, kan påverka dess 

tillvägagångssätt att anskaffa kompetens. De olika sätten att anskaffa kompetens på; 

internt, via sociala nätverk och via marknaden, medför både fördelar och nackdelar. Trots 

det verkar små företag generellt behöva använda alla de tre olika sätten när de anskaffar 

kompetens. En central fråga för små företag, när de väljer hur de anskaffar kompetens, är 

om de ska köpa kompetens tillfälligt när den behövs eller om de ska internalisera den 

permanent inom företaget. (Malmström, 2007)  

2.2.1 Tre typer av kompetensanskaffning i små företag 
Intern anskaffning av kompetens sker enligt Bierly & Chakrabarti (1996) när personer 

som är verksamma i företaget genererar, sprider eller använder ny kunskap inom 

företaget, genom till exempel utbildning. När kompetens anskaffas internt innebär det att 

företaget använder resurser som de äger eller har full kontroll över, dessa 

företagsspecifika resurser används i syfte att utveckla ny kompetens eller tillsätta 

ytterligare kompetens (Sanchez et al., 1996; Sanchez and Heene, 1997). Intern 

kompetensanskaffning är viktigt för innovativa idéer inom företaget och den medför även 

styrkor som att kunskapen förblir och utvecklas inom företaget och inom dess fulla 

kontroll (Dyke, Fischer & Reuber, 1992; Tidd et al., 2001; Liebeskind, Oliver, Zucker & 

Brewer, 1996). Företagets användande av intern kompetensanskaffning medför också en 

ökad förmåga att utnyttja extern kompetens, denna förmåga genereras ofta från företagets 

interna utvecklingsarbete (Choen and Levinthal, 1990). 

Extern anskaffning av kompetens, antingen från det sociala nätverket eller marknaden, 

sker när kompetens erhålls genom personer utanför företaget (Bierly & Chakrabarti, 

1996; Sanchez et al., 1996) Extern anskaffning av kompetens genom sociala nätverk sker 

då kompetensen köps eller byts externt med hjälp från det sociala nätverket eller när nya 

personer anställs på grund av rekommendationer från släktingar, vänner eller 

affärsbekanta inom det sociala nätverket (Malmström et al., 2013). Extern 

kompetensanskaffning via det sociala nätverket kan ske på två sätt, genom att anställa 

kompetens eller köpa kompetens. Anställer företaget kompetens så tas den in permanent 

och kan alltid användas, köper företaget istället kompetensen så har de tillgång till den 

när den behövs. (Malmström & Wincent, 2012) Anskaffas kompetensen genom det 

sociala nätverket, används resurser som företaget varken äger eller har full kontroll över 

men som finns tillgängliga för företaget att använda. Dessa ”företagsadresserade 

resurser” är tillgängliga för företaget på grund av personliga relationer eller 

affärsrelationer mellan företaget och den samarbetande partnern. (Sanchez et al., 1996) 

Tidd et al (2001) menar att kompetensanskaffning via sociala nätverk ger snabb och enkel 

tillgång till kompetens på grund av att den redan utvecklats och paketerats av någon 



6 

 

annan, de lägger sedan till de fördelar som finns med lägre risker och lägre kostnader. 

Vidare menar Winborg (1999) att kompetensanskaffning via det sociala nätverket även 

ökar företagets förberedelser för miljöförändringar och därmed också företagets 

flexibilitet. 

 

Anskaffas kompetensen genom marknaden erhålls den externt genom parter som inte 

tillhör det sociala nätverket och som därmed inte har något samband till entreprenören 

eller någon annan i företaget (Sanchez et al., 1996). Extern anskaffning av kompetens 

genom marknaden sker med andra ord när den efterfrågade kompetensen köps externt 

utan hjälp från det sociala närverket eller när till exempel nya personer anställs från den 

öppna marknaden utan rekommendationer från det sociala nätverket (Malmström et al., 

2013). Precis som vid kompetensanskaffning via det sociala nätverket så kan extern 

kompetensanskaffning via marknaden också ske genom att antingen anställa kompetens 

permanent eller köpa kompetens så den finns tillgänglig vid behov (Malmström & 

Wincent, 2012). Anskaffas kompetens externt genom marknaden minskas den tid som 

behövs för att få tag på en specifik kompetens, tidsbesparing är av betydelse för företagets 

verksamhet. Kompetensanskaffningen via marknaden kan också ge frekventa 

uppdateringar på aktiviteter som sker i företagets omgivning. (Bijmolt & Zwart, 1994; 

Oviatt & McDougall, 1993) Kompetensanskaffning via marknaden kan vara allt ifrån en 

konsult som hyrs in för ett mindre uppdrag till något så komplext som ett förvärv av ett 

annat företag, där inhyrande av en konsult är vanligt medan ett förvärv av ett annat företag 

är mindre vanligt (Dyke et al., 1992; Tidd & Trewhella, 1997; Hitt & Harrison, 1998). 

2.3 Inre och yttre faktorer som påverkar kompetensanskaffningen i 

små företag 
I syfte att förklara hur kompetens, i denna studie ekonomisk kompetens, anskaffas i små 

aktiebolag; internt, via sociala nätverk eller via marknaden, kan enligt Malmström (2007) 

en strategi med två olika delar användas. Den ena delen behandlar något som Tidd & 

Trewhella (1997) kallar inre faktorer som förklarar hur företagets kompetensanskaffning 

påverkas av egenskaper hos företaget, de ger förståelse för hur företaget föredrar att 

anskaffa kompetens. Den andra delen av detta strategiska synsätt, yttre faktorer, 

behandlar företaget i ett större sammanhang och förklarar hur kompetensanskaffningen 

kan påverkas och anpassas utifrån kännetecknen för den miljö som företaget verkar i 

(Malmström, 2007). De inre och yttre faktorerna har sitt ursprung i contingency-teorin, 

som handlar om att det inte finns ett bästa sätt för en organisation att utföra en handling 

på, som till exempel att anskaffa ekonomisk kompetens. Enligt contingency-teorin 

anpassar istället organisationer sitt handlande efter omgivningen, beroende på olika inre 

och yttre faktorer som påverkar och som skiljer sig åt för olika slags organisationer. 

(Burns & Stalker, 1961; Donaldson, 2001; Sillince, 2005) I denna studie behandlas små 

aktiebolag som står inför liknande omständigheter, som just dessa bolag anpassar sin 

ekonomiska kompetensanskaffning efter.  

2.3.1 Inre faktorer som påverkar kompetensanskaffningen i små företag 
Ena delen av detta strategiska synsätt behandlar inre faktorer och förklarar hur specifika 

egenskaper för företaget påverkar hur de väljer att anskaffa kompetens, internt eller 

externt, faktorerna ger insikt i vilka sätt att anskaffa kompetens som föredras ur företagets 

perspektiv (Tidd & Trewhella, 1997; Sanchez et al., 1996; Hamel & Prahalad, 1990). De 

inre faktorerna avser enligt Malmström (2007) beståndet och strukturen på entreprenörens 

egenskaper, företagets affärsidé och företagets kompetensbas, de olika faktorerna kan 

påverka varandra och påverkar tillsammans företagets val av kompetensanskaffning. 

Systematiska skillnader mellan företagens affärsidéer, kompetensbaser och 
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entreprenörerna själva formar mönstret för hur kompetens anskaffas (Atuahene-Gima, 

1992; Tidd & Trewhella, 1997). 

En viktig egenskap hos entreprenören är dennes utbildning, vilket avser formell 

undervisning i utbildningssystem som entreprenören deltagit i (Tidd & Trewhella, 1997). 

Utbildningsnivån kan påverka valet av kompetensanskaffning och hur mycket kompetens 

som anskaffas i syfte att matcha den befintliga kompetensen eller ersätta den kompetens 

som saknas. Oavsett utbildningsnivå verkar entreprenörer tycka att alla de olika sätten att 

anskaffa kompetens på är viktiga. Entreprenörer med högre utbildningsnivå verkar dock 

anskaffa kompetens via marknaden i större omfattning jämfört med entreprenörer med 

lägre utbildningsnivå, samtidigt verkar entreprenörer med lägre utbildningsnivå anskaffa 

kompetens via det sociala nätverket i större omfattning jämfört med entreprenörer med 

högre utbildningsnivå. (Cooper, Woo & Dunkelberg, 1989) De kompetenstyper som 

entreprenören är utbildad inom kan användas i större omfattning vad gäller intern 

kompetensanskaffning menar Shane & Venkataraman (2000), eftersom entreprenören då 

är bekant med vilka val av kompetensanskaffningsätt som är förknippade med specifika 

typer av kompetenser. 

Entreprenörens erfarenhet spelar också en roll i kompetensanskaffningen, erfarenhet 

innebär att människor som varit i vissa situationer vet hur de ska agera om de försätts i 

dessa sammanhang igen (Minniti & Bygrave, 2001). Människor försöker hålla valen 

öppna när framtiden är oförutsägbar, i detta sammanhang, använda en bred variation av 

kompetensanskaffning (Bowman & Hurry, 1993). Detta innebär att en erfaren entreprenör 

troligtvis använder färre sätt att anskaffa kompetens på medan en oerfaren entreprenör 

troligtvis använder en bredare variation, vilket indikerar att erfarenhet är viktigt för 

kompetensanskaffningen (Reuber & Fischer, 1997). Är entreprenören erfaren använder 

den sannolikt intern kompetensanaskaffning i större omfattning jämfört med en oerfaren 

entreprenör (Tidd & Trewhella, 1997). Detta innebär att intern kompetensanskaffning 

främst skulle användas bland de kompetenstyper där entreprenören har erfarenhet (Shane 

& Venkataraman, 2000). 

Entreprenörens tolerans för osäkerhet är enligt Malmström & Wincent (2012) en annan 

faktor som påverkar kompetensanskaffningen. Dermer (1973) beskriver entreprenörens 

tolerans för osäkerhet som vilken grad entreprenören känner sig hotad i osäkra situationer 

som påverkar självförtroendet i deras val och handlingar. Tolerans för osäkerhet tycks 

vara viktigt för omfattningen av kompetenser som anskaffas när förändringar i miljön 

sker, det kan även vara viktigt för med vilken framgång hanteringen av 

kompetensanskaffning sker (Malmström & Wincent, 2012). Har entreprenören en låg 

tolerans för osäkerhet leder det troligen till att entreprenören använder mer intern 

kompetensanskaffning och därmed mindre extern kompetensanskaffning (Malmström, 

2007). Kelly & Rice (2001) resonerar liknande här, de menar att entreprenörens kontroll 

över kompetensanskaffningen minskar när extern kompetens anskaffas. Följaktligen kan 

entreprenören upprätthålla bättre kontroll över kompetensen när denne använder intern 

kompetensanskaffning och därmed undvika osäkerhet (Tidd & Trewhella, 1997; Kelly & 

Rice, 2001).  

Företagets kompetensbas är all den kompetens som det anskaffat vid ett tidigare skede 

och som därmed påverkar vilken kompetens som företaget anskaffar i framtiden, med 

andra ord sker kompetensanskaffningen över tid och påverkas av företagets historia och 

tidigare val av kompetensanskaffningen (Dierickx & Cool, 1989; Collis, 1991; Collis & 

Montgomery, 1995; Bogner, Thomas & McGee, 1999). Ett företags kompetensbas visar 

företagets förmågor att möta krav (Bergmann Lichtenstein & Brush, 2001) och förmågan 

att hantera processer som skapar, producerar och erbjuder företagets produkter till 

marknaden (Sanchez et al., 1996). Företag med en värdefull kompetensbas har lättare att 
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fylla på sitt lager av kompetens, då de troligtvis har lättare att locka till sig och erhålla 

extern kompetens (Kelly & Rice; 2001; Tidd & Trewhella, 1997). Malmström (2007) 

menar att valet av hur kompetens anskaffas är beroende av tidigare val och därmed 

beroende av strukturen på företagets kompetensbas. Kompetensbasen anger till viss del 

vilken kompetens som företaget är i behov av. De företag som har en stark intern 

kompetens inom ett specifikt område anskaffar den kompetensen internt, eftersom det ger 

möjligheten att utveckla företagets befintliga kompetenser och ger en högre grad av 

kontroll. Har företaget svag kompetens inom ett specifikt område har det inget annat val 

än att anskaffa den kompetens externt, företagets interna kompetenser påverkar således 

hur de anskaffar en specifik kompetens. (Tidd et al., 2001) 

Affärsidén kan delas in i tre kärnkomponenter; marknaden företaget är verksamma i, vilka 

produkter företaget erbjuder till den marknaden och hur företaget producerar produkten. 

Baserat på dessa tre kärnkomponenter kan företaget ha en mer eller mindre utmanande 

affärsidé. (Canals, 1999; O’Gorman & Doran, 1999). En utmanande affärsidé skulle 

sannolikt kräva mer kompetensanskaffning jämfört med dess motpart, affärsidéns nivå av 

utmaning påverkar troligen alla tre sätt att anskaffa kompetens på. Har företaget en 

utmanande affärsidé kan det förväntas att företaget använder intern 

kompetensanskaffning eller alternativt extern kompetenanskaffning i någon form av nära 

arbete. Om intern kompetensanskaffning inte är möjligt att använda för företaget, så 

driver kärnkomponenterna företaget att anskaffa extern kompetens i syfte att permanent 

uppta denna, vilket öppnar för att framtida kompetens kan anskaffas internt. En 

utmanande affärsidé skulle sammanfattningsvis uppmuntra till ytterligare anskaffning av 

kompetens och främja intern kompetensanskaffning, alternativt anskaffning som har till 

syfte att permanent uppta kompetensen. (Tidd et al., 2001; Malmström, 2007)  

2.3.2 Yttre faktorer som påverkar kompetensanskaffningen i små företag 
Den andra delen av detta strategiska synsätt, de yttre faktorerna, behandlar företaget i ett 

större sammanhang som består av företagets miljö som det verkar i och fokuserar på 

osäkerhet som råder i företagets omgivning samt teknologisk komplexitet. De yttre 

faktorerna karaktäriserar omgivningen som företaget verkar i och ses som en plattform 

för anskaffningen av kompetens, de beaktar en mängd faktorer som kan ha en effekt på 

företagets kompetensanskaffning. Små företag verkar i nära relation med deras marknad 

och omgivning, som företaget både påverkar och påverkas av. I och med det blir dessa 

yttre faktorer, kännetecknen för den miljö som företaget verkar i, svåra att undvika för 

små företag. Följaktligen blir det viktigt för de små företagen att anpassa deras kompetens 

efter förändringar i deras omgivning. De yttre faktorerna kan tas i beaktning när företaget 

väljer vilket sätt kompetenssanskaffningen ska ske på samt precisera fördelar och risker 

som finns associerade med de olika sätten att anskaffa kunskap på. Valet av hur 

kompetensanskaffningen ska ske, kan med andra ord anpassas utifrån kännetecknen för 

den miljö som företaget verkar i. (Malmström, 2007)  

Osäkerhet, som är en yttre faktor, beskrivs i sammanhanget som de oförutsägbara 

organisatoriska- och miljöfaktorer som har en påverkan på företaget (Miller, 1993). 

Sådana osäkerheter påverkar svårigheten att organisera och planera hur företaget ska 

anskaffa kompetens, till exempel hur mycket kompetens som ska anskaffas och vilken 

slags kompetens som behöver anskaffas (Malmström, 2007). Råder en växande osäkerhet 

i företagets omgivning så har väldigt få företag råd att bibehålla all kompetens, på varje 

potentiellt område, internt i företaget. Extern kompetensanskaffning blir då aktuellt för 

företaget, det kan dessutom ge företaget information om växande eller snabbt 

framryckande områden, som kan vara viktig information när de ska ta beslut gällande 

företagets interna kompetensanskaffning. Detta är speciellt viktigt då det gäller nyheter 

inom andra affärsområden än företagets traditionella. Extern kompetensanskaffning kan 
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således fungera som sensor för hur företaget ska anskaffa kompetens i framtiden i en 

osäker omgivning. (Kelly & Rice, 2001; Tidd & Trewhella, 1997) De företag som verkar 

i en osäker marknad förväntas öka sin användning av extern kompetens, eftersom ökad 

osäkerhet gör att företaget behöver mer information samt att det behöver vara mer 

flexibelt (Malmström, 2007). I en föränderlig miljö där det råder osäkerhet kan befintliga 

kompetenser snabbt bli föråldrade och nya kompetenser efterfrågade mer frekvent, 

anskaffning av nya kompetenser till företaget blir då viktigt för dess fortsatta verksamhet 

i en föränderlig miljö (McGarth et al., 2001). Kompetensanskaffning via det sociala 

nätverket är vanligt att använda för att kontrollera risker som finns associerade med 

anskaffning av kompetens, det sociala nätverket är byggt på förtroende och det genererar 

kontroll. Förtroende minskar den upplevda risknivån som finns associerad med 

anskaffning av kompetens, i synnerhet där osäkerhet råder och risken att erhålla fel 

kompetens finns. Således förväntas kompetensanskaffning via det sociala närverket 

användas i större utsträckning i sammanhang som präglas av osäkerhet jämfört med 

sammanhang som präglas av låg osäkerhet. (Malmström, 2007)  

En annan yttre faktor, som verkar påverka kompetensanskaffningen i företag, är 

teknologisk komplexitet. Graden av teknologisk komplexitet på arbetsuppgifter inom 

företaget, som varierar i grad mellan olika uppgifter, kan påverka hur företaget anskaffar 

kompetens. (Malmström, 2007; Campbell, 1988) Vissa arbetsuppgifter är upprepande, 

välstrukturerade och rutinmässiga. Dessa arbetsuppgifter kallas för programmerade 

uppgifter, sådana förutbestämda situationer kan hanteras genom standardåtgärder. Andra 

arbetsuppgifter är ostrukturerade, det finns inga på förhand bestämda standardåtgärder 

för att hantera dem utan de löses utifrån en persons problemlösningsförmåga, dessa 

uppgifter är icke programmerade (Simon, 1977). Programmerade uppgifter har ofta en 

lägre variation och en hög nivå av analyserbarhet medan icke programmerade uppgifter 

ofta har en högre variation och en lägre nivå av analyserbarhet. Variationen på 

arbetsuppgiften avser hur frekvent nya och oväntade händelser inträffar i arbetet. 

Uppgiftens analyserbarhet avser hur individer reagerar på problem som uppstår i deras 

arbete, hur pass bra uppgiften går att förstå och analysera i syfte att lösa problemet. 

(Macintosh, 1985) Graden av teknologisk komplexitet på arbetsuppgifterna avgör hur lätt 

de går att efterlikna och utföra, i och med det kan den teknologiska komplexiteten påverka 

hur kompetens anskaffas i företag (Tidd et al., 2001). Hög komplexitet gör det svårt, 

ibland omöjligt, för företag att anskaffa all önskad kompetens internt, följaktligen blir 

extern kompetensanskaffning nödvändigt när komplexiteten är hög. Ökad komplexitet 

resulterar alltså i ett större behov av extern anskaffning av kompetens. (Tidd & Trewhella, 

1997; Tidd et al., 2001; Kelly & Rice, 2001). Kompetenser som behövs, för 

arbetsuppgifter med stor variation och som inte är relaterade till företagets verksamhet, 

är svåra för små företag att anskaffa internt i syfte att utföra dessa arbetsuppgifter med 

framgång. Således kan företagen anskaffa kompetens externt för att erhålla den 

nödvändiga kompetensen. (Tidd et al., 2001; Deeds & Hill (1998) När låg komplexitet 

råder föredrar företag att anskaffa kompetens både internt och externt, då den logiska 

grunden är att väga tiden som uppgiften tar gentemot kostnaden för den, det effektivaste 

sättet att anskaffa kompetensen på väljs med andra ord vid låg komplexitet (Tidd et al., 

2001). 

2.4 Institutionella teorin 
Den institutionella teorin tillämpas i studien för att kunna förstå varför anskaffningen av 

ekonomisk kompetens ser ut som den gör i de små aktiebolagen, eftersom 

tillvägagångsättet kan påverkas av tvingande regler, kognitiva faktorer och normer. 

Organisationer som till exempel små aktiebolag är enligt den institutionella teorin inte 

bara producenter av tjänster och varor, utan de är även kulturella och sociala system. 
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Företag ses utifrån denna teori inte bara som tillverkare av tjänster och varor utan även 

som interagerande individer som tillsammans skapar företagets kultur och normer. 

(Judge, Douglas & Kutan, 2008) Den institutionella teorin handlar vidare om att 

organisationer som utför handlingar, i denna studie små aktiebolag som anskaffar 

ekonomisk kompetens, påverkas av normer, regler och kognitiva mekanismer (Scott, 

2008). Det är vanligt att aktörer inom organisationer rättfärdigar sitt institutionella 

handlande, till exempel rörande hur de anskaffar ekonomisk kompetens, genom att hävda 

att ”vi har alltid gjort det på det här sättet”, ”alla andra gör det på det här sättet” och 

”det är på det här sättet man ska göra”. Dessa institutionella handlingar inom 

organisationer tas med andra ord för givet och blir så starkt implementerade i 

organisationer att beslutsfattarna inte ifrågasätter hur rationella eller lämpliga 

handlingarna är. (Oliver, 1997) Scott (2001) menar att en institution utgörs av regulativa, 

normativa och kognitiva strukturer tillsammans med aktiviteter som bevarar en mening 

och stabilitet för det sociala beteendet i samhället, då institutioner av olika slag kan 

upprätthålla denna struktur i samhället beskrivs den av tre institutionella pelare.  

2.4.1 De tre institutionella pelarna 
De institutionella pelarna är en del av den institutionella teorin och beskriver hur regler, 

normer och kognitiva faktorer kan påverka organisationers handlingar, till exempel små 

aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning. De tre institutionella pelarna består av 

den regulativa, normativa och kognitiva, i litteraturen finns det överlappningar mellan 

den normativa och kognitiva, således kan de tre pelarna vara svåra att skilja på (Scott, 

2001). Få organisationers handlingar påverkas, generellt sett, av endast en av de tre 

pelarna. Oftast påverkar de tre pelarna tillsammans, i olika omfattning, organisationers 

handlande. (Scott, 2008) I och med det tas alla de tre pelarna i beaktning i studien, då de 

alla tre kan ha en påverkan på små aktiebolags anskaffning av ekonomisk kompetens.  

Den första pelaren som påverkar organisationen presenterar Scott (2001) som den 

regulativa pelaren, den behandlar lagar, regler, sanktioner och övervakning. Dessa lagar 

standardiserar och begränsar organisationers handlande, lagarna kan med andra ord 

standardisera och begränsa hur små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens (Judge, 

Douglas & Kutan, 2008). Lagar och regler är djupt förankrade i samhället och övervakas 

frekvent i syfte att se till att de efterföljs. Påträffas det att dessa lagar inte följs av 

organisationer så straffas dessa med sanktioner, på grund av detta har organisationer ofta 

tydliga regler i syfte att de ska veta hur de får agera och vad de ska rätta sig efter. 

Organisationer kan, med andra ord, undvika brott mot befintliga regler och lagar om de 

har god kunskap om dessa. (Scott, 2008) I och med att organisationers handlande kan 

påverkas av de uppsatta lagarna, visar det att deras val är rationella och görs utifrån den 

nytta de får ut av dessa (Scott, 2001). Den regulativa pelaren påverkar organisationer på 

så sätt att den framkallar rädsla, skuld och oskyldighet hos dessa, på grund av denna 

påverkan följer organisationer pelaren (Scott, 2008). 

Den normativa pelaren behandlar de förväntningar, normer och värderingar som 

samhället har på organisationer och som därmed påverkar hur organisationer handlar, till 

exempel när de anskaffar ekonomisk kompetens. Det finns med andra ord normer och 

förväntningar i samhället för hur organisationer ska gå till väga i olika situationer, normer 

beskriver hur handlingar borde utföras. Då normer inte bara sprids inom organisationer 

utan också mellan organisationer så standardiseras tillvägagångssätt för vissa aktiviteter. 

När samhället anser att en organisation uppför sig moraliskt korrekt följer det den 

normativa pelaren, gör organisationen inte det tappar den sitt uppbyggda förtroende och 

det kan ta lång tid att bygga upp ett förtroende det igen. (Scott, 2001; Thornton & Ocasio, 

1999) Beteenden inom organisationer grundar sig i värderingar och normer som påverkas 

av den normativa pelaren, den normativa pelaren förklarar att handlingar sker på etiska 
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grunder, där formella regler inte är lika viktiga som sociala förankringar inom 

organisationen (Scott, 2008). Yrkesrollerna i dagens samhälle är en av de främsta 

normativa mekanismerna, genom formella utbildningar standardiseras många arbeten och 

skapar normativa regler för hur handlingar utförs på ett professionellt sätt (DiMaggio & 

Powell, 1983). Ett exempel på ett sådant arbete är revisor, då Gul, Hai, Teoh & Schelluch 

(1994) konstaterar att revision ska utföras på ett professionellt sätt av personer som har 

tillräcklig utbildning, erfarenhet och kompetens inom revision. 

Scott (2008) menar att den kognitiva pelaren uppfattas som självklar och ofta tas för givet, 

i och med detta sker automatiska handlingar i organisationer därefter, som kan vara 

gällande hur de anskaffar ekonomisk kompetens. Den kognitiva pelaren lägger fokus på 

hur olika organisationer påverkas av kulturen, där särskilt fokus ligger på de 

gemensamma uppfattningar som utgör den sociala verkligheten som råder (Scott, 2001). 

I den kognitiva pelaren ligger inte regler, normer och lagar som grund för organisationers 

handlingar, de styrs istället av delade uppfattningar, logiska handlingssätt och 

förutbestämda värderingar. Automatiskt handlande sker, som tidigare nämnt, då den 

kognitiva faktorn uppfattas som självklar. (Scott, 2008) Automatiskt handlande i form av 

rutiner, vilket är temporära strukturer som används för att utföra arbetsuppgifter, till 

exempel ekonomiska arbetsuppgifter, har länge erkänts som en viktig del av beteendet i 

en organisation. Rutiner är viktiga i organisationer eftersom en stor del av de 

arbetsuppgifter som sköts inom organisationer utförs genom rutiner. Rutiner bidrar till att 

skapa och upprätthålla stabilitet inom organisationer och har traditionellt setts som en 

motverkande kraft för förändring. (Feldman, 2000) Organisationer följer således rutiner 

då de skapar stabilitet för att de ses som givna och självklara, då det är så någonting görs 

och ska göras (Scott, 2001). Dessa gemensamma uppfattningar bland organisationer 

förstärks då det råder osäkerhet i organisationen eller i dess miljö (DiMaggio & Powell, 

1983). Genom att följa den kognitiva pelaren skapas det därmed säkerhet inom 

organisation, det motsatta, osäkerhet, skapas om organisationen inte följer den kognitiva 

pelaren (Scott, 2008). Detta kognitiva handlande hos aktörer kan göra det svårt att 

analysera samtliga möjliga lösningar på en uppgift (Thornton & Ocasio, 1999). 

2.5 Analysmodell för ekonomisk kompetensanskaffning i små 

aktiebolag 
Med den teoretiska referensramen som utgångpunkt har en analysmodell skapats i 

enlighet med studiens fjärde delsyfte, detta för att underlätta en analys av små aktiebolags 

ekonomiska kompetensanskaffning samt vad som påverkar den. Analysmodellens ansats 

identifierar hur den ekonomiska kompetensanskaffningen går till väga i de små 

aktiebolagen, vilket är studiens första delsyfte. Vidare analyserar modellen, i enlighet 

med studiens andra delsyfte, vilka faktorer som direkt påverkar de små aktiebolagens 

ekonomiska kompetensanskaffning. De första faktorerna modellen identifierar är de inre 

faktorerna i företaget som påverkar hur den ekonomiska kompetensen anskaffas, de ger 

förståelse för hur företaget föredrar att anskaffa denna kompetens. Vidare identifierar 

analysmodellen yttre faktorer som är generella för de företag som verkar i en viss 

omgivning, med andra ord kännetecknen för denna omgivning. Dessa yttre faktorer 

påverkar direkt företagets ekonomiska kompetensanskaffning då de kan medföra att 

företaget anpassar sig efter dessa kännetecken som dess omgivning karaktäriseras av. 

Pilarna från de inre och yttre faktorerna till hur den ekonomiska kompetensanskaffningen 

går till väga, internt eller externt, indikerar att modellen endast avser att analysera på 

vilket sätt dessa faktorer påverkar företagets ekonomiska kompetensanskaffning. 

Slutligen, i enlighet med studiens tredje delsyfte, används de tre institutionella pelarna i 

analysmodellen för att identifiera vilka institutionella mekanismer som, både direkt och 

indirekt, påverkar de små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning. Pilen i 
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mitten, från institutionella mekanismer direkt till ekonomisk kompetensanskaffning, 

antyder att modellen analyserar hur institutionella mekanismer direkt påverkar den 

ekonomiska kompetensanskaffningen. Pilarna som går från institutionella mekanismer, 

via inre och yttre faktorer, till ekonomisk kompetensanskaffning, visar att modellen 

analyserar hur institutionella mekanismer indirekt påverkar den ekonomiska 

kompetensanskaffningen genom inre och yttre faktorer. Modellen avser med andra ord 

att analysera hur institutionella mekanismer direkt påverkar den ekonomiska 

kompetensanskaffningen i företagen samt hur de indirekt, genom påverkan på de inre och 

yttre faktorerna, påverkar företagens anskaffning av ekonomisk kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Teoretisk analysmodell för ekonomisk kompetensanskaffning  
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3. Metod 
I det här kapitlet förklaras det hur studien har gått tillväga. Det beskrivs vilka metoder 

som har använts för att kunna svara på hur små aktiebolag anskaffar ekonomisk 

kompetens samt varför de gör på detta sätt och således uppnå en ökad förståelse för 

denna anskaffning, det beskrivs även varför just dessa metoder har använts. I kapitlets 

början beskrivs aktörssynsättet som studien utgår ifrån, det följs av en beskrivning av 

studiens deduktiva forskningsansats. Vidare beskrivs hur data, via kvalitativ forskning, 

har samlats in i studien. Kapitlet avslutas med hur analysprocessen har gått till samt 

studiens trovärdighet. 

3.1 Aktörssynsätt 
Studien syftar till att öka förståelsen för små aktiebolags ekonomiska 

kompetensanskaffning, detta syfte kan uppnås genom att analysera den verklighet som 

skapats genom aktörernas handlingar beträffande ekonomisk kompetens. Därför utgår 

studien ifrån aktörssynsättet, då vi samlar in, tolkar och analyserar de personliga 

upplevelserna som de olika aktörerna har vad gäller deras företags ekonomiska 

kompetensanskaffning, i syfte att öka förståelsen för denna anskaffning i små aktiebolag. 

Aktörerna i studien är de entreprenörer som har ansvar för- och hanterar den ekonomiska 

kompetensanskaffningen i de små aktiebolagen. Kunskapen som skapas inom 

aktörssynsättet beror på de individer som innefattas i studien, entreprenörernas olika 

uppfattningar om hur och varför företaget anskaffar ekonomisk kompetens bygger 

därmed upp helheten i studien. Således hamnar entreprenörernas personliga upplevelser 

i fokus i denna studie, de är betydelsefulla aktörer i fallet som kan förmedla en värdefull 

inblick i deras företags ekonomiska kompetensanskaffning, vilket är passande för att 

uppnå studiens huvudsyfte. (Arbnor & Bjerke, 1994; Lundahl & Skärvad, 1999) 

3.2 Deduktiv ansats 
Den teoretiska referensramen, som består av tidigare forskning och teorier inom området, 

tillsammans med den insamlade empirin avser att svara på hur små aktiebolag anskaffar 

ekonomisk kompetens och varför de anskaffar den på det sätt som de gör, därför är det 

passande att utföra studien utifrån en deduktiv forskningsansats. Det innebär att studien 

utgår ifrån tidigare forskning och teorier om ekonomisk kompetensanskaffning och 

institutionella mekanismer när det empiriska materialet samlas in. Den insamlade 

empirin, vad gäller företagens ekonomiska kompetensanskaffning, kopplas sedan tillbaka 

och analyseras med tidigare studier och teorier inom området, i syfte att skapa förståelse 

för företagens ekonomiska kompetensanskaffning i empirin. (Bryman & Bell, 2013). I 

studien har därmed tidigare forskning om kompetensanskaffning och den institutionella 

teorin satts ihop till en referensram, som sedan testats i empirin mot entreprenörerna och 

deras små aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning. Den teoretiska referensramen 

och den insamlade empirin analyseras sedan mot varandra med avsikten att få en ökad 

förståelse för dessa företags anskaffning av ekonomisk kompetens.  

3.3 Kvalitativ forskning 
En kvalitativ forskningsmetod kommer att användas i denna studie, där empirisk data 

gällande ekonomisk kompetensanskaffning samlas in genom semistrukturerade intervjuer 

med entreprenörerna i de små aktiebolagen. Den kvalitativa forskningen fokuserar mer 

på ord än siffror, därför kommer vi sedan att tolka den empiriska data som samlats in 

(Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997). Det ger en djupare förståelse för hur 

entreprenörerna upplever den ekonomiska kompetensanskaffningen i deras företag, vilket 

bidrar till att öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av ekonomisk kompetens, 
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som är studiens huvudsyfte. En kvalitativ forskningsmetod anses utifrån detta vara 

passande för studien. Det ska tilläggas att då empirin tolkas vid en kvalitativ 

forskningsmetod, så påverkas insamlad data i studien av våra personliga uppfattningar 

(Holme & Solvang, 1997).  

3.4 Litteraturöversikt 
I arbetets början har väsentlig sekundär data, främst i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker, samlats in i syfte att skapa förståelse för ämnet samt för att klarlägga vilken 

forskning som gjorts inom området. Den teoretiska referensramen utgörs av sekundär 

data, den kommer att analyseras mot insamlad empirisk data som utgör den primära 

informationen i studien, dessa analyseras mot varandra i syfte att öka förståelsen för små 

aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning. Vetenskapliga artiklar har hittats i olika 

databaser genom sökningar i Luleå Tekniska Universitets sökmotor PRIMO och Google 

Scholar. Genom dessa vetenskapliga artiklars referenser har nya intressanta artiklar och 

böcker funnits som också använts i arbetet. Ord som användes i sökningarna i PRIMO 

och Google Scholar var ”competence acquisition”, ”competence acquisition + small 

firms”, ”competence-based view”, ”economic competence”, ”accounting knowledge”, 

”business advice”, ”contingency factors”, ”institutional theory”, ”institutional pillars”. 

3.5 Urval 
Studiens syfte är att öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av ekonomisk 

kompetens, i och med det är urvalet av aktörer avgränsat till just dessa aktiebolag. Det 

har med andra ord gjorts ett teoretiskt urval, som är en form av ett målstyrt urval, där 

företagen har valts ut efter vad som är relevant för arbetets forskningsfråga och syfte. 

Vidare är ett teoretiskt urval också en form av ett icke-sannolikhetsurval som passar en 

kvalitativ forskningsstudie, vilket denna studie är, eftersom urvalet grundar sig på 

teoretiska kriterier och inte på slumpmässiga grunder. (Bryman & Bell, 2013) 

Definitionen av små aktiebolag i denna studie är de aktiebolag som enligt svensk lag inte 

omfattas av revisorsplikten. Kravet för att klassas som ett mindre aktiebolag, som därmed 

inte behöver ha en revisor, är att företaget under de två senaste räkenskapsåren inte 

överstigit mer än ett av nedanstående tre krav: 

 Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. 

 Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. 

 Högst tre anställda. 

(Prop. 2009/10:204). 

Alla intervjusubjekt i urvalet är ägare eller delägare i de små aktiebolagen och även de 

som driver bolagen, i studien refererar vi till dessa som entreprenörer. Anledningen till 

att vi valde att intervjua dessa personer är för att det sannolikt är de som har ansvaret för 

den ekonomiska kompetensanskaffningen och hanterar den i dessa små ägarledda företag, 

därmed har de också mest kunskap om den. Innan vi genomförde intervjuerna frågade vi 

även om det var de som hade ansvaret för- och hanterade den ekonomiska 

kompetensanskaffningen i företaget, för att försäkra oss om att vi intervjuade dem med 

mest kunskap om den. Sammanlagt har 15 entreprenörer i 15 olika små aktiebolag 

intervjuats, varav åtta av dessa med revisor och sju utan revisor. När vi intervjuat 15 
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entreprenörer i 15 olika aktiebolag ansåg vi att urvalskategorin uppnått en teoretisk 

mättnad, vilket innebär att intervjuerna visade liknande resultat där inget nytt framkom 

(Bryman & Bell, 2013). Anledningen till att vi intervjuat små aktiebolag med revisor och 

utan revisor är för att inom vår urvalskategori, aktiebolag som inte överstiger mer än ett 

av tidigare nämnda tre krav, så finns det bara dessa två sorters aktiebolag. Då de antingen 

kan välja att ha revisor eller inte ha revisor, då inga andra val finns till förfogande. Det 

gör att vi intervjuat alla olika små aktiebolag, som i detta fall är begränsat till två olika 

varianter, inom detta urval. Det är med andra ord inget syfte i studien att jämföra 

aktiebolagen med och utan revisor och de kommer därmed inte heller analyseras mot 

varandra, skulle klara skillnader identifieras mellan dessa bolag så presenteras dessa 

skillnader dock i studien.  

De små aktiebolagen hittades genom Infotorg Företag, som är en databas med fakta om 

företag. På Infotorg Företag går det bland annat att hitta företags årsredovisningar och 

bokslut, det finns även information huruvida företaget har en revisor eller inte. På denna 

databas kan företag identifieras genom ovanstående tre krav, det är på detta sätt de 15 

aktiebolagen i studien har identifierats. 

3.6 Semistrukturerade intervjuer 
Primär data har i studien samlats in genom kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad 

karaktär. Eftersom studien utförs utifrån aktörssynsättet utförs därmed de 

semistrukturerade intervjuerna också utifrån aktörssynsättet. Det innebär att fokus ligger 

på de personliga upplevelser som de olika entreprenörerna har beträffande deras företags 

ekonomiska kompetensanskaffning, vilket ökar förståelsen för små aktiebolags 

anskaffning av dessa kompetenser, utifrån deras perspektiv. Intervjuerna kan i och med 

detta röra sig i olika inriktningar, vilket är önskvärt i kvalitativa intervjuer, eftersom detta 

skapar kunskap om vad intervjusubjektet uppfattar som viktigt i företagets anskaffning 

av ekonomisk kompetens. Det bidrar i sin tur till att svara på forskningsfrågan och uppnå 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer är flexibla och tenderar, som tidigare nämnt, 

att gå i den inriktning som intervjusubjektets svar går i. Detta innebär att intervjuguiden 

delvis följs vid frågorna men att det även går att avvika från den och ställa följdfrågor 

som känns relevanta utifrån de svar som erhållits under intervjuerna. (Bryman & Bell, 

2013) Intervjuguiden har skapats utifrån den teoretiska referensramen i syfte att behandla 

tidigare forskning och teorier under intervjuerna. Trots att intervjuerna varit flexibla där 

entreprenörerna getts möjligheten att svara på frågorna på sitt eget vis, så har ändå den 

teoretiska referensramen som intervjuguiden grundar sig i, hela tiden tagits i beaktning. 

Detta i syfte att styra intervjusubjekten i en inriktning som gjort deras svar möjliga att 

analysera mot den teoretiska referensramen. (Holme & Solvang, 1997) 

Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört med 15 olika entreprenörer i 15 olika företag 

på deras arbetsplatser, detta i syfte att skapa en lugn och trygg miljö för intervjusubjekten. 

I en trygg och ostörd miljö ansågs entreprenörerna kunna öppna sig i en större 

utsträckning och ge oss genomtänkta och djupa svar, med avsikten att öka vår förståelse 

för den ekonomiska kompetensanskaffningen i deras företag. Med intentionen att få 

entreprenörerna att öppna sig så mycket som möjligt och ge ärliga svar i intervjuerna, har 

de på förhand fått veta att de själva, deras företag och allt de säger i intervjuerna kommer 

att vara anonymt. De har även på förhand blivit informerade om studiens ämne så att de 

hade en inblick i detta område och kunde ge oss djupa och relevanta svar på frågorna. 

(Bryman & Bell, 2013)  

Vid samtliga intervjuer medverkade vi båda författare för att öka intervjuernas 

trovärdighet och för att säkerställa att intervjuguidens alla delar behandlades. Intervjuerna 
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spelades även in för att vi skulle kunna fokusera på intervjun och föra en flytande dialog 

istället för att fokusera på att hinna anteckna allt som intervjusubjektet säger. Genom att 

spela in intervjuerna ansåg vi att bättre svar kunde erhållas då vi blir mer delaktiga i 

intervjuerna, vilket gör att fler följdfrågor ställs och eventuella otydligheter undanröjs. 

Inspelningarna har även varit till hjälp vid transkriberingarna av intervjusubjektens ord 

till skriftlig form. (Patel & Davidson, 1994; Bryman & Bell, 2013) Den genomsnittliga 

tiden för intervjuerna var cirka 45 minuter, därmed uppgick den totala tiden för 

intervjuerna till cirka 11 timmar.  

3.7 Analysmetod 
Till en början sker en datareduktion där all den insamlade empirin som inte är relevant 

för studiens syfte tas bort, med andra ord all den insamlade empirin som inte ökar 

förståelsen för små aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning. Sedan presenteras 

denna data i olika analysenheter i empirikapitlet, som har sin utgångspunkt i studiens 

delsyften och således studiens analysmodell. Först presenteras hur den ekonomiska 

kompetensanskaffningen går till i företaget, sedan vilka inre och yttre faktorer som 

påverkar denna, avslutningsvis presenteras institutionella mekanismer som har en direkt 

påverkan på den ekonomiska kompetensanskaffningen. De institutionella mekanismerna 

som har en indirekt påverkan, genom de inre och yttre faktorerna, på den ekonomiska 

anskaffningen behandlas senare i analyskapitlet. Denna data sammanfattades sedan kort 

i tabeller för varje enskilt företag (se bilaga 2), utifrån de analysenheter som presenterades 

i empirin och som är kopplade till studiens analysmodell och delsyften. Sedan gjordes en 

kort sammanställning för varje analysenhet i en tabell (se tabell 1), som speglar hur det 

generellt ser ut hos de 15 företagen. Detta gjordes för att underlätta vid analysen, då 

kategoriserad data gör datamängden mer överskådlig. (Lundahl & Skärvad, 1999) Den 

överskådliga blick som de sammanfattande tabellerna ger över den insamlade empirin, är 

sedan till stor hjälp vid analysen. Analysen underlättas ytterligare genom att utgå från den 

analysmodell som den teoretiska referensramen resulterade i, vilket bidrar till att öka 

förståelsen för små aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning. I analyskapitlet 

presenterades först hur de små aktiebolagen anskaffar ekonomisk kompetens, detta 

analyserades med tidigare studier i området för att avslutas med att analysera hur 

institutionella mekanismer direkt påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen. 

Vidare analyserades det hur de inre och yttre faktorerna direkt påverkar den ekonomiska 

kompetensanskaffningen, samt hur institutionella mekanismer indirekt, genom att 

påverka de inre och yttre faktorerna, påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

i studien. Kapitlet avslutas med en utvecklad analysmodell, då den analysmodellen som 

presenterades i kapitel två har utvecklats utifrån det som blivit uppenbarat i studiens 

empiri och analys. 

3.8 Reliabilitet, validitet och källkritik 
I vilken omfattning en studie kan upprepas, om den utförs igen, beror på reliabiliteten. 

Reliabiliteten beskriver hur pålitlig mätningen är och följaktligen hur pålitligt studiens 

resultat är. (Bryman & Bell, 2013) Denna studie utförs utifrån aktörssynsättet, vilket 

innebär att entreprenörernas personliga verklighetsuppfattningar gällande deras 

ekonomiska kompetensanskaffning tolkas och utgör empirin i studien (Arbnor & Bjerke, 

1994). Med avsikten att höja reliabiliteten så har studiens tillvägagångssätt beskrivits 

utförligt i metodkapitlet om studien skulle utföras igen. Vidare har vi båda författare 

medverkat under alla intervjuer, det gör att överensstämmelsen om hur vi ska tolka det vi 

hör och ser har ökat, som i sin tur ökar reliabiliteten i studien. Validiteten ökar också då 
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vi båda medverkat under alla intervjuerna, då sannolikheten att intervjuguidens alla delar 

behandlades ökar. (Bryman & Bell, 2013) 

En litteraturöversikt gjordes tidigt i studien, där tidigare forskning inom ekonomisk 

kompetens och kompetensanskaffning bearbetades, för att skapa en förståelse för ämnet 

och sammanställa vad som var relevant för vår studie i syfte att öka dess validitet (Arbnor 

& Bjerke, 1994). Validiteten i en studie har att göra med i vilken omfattning det som 

avses att mätas är det som blir mätt, i detta fall, studiens indikatorers förmåga att mäta det 

som avses att mätas (Bryman & Bell, 2013). Med detta i beaktning lades mycket tid ner 

på att utforma studiens indikatorer, vilket är frågorna i intervjuguiden, så att de mäter det 

som vi avser att mäta i studien. Dessa intervjufrågor utformades väldigt noga med 

avsikten att de skulle behandla alla teoretiska delar i analysmodellen och därmed samla 

in relevant data, för att kunna svara på studiens forskningsfråga och uppnå studiens syfte, 

det vill säga öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av ekonomisk kompetens 

(Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 1994) Intervjuguiden delades därför upp i olika 

delar, där varje del behandlade en viss del i den teoretiska referensramen, för att se till att 

alla dess delar slutligen behandlades och således uppnå en hög validitet i studien.  

För att ytterligare öka validiteten i studien har vi hela tiden tagit studiens syfte och 

forskningsfråga i beaktning vid sammanställning av insamlad data. Detta innebär i 

empirikapitlet att endast insamlad data som är relevant för att öka förståelsen för små 

aktiebolags ekonomiska kompetensanskaffning har tagits med. (Holme & Solvang, 1997) 

Vidare har studiens validitet stärkts genom att vi sett till att intervjua de aktörer som har 

mest insikt och kunskap om den ekonomiska kompetensanskaffningen i små aktiebolag, 

nämligen de entreprenörerna som driver dessa bolag och som således har ansvaret för- 

och hanterar den ekonomiska kompetensanskaffningen i dessa bolag. De 

semistrutkurerade intervjuerna med entreprenörerna var anonyma, vilket de fick veta på 

förhand, i syfte att erhålla så ärliga och trovärdiga svar som möjligt. Insamlad data från 

empirin har sedan metodiskt kategoriserats och kodats med hjälp av vår konstruerade 

analysmodell, detta har gjorts för att uppnå studiens syften. (Arbnor & Bjerke, 1994) För 

att stärka reliabiliteten och validiteten i studien har vi använt oss av vetenskapliga artiklar 

som är peer review och som behandlat studiens ämnesområde, dessa artiklar har sedan 

understödjs med andra källor, främst böcker, som vi kritiskt granskat.  
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4. Empiri 
Här presenteras först en kort bakgrund om företaget som följs av en beskrivning av hur 

företaget i fråga anskaffar ekonomisk kompetens. Sedan presenteras inre och yttre 

faktorer som direkt påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen i företaget, det 

följs av institutionella mekanismer som direkt påverkar anskaffningen. De institutionella 

mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen indirekt, genom de 

inre och yttre faktorerna, presenteras i analyskapitlet. Empirikapitlet avslutas med en 

tabell som sammanställt resultaten från empirin, även de institutionella mekanismer som 

påverkar indirekt finns med i denna tabell. En sammanfattande tabell där alla 15 bolag 

behandlas var för sig finns i bilaga 2. 

4.1 Små aktiebolag med registrerad revisor 

Företag 1 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företagets affärsidé är att sälja enkel, lätt och hälsosam snabbmat, de riktar sig främst 

mot ungdomar som är deras största kundgrupp. Företaget startade 1997 och har idag fyra 

anställda personer. Den intervjuade personen både driver företaget och är delägare i det. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Internt i företaget anskaffas ekonomisk kompetens för att göra löpande bokföring och 

moms, dessa ekonomiska arbetsuppgifter sköter entreprenören som vi intervjuat. Vid 

tidsbrist och oklarheter gällande den löpande bokföringen och momsen anskaffar 

företaget extern kompetens, det sker via en redovisningsbyrå. Ägaren till 

redovisningsbyrån är en närstående till entreprenören, så viss ekonomisk kompetens för 

löpande bokföring och moms anskaffas med andra ord via det sociala nätverket. Företaget 

använder sig av en revisor, vad gäller granskningen av den löpande bokföringen och 

momsen som upprättats internt i företaget och av redovisningsbyrån, vidare upprättar 

även revisorn årsbokslut åt företaget. Entreprenören kom i kontakt med revisorn genom 

en bekant som alltid använt sig av denne, rekommendationerna kom följaktligen genom 

det sociala närverket. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenörens erfarenhet av att driva företag sträcker sig tillbaka till 2001 då hon började 

driva ett annat företag, det företaget drev hon fram tills 2009 då hon tog över driften av 

det nuvarande företaget. Hon har dock varit delägare i det nuvarande företaget sedan 1997 

och även varit verksam inom branschen sedan dess. Entreprenören har gått ut grundskolan 

och gymnasium, på gymnasium gick hon samhällsekonomiska företagarlinjen. Den 

ekonomiska kompetensen som hon har är grundläggande inom bokföring och moms, den 

har efter gymnasiet byggts på under tiden hon drivit företag, den är som hon själv 

uttrycker det ”självlärd i takt med att problemen uppstår”. Entreprenören står för all den 

ekonomiska kompetensen som företaget har internt. Det är hon som sköter företagets alla 

ekonomiska arbetsuppgifter internt, som tidigare nämnts består av löpande bokföring och 

moms. Ekonomisk kompetens har enligt henne ”ingen direkt påverkan på företagets 

enkla affärsidé” och påverkar den inte i någon större utsträckning. Däremot kan den 

ekonomiska kompetensen påverka företaget indirekt, till exempel vad företaget väljer att 

göra med dess avkastning och hur det väljer att skatteplanera, vilket båda är viktiga för 

företagets framgång ekonomiskt sett.  

Osäkra och snabbt växlande marknadsförhållanden är inget hon föredrar att arbeta i eller 

som hon tycker är stimulerande. När hon väl ställs inför sådana marknadsförhållanden 

strävar hon efter att hitta nya lösningar för den rådande situationen och göra det bästa 
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möjliga av den. Vid oklarheter gällande den löpande bokföringen och momsen, tar 

entreprenören hjälp av redovisningsbyrån som hon uttrycker ett stort förtroende för.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom snabbmatsbranschen, som entreprenören menar är en marknad 

med stabil efterfrågan över lång tid men som påverkas av konjunktursvängningar och 

ungdomars föränderliga preferenser, som är deras huvudmålgrupp, på kortare tid. Således 

är marknaden mer föränderlig på kortare tid, efterfrågan är till exempel mycket större 

under sommaren jämfört med vintern. Marknaden präglas också av stor konkurrens, när 

förändringar sker hos konkurrenter på den lokala snabbmatsmarknaden så är det något 

som företaget känner av i efterfrågan på deras produkter. Momsförändringen i 

restaurangbranschen påverkade företaget på så sätt att vinstmarginalerna ökade och den 

löpande bokföringen underlättades, då företaget tidigare hade olika momssatser att ta i 

sin beaktning. Momsförändringen var en sådan förändring som gjorde att företaget var 

tvungen att ändra sina ekonomiska arbetsmetoder för att hänga med på marknaden. 

Sådana förändringar på marknaden, som påverkar företagets interna ekonomiska 

arbetsmetoder vad gäller bokföring och moms, sker dock inte så ofta. De ekonomiska 

arbetsuppgifter som företaget, internt eller externt, ska göra är av varierande komplexitet. 

De ekonomiska arbetsuppgifter som görs internt av entreprenören, löpande bokföring och 

moms, är inte speciellt avancerade och det är inte heller någon variation på dem, numera 

är det dessutom samma moms på alla deras produkter. Uppstår det några problem med 

dessa arbetsuppgifter, som sköts internt i företaget, är det enligt entreprenören lätt att 

analysera uppgiften, i syfte att veta vilken slags ekonomisk kompetens som behöver 

anskaffas externt för att lösa problemet. De ekonomiska arbetsuppgifter som företaget ska 

göra och som är mer komplexa, till exempel revision och bokslut, görs istället externt av 

revisorn och redovisningsbyrån.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

När företaget startade så berättar entreprenören att de var tvungna att ha en revisor enligt 

lag. Efter lagändringen som gör att företaget inte längre behöver ha revisor, så har de ändå 

valt att behålla revisorn. Entreprenören berättar att de valt att behålla revisorn för att ”det 

har funkat bra med revisorn och det känns dumt att sluta med någonting som fungerat 

bra, det känns även tryggt att ha en revisor som granskar företagets redovisning”. Lagar 

och regler påverkar till viss del vilken ekonomisk kompetens som företaget anskaffar, då 

de anskaffar kompetens för att upprätta bokföring, moms och bokslut som de enligt lag 

ska göra. Däremot behöver de inte enligt lagen ha en revisor som granskar redovisningen 

och skriver under, vilket företaget använder sig av ändå. En viss förväntan och 

påtryckning upplever företaget från banken då det anskaffar ekonomisk kompetens, 

banken behöver nämligen en viss redovisning om företaget för att kunna hjälpa företaget 

med hur de kan hantera sin avkastning. 

Företag 2 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Bolagets verksamhet går ut på att sälja profilkläder, profiltillbehör, presentlösningar och 

reklam, där de främst riktar sig mot företag verksamma inom Piteå, Luleå, Älvsbyn och 

Boden. De hjälper företag att profilera sig och därmed marknadsföra sig på bästa sätt. 

Företaget startades för sex år sedan och den intervjuade entreprenören är en av de två 

ägarna som tillsammans driver företaget. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Den löpande bokföringen och momsen görs internt i företaget av entreprenören. Den 

ekonomiska kompetensen som krävs för dessa arbetsuppgifter har hon lärt sig när hon 

utfört dem. När frågor uppstår vid den löpande bokföringen och momsen tar de extern 
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hjälp via marknaden, nämligen supporten till deras bokföringsprogram. Företaget 

anskaffar även extern kompetens genom en revisor som granskar redovisningen, gör 

bokslutet och upprättar en revisionsberättelse. Revisorn kom de i kontakt med på en starta 

eget-utbildning, med andra ord externt genom marknaden.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har drivit företaget i sex år tillsammans med sin kollega, hon hade ingen 

tidigare erfarenhet av att driva företag innan hon startade detta. Hon har varit verksam i 

branschen ytterligare tio år tillbaka innan hon startade företaget. Hon har gått 

grundskolan, en vårdutbildning på gymnasiet och en tvåårig yrkesutbildning till 

kallskänka. Sedan entreprenören bildade företaget har hon även gått säljutbildningar och 

starta eget-utbildning. De ekonomiska kompetenserna som finns inom företaget är 

grundläggande och omfattar löpande bokföring och moms. Företaget anskaffar därmed 

kompetens externt, för de mer komplexa ekonomiska uppgifterna, då företaget inte har 

dessa kompetenser internt. Den ekonomiska kompetensen är endast viktig för den dagliga 

verksamheten i den mån att de ekonomiska uppgifterna ska fungera som en 

grundläggande faktor, så att de kan ägna sig åt den viktigare och mer utmanande 

affärsidén.  

Entreprenören anpassar sig mycket efter hur marknadsförhållandena är, både på gott och 

ont, då branschen enligt henne är ”väldigt upp och ner då den är konjunkturkänslig”. På 

så sätt misstrivs hon inte i osäkra och föränderliga marknadsförhållanden, då branschen 

präglas av detta och hon anpassar sig efter det. Samtidigt är det inte alltid så bra att 

anpassa sig för mycket efter dessa förhållanden, då hon menar att ”man kan bli lite låg 

själv också” när det är lågkonjunktur och mindre tillströmning på kunder. Då önskade 

entreprenören att hon hade varit mer produktiv på andra områden, som till exempel 

planering, så att hon jämnar ut arbetsbördan då det blir väldigt mycket arbete vid 

högkonjunkturer. Hade hon själv fått välja så hade hon jämnat ut konjunkturerna och 

kundtillströmningen, därmed trivs hon inte allt för bra med växlande 

marknadsförhållanden eftersom hon själv påverkas så mycket av det. Entreprenören 

nämner också att ”man kan bli väldigt frustrerad ibland” då branschen är osäker på grund 

av dess känslighet för konjunkturen.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom branschen för profilering, reklam och företagspresenter, denna 

marknad är väldigt konjunkturkänslig och föränderlig. Den är osäker för att den är 

beroende av hur det går för andra företag, eftersom de främst riktar sig mot 

företagsprofilering då företag utgör större delen av deras kunder. Under lågkonjunktur så 

påverkas företaget extra mycket eftersom att få företag då lägger ner pengar på profilering 

jämfört med vid högkonjunktur då kundtillströmningen är hög. Marknaden är även 

väldigt beroende av tidsperioder på året, under hösten hjälper de många företag med deras 

kick-off, kring julen erbjuder de företag julklappslösningar och innan sommaren är det 

också en bättre period. På orten är inte konkurrensen så hög, den består av ett annat företag 

som har en liknande affärsidé. 

De ekonomiska arbetsmetoderna är inget de känner att de behöver förändra för att hänga 

med i förändringar på marknaden. De få gånger förändringar sker, vad gäller ekonomiska 

arbetsmetoder, blir de underrättade genom att bokföringsprogrammet justeras eller att 

revisorn påpekar det. Vidare är de ekonomiska arbetsuppgifterna som görs internt i 

företaget av grundläggande och rutinmässig karaktär, uppstår det några problem gällande 

dessa är det enligt entreprenören enkelt att analysera hur man ska gå till väga för att lösa 

problemet. De mer avancerade ekonomiska uppgifterna sköts externt av revisorn, då 

kompetensen för dessa inte finns internt. Företaget försöker göra ekonomiska 
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arbetsuppgifter internt så långt det går, då det sänker kostnaden för revisorns arbete som 

då inte blir lika omfattande.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören säger att det är skönt att veta att revisorn granskar den bokföring och moms 

som gjorts internt i företaget för att se till att den är korrekt utförd och i sin ordning. 

Företaget valde således att fortsätta med revisorn trots att plikten för detta försvann, i 

dagsläget har de tänkt fortsätta anskaffa ekonomisk kompetens på samma sätt. Hon 

tillägger att det är ”lag att man ska upprätta ett bokslut” och därför anskaffar de 

kompetens för de mer avancerade ekonomiska arbetsuppgifterna med avsikten att följa 

lagen. Då företaget valde att fortsätta med revisorn, trots att lagkravet togs bort för detta, 

visar det att kognitiva mekanismer i slutänden påverkar mer än regulativa. Extern 

kompetens genom revisorn anskaffas främst som en säkerhet så att företaget känner sig 

tryggt på det ekonomiska området och kan fokusera på sin huvudsakliga verksamhet. 

Entreprenören menar att normer för hur små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens 

finns. Alla aktiebolag som hon känner till anskaffar nämligen ekonomisk kompetens 

genom en revisions- eller redovisningsbyrå, för att utföra de mer avancerade uppgifterna 

som revision, bokslut och revisionsberättelse. Hon tillägger att de flesta mindre företag 

som hon känner till sköter de mer grundläggande delarna av redovisningen, som löpande 

bokföring, internt. Entreprenören tror att de hade blivit mer granskade, av myndigheter 

och leverantörer, om de hade skött alla ekonomiska uppgifter internt i företaget, främst 

för att de då skulle sticka ut då inga andra företag gör bokslutet själva. 

Företag 3 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företagets verksamhet bygger på att förädla Norrlands urberg inom stenhuggeri, det är 

något som företaget är ensamma om då de flesta andra förädlar halvfabrikat från Kina. 

Företaget producerar främst stenmurar, gravstenar, bänkskivor, fasadplattor och 

golvstenar. Företaget har två anställda och den intervjuade personen är den som äger- och 

driver företaget. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

På 1970-talet anställde företaget en person som sköter den löpande bokföringen, momsen 

och skatten. Entreprenören rekommenderades om denna person genom en bekant i det 

sociala nätverket. Han anskaffar även ekonomisk kompetens externt via en revisor, som 

granskar redovisningen, upprättar årsbokslut samt revisionsberättelsen. Revisorn har 

entreprenören också kommit i kontakt med via det sociala nätverket.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Erfarenhet av att driva företag har entreprenören sedan 1967 då han tog över detta företag, 

som är ett familjeföretag, av sin far. Han har varit yrkesverksam i branschen sedan han 

tog över företaget 1967. Innan det har han har gått ut grundskolan, gymnasiet där han 

läste till tele-tekniker samt en universitetsutbildning på tre år där han läste 

företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. De ekonomiska kompetenser som 

entreprenören innehar omfattar endast den utbildningen han läste på universitetet. Andra 

ekonomiska kompetenser i företaget är de kompetenser beträffande löpande bokföring, 

moms och skatt, vilket den anställde som sköter detta förfogar över.  Företaget har en 

enkel affärsidé som inte påverkas kännbart av vilken ekonomisk kompetens som finns att 

förfoga över, förutom att viss ekonomisk kompetens krävs för att driva företag, då tänker 

entreprenören främst på bokslut som han anskaffar kompetens externt för att upprätta. 

Entreprenören ger intrycket av att trivas med lugna och oförändrade 
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marknadsförhållanden, vilket han menar att branschen också präglas av då han säger att 

”stenhuggeri är ju ingen trendbransch utan det är en stabil, lugn och stilla bransch”. 

Med andra ord är osäkra och snabbt växlande marknadsförhållanden inget som 

entreprenören trivs att arbeta i.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom stenhuggeribranschen, en bransch där företag förädlar sten. 

Denna bransch påverkas inte nämnvärt av trender, utan det är en lugn och stabil bransch 

som inte heller påverkas speciellt mycket av konjunkturer. Branschen verkar inte alls 

präglas av osäkerhet eller växlande marknadsförhållanden då entreprenören menar att 

”stenhuggeri alltid kommer att efterfrågas”. Företagets slutprodukter är dessutom 

diversifierade och riktar sig mot en bred marknad, därmed är de inte beroende av en viss 

bransch eller marknad. Det enda som påverkas av trender är den del av verksamheten som 

riktar sig mot inredning, till exempel köksbänkar.  

De ekonomiska arbetsuppgifter, gällande bokföring, moms och skatt, som sköts av den 

anställde i företaget är rutinmässiga och inte speciellt komplicerade. Entreprenören 

upplever inte att den anställde behöver ändra sina arbetsmetoder när hon utför sina 

ekonomiska arbetsuppgifter, för att hänga med förändringar på marknaden. Vidare har de 

en revisor som sköter de mer komplicerade ekonomiska arbetsuppgifterna, som 

revisonen, årsbokslutet och upprättandet av revisionsberättelsen.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Förut anskaffade företaget ekonomisk kompetens via en revisor för att de var tvungna 

enligt lag, de var väldigt nöjda med honom. Han gick sedan bort och då valde företaget 

att fortsätta med revisor för att de är nöjda och kände att det hade fungerat bra. 

Entreprenören har sedan han startade företaget alltid anskaffat ekonomisk kompetens på 

samma sätt, en revisor som granskar redovisningen, upprättar årsbokslut samt 

revisionsberättelsen och den anställde som sköter löpande bokföring samt momsen. Detta 

har han inga planer på att ändra, då han säger att ”vi gör nog på samma sätt alltjämt, vi 

följer samma spår och kommer att hålla oss till det så länge det är möjligt”. Ekonomisk 

kompetens för att upprätta bokslut anskaffar de externt för att de ska upprätta bokslut 

enligt lagen. Entreprenören känner av vissa normer, mellan små företag, för hur dessa 

företag anskaffar ekonomisk kompetens. Då entreprenören menar att det finns outtalade 

tillvägagångsätt för hur ekonomisk kompetens ska anskaffas i mindre företag, vilka 

uppgifter företaget ska sköta själv och vilka företaget ”outsourcar”. Han tror att dessa 

normer härstammar från den tiden då det var lag att ha revisor, då många företag efter det 

fortsatt att anskaffa vissa kompetenser externt från en revisor, då det blev en norm på 

grund av det tidigare lagkravet. 

Företag 4 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Bolaget äger, förvaltar och hyr ut fastigheter till andra företag, främst kontorslokaler- och 

förråd, förråden hyrs främst ut till byggnadsföretag. De hyr även ut traktorer och bilar, 

främst riktat mot byggföretag det också. 2002 startades företaget och den intervjuade 

personen är den som ägt och drivit företaget sedan starten. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Den ekonomiska kompetensen som företaget anskaffar är via en revisor som 

entreprenören fått kontakt med genom en affärsbekant i det sociala nätverket. De 

ekonomiska kompetenser som revisorn bistår med till företaget är löpande bokföring, 
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moms, skatter, bokslut och revision. All den ekonomiska kompetens som företaget 

anskaffar är med andra ord extern genom revisorn. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företagaren har erfarenhet av att driva företag i 28 år, sedan dess har han startat flera 

företag och varit verksam inom flera olika branscher. Detta företag startade han 2002 och 

det är sedan dess han har varit yrkesverksam inom denna bransch. Han har gått ut 

grundskolan och har sedan dess varit inom arbetslivet, han har med andra ord aldrig gått 

gymnasiet. De ekonomiska kompetenser entreprenören innehar, som är av grundläggande 

karaktär, har han lärt sig genom åren som egenföretagare. Internt finns det ingen som 

jobbar med företagets ekonomi, därmed inte heller någon annan ekonomisk kompetens 

än den grundläggande som entreprenören innehar. Företaget anskaffar de ekonomiska 

kompetenserna genom en revisor, som de alltid använt och har stort förtroende för, 

eftersom de inte har kompetensen internt för att lösa de ekonomiska uppgifterna. Den 

ekonomiska kompetensen är inte av någon betydande omfattning för företagets affärsidé, 

som är av enklare karaktär. Den är endast viktig för grundläggande bitar som företaget 

ska göra, till exempel deklarationen och bokslutet.   

Entreprenören ger skenet av att ha ett väldigt driv i sig och trivas i osäkra- och växlande 

marknadsförhållanden. På frågan om hur han trivs att arbeta i sådana förhållanden säger 

han också att ”jag tycker det är roligt och stimulerande, då får man hålla sig i framkant 

och försöka vara steget före konkurrenterna hela tiden, så man vet vad som händer innan 

det är för sent”. Osäkra och växlande marknadsförhållanden verkar med andra ord ha en 

positiv inverkan på entreprenören.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget verkar inom uthyrningsbranschen vad gäller bilar och traktorer, de riktar sig 

främst mot byggföretag. Företaget verkar även inom fastighetsbranschen där de hyr ut 

lokaler till företag. Entreprenören är verksam i flera olika branscher då han äger och driver 

andra företag också, därför har han något att jämföra med på frågan om hur han skulle 

beskriva branschen som det här företaget verkar i. Han beskriver den här branschen som 

”en stabil bransch med en kontinuerlig, jämn och gradvis ökande efterfrågan över tid”. 

Efterfrågan på företagets lokaler- och förråd påverkas inte heller av 

konjunktursvängningar menar entreprenören, han upplever att förråd och lokaler 

efterfrågas i alla lägen och har inte märkt någon skillnad vid olika konjunkturer. 

Entreprenören håller sig uppdaterad vid större förändringar på det ekonomiska området. 

Eftersom de ekonomiska arbetsuppgifterna köps in externt via en revisor, så är det inte 

lika viktigt för honom att hålla sig uppdaterad på de mindre detaljerna som förändras för 

dessa uppgifter. Större ekonomiska förändringar på marknaden, som kan ha en påverkan 

på företaget, tycker dock entreprenören det är viktigt att hålla sig uppdaterad på, vilket 

han också gör. Förändringar rörande detaljerna i de ekonomiska arbetsmetoderna förlitar 

han sig på att revisorn är uppdaterad på. 

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören menar att företaget till viss del anskaffar ekonomisk kompetens, för att 

utföra ekonomiska uppgifter, för att följa vissa lagar och regler. I syfte att följa dessa 

regler blir det därför viktigt för företaget att säkerställa att dessa ekonomiska uppgifter 

utförs korrekt, för att uppnå detta använder företaget sig av en revisor. Tidigare 

ekonomisk kompetensanskaffning påverkar mycket hur han anskaffar ekonomisk 

kompetens idag, han har sedan han startade sitt första företag alltid gått likadant tillväga 

och använt samma revisor, som bistått med de ekonomiska kompetenserna. Revisorn har 

alltid gjort ett bra jobb, det har gjort att han känt sig trygg med denne och därmed valt att 
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fortsätta på samma sätt. Entreprenören ger intrycket av att han kommer fortsätta på 

samma sätt även i framtiden. Uppstår det funderingar eller förändringar, vad gäller den 

ekonomiska biten, tar han alltid hjälp av sin revisor i första hand och utgår därifrån, han 

har aldrig anskaffat kompetenser på annat sätt vid förändringar eller oklarheter på det 

ekonomiska området. 

Företag 5 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företagets affärsidé går ut på att tillhandahålla viltkött, sälja tillbehör till matlagning, 

souvenirer och slöjd. Allt de säljer har ett lapptema och är av finare kvalitet. Företaget 

startades för två år sedan och vi har intervjuat personen som ägt och drivit det sedan 

starten. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

All den ekonomiska kompetensen som företaget anskaffar, gällande redovisning, revision 

och skatter, anskaffas externt genom en revisor. Revisorn sökte entreprenören upp externt 

via marknaden när hon startade företaget för två år sedan. De har aldrig haft någon 

tidigare kontakt med varandra, inte heller någon gemensam bekant eller annan som 

rekommenderade henne om revisorn. Revisorn sköter företagets löpande bokföring, 

moms, skatter, revision och årsbokslut.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har sammanlagt sju års erfarenhet av att driva företag, hon är inne på sitt 

andra år med detta företag. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av branschen innan hon 

startade företaget, däremot så har hon erfarenhet av både säljbranschen och rennäringen, 

vilket är viktiga erfarenheter för den verksamhet hon bedriver nu. Entreprenören har gått 

ut grundskolan, gymnasiet med samhällsinriktning samt erhållit en 

filosofikandidatexamen, som är en treårig universitetsutbildning. Hon har ingen 

ekonomisk kompetens och det finns inte heller någon övrig ekonomisk kompetens internt 

i företaget. Följaktligen anskaffas kompetensen för att sköta bokföring, moms, revision 

och bokslut externt, genom en revisor som sköter alla dessa uppgifter. Det är viktigt för 

entreprenören att ha en revisor som gör detta, hon vill nämligen vara helt säker på att alla 

dessa ekonomiska arbetsuppgifter sköts på ett korrekt- och uppdaterat sätt, då hon 

beskriver sig som ett ”kontroll-freak”. Ekonomisk kompetens är enligt entreprenören 

”viktigt för affärsidén på så sätt att det är viktigt att ha förståelse för vad den innebär, i 

syfte att veta vilken ekonomisk kompetens som behöver anskaffas för en viss uppgift, för 

att kunna ha en bra koll på ekonomin i verksamheten”. Vidare menar hon att företagets 

affärsidé inte är speciellt avancerad. Entreprenören menar att hon inte behöver ha 

kompetensen själv men behöver veta vad den innebär, för att veta hur hon ska gå tillväga 

för att erhålla den. Entreprenören ser osäkerhet och föränderliga marknadsförhållanden 

som en utmaning som ger en extra drivkraft hos henne, annars hade hon nog inte gett sig 

in på denna marknad. Hon trivs helt enkelt med utmaningen då hon får använda sin 

erfarenhet, sitt nätverk och sin kunskap för att, som hon uttrycker det, ”kämpa” på 

marknaden. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom köttbranschen, där de inriktat sig mot viltkött. Branschen är 

väldigt föränderlig och osäker eftersom deras huvudprodukt, renkött, varierar väldigt 

mycket i utbud och pris. Vädret har stor påverkan på renägarnas utbud och därmed också 

pris, detta är något entreprenören inte kan påverka. Konkurrensen på orten är väldigt 

begränsad, det finns ingen annan butik som är liknande, däremot finns det andra butiker 

som har delar av företagets sortiment.   
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Alla ekonomiska arbetsuppgifter gällande bokföring, skatt, revision och bokslut sköts 

som tidigare nämnts externt. I och med det behöver entreprenören inte hålla sig frekvent 

uppdaterad på förändringar gällande dessa arbetsuppgifter. Skulle det vara något som rör 

de uppgifter hon sköter om, förlitar hon sig på att revisorn ger henne vetskap om detta. 

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

De ekonomiska kompetenser som företaget anskaffar gör de med avsikten att följa 

befintliga lagar. Tidigare ekonomisk kompetensanskaffning och erfarenheter har påverkat 

hur och i vilken omfattning företaget idag anskaffar kompetens. Entreprenören hade en 

revisor i det förra företaget och anskaffade samma ekonomiska kompetenser då som hon 

gör i företaget hon driver idag, detta för att hon tycker det är viktigt att ha ordning på 

företagets ekonomi och se till att den sköts på ett korrekt och professionellt sätt. 

Företag 6 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företagets affärsidé är enkel och går ut på att reparera maskiner och andra tyngre fordon 

såsom lastbilar, traktorer och skogsmaskiner åt företag. 2006 startades företaget och den 

intervjuade aktören är den som ägt och drivit företaget sedan dess.  

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget anskaffar kompetenser för löpande bokföring, moms, skatter, revision samt 

bokslut. Dessa ekonomiska kompetenser anskaffas externt, genom en revisor som 

företaget kom i kontakt med via en affärsbekant i det sociala nätverket. Företaget 

anskaffar således ingen ekonomisk kompetens internt.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har ingen tidigare erfarenhet av att driva företag, det här företaget startade 

han 2006. Han har dock varit yrkessam i branschen i 40 år. Entreprenören har gått 

grundskola samt gymnasium på fordonslinjen med inriktning mot maskiner. Han har inga 

ekonomiska kompetenser som företaget har användning för, det finns inte heller någon 

annan med sådana kompetenser i företaget, således sköts inga ekonomiska 

arbetsuppgifter internt i företaget. Då entreprenören själv inte har någon ekonomisk 

kompetens menar han att ”revisorns ekonomiska kompetenser är viktiga för att 

verksamheten ska gå runt och att det rullar på med löneutbetalningar och diverse 

ekonomiska poster”. Revisorns ekonomiska kompetenser blir därmed väldigt viktiga för 

företagets verksamhet, då entreprenören själv inte innehar dessa och det är en 

förutsättning för att företaget ska kunna verka. När det råder osäkra och växlande 

marknadsförhållanden upplever entreprenören det som en utmaning där han ser 

möjligheten att hitta nya lösningar, under sådana förhållanden ökar hans motivation och 

han arbetar oftast mer då. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom maskinservicebranschen, där de reparerar och servar maskiner 

åt företag. Branschen är väldigt konjunkturkänslig och osäker i den meningen att det kan 

tillkomma och falla bort kunder relativt frekvent. Efterfrågan på företagets tjänster beror 

mycket på hur det går för andra företag, oftast har de fler uppdrag under lågkonjunktur 

då företag servar och reparerar maskinerna istället för att köpa nya. 

Förändringar på marknaden rörande ekonomiska arbetsmetoder påverkar inte företaget 

internt då alla dessa arbetsuppgifter sköts externt genom revisorn. Entreprenören upplever 

dessa ekonomiska arbetsuppgifter, som revisorn sköter, som ”väldigt avancerade och 

något som jag själv inte skulle kunna lära mig att göra”. I och med arbetsuppgifternas 

komplexitet uppstår det osäkerhet för entreprenören på detta område, därför upplever han 
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en väldig trygghet med en revisor som har kompetenserna för detta och som håller sig 

uppdaterad på yttre förändringar på det ekonomiska området.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören upplever inte att några speciella lagar, regler eller normer påverkar hur de 

anskaffar ekonomisk kompetens, förutom de krav på bokföring och bokslut som alla 

aktiebolag ska följa, lagar påverkar med andra ord anskaffningen till en liten grad. Den 

externa ekonomiska kompetensanskaffningen, via revisorn, har alltid fungerat bra och det 

gör att de har valt att fortsatt anskaffa samma ekonomiska kompetenser, även revision 

som företaget inte längre behöver anskaffa. Detta tyder på ett kognitivt handlande när 

företaget anskaffar ekonomisk kompetens. 

Företag 7 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företaget utför traktorarbeten, lyft på hög höjd, trädfällning, stubbfräsning och transport 

med lastbil. Företag startades 1992 av den person som vi har intervjuat, sedan dess start 

har han drivit företaget som ensam ägare till det. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget anskaffar all ekonomisk kompetens externt genom en revisor. Entreprenören 

kom i kontakt med revisorn genom en släkting som rekommenderade om denne, med 

andra ord genom det sociala nätverket. De kompetenserna som anskaffas genom revisorn 

är kompetenser för att göra löpande bokföring, moms, skatt, bokslut, revision och 

årsbokslut. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

35 års erfarenhet har entreprenören av att driva företag, detta företag startades 1992 och 

han har erfarenhet av den här branschen sedan dess. Entreprenören har gått grundskolan 

men gick inte gymnasiet, han läste till viss behörighet senare på Komvux för att kunna 

utbilda sig till brandman. Entreprenören har inga ekonomiska kompetenser som han tillför 

till företaget, han har inget intresse av att anskaffa dessa själv, det finns inte heller någon 

annan med sådana kompetenser internt i företaget. Ekonomisk kompetens är viktigt för 

den enklare affärsidén så att entreprenören, trots sin egen avsaknad av denna kompetens, 

”kan ha en viss tillsyn över företagets ekonomi, då revisorn håller mig uppdaterad om 

hur vi ligger till ekonomisk sett”, därmed har han en stor tillit till sin revisor. 

Entreprenören upplever aldrig att det är några osäkra eller växlande 

marknadsförhållanden då han har en stabil tillströmning av kunder, som även är på en 

hög nivå. Skulle efterfrågan minska så påverkar det varken företaget eller honom, då de 

båda har en bra ekonomi som gör att de klarar sig ändå. Angående detta säger 

entreprenören ”eftersom jag inte har några skulder, varken personligen eller genom 

företaget, så behöver jag aldrig vara orolig heller”. Detta påverkar givetvis att 

entreprenören inte berörs nämnvärt av osäkerhet på marknaden, det gör att han alltid är 

lugn och även trivs under sådana förhållanden. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget verkar egentligen i några olika branscher, men främst i entreprenadbranschen. 

Denna bransch är väldigt osäker då företagen här ofta har stora omkostnader kopplade till 

deras verksamhet, samtidigt kan efterfrågan på deras tjänster variera kraftigt beroende på 

årstid och konjunkturläge. Avtar efterfrågan så står företag i den här branschen 

fortfarande med samma kostnader och då blir de väldigt känsliga för 

konjunktursvängningar. Företaget behöver inte förändra sina ekonomiska arbetsmetoder 

efter yttre förändringar på detta, då dessa uppgifter sköts externt. Entreprenören säger sig 

inte förstå alla siffror och begrepp som behandlas när företagets ekonomiska 
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arbetsuppgifter görs, därför väljer han att anskaffa kompetens genom revisorn för dessa, 

enligt honom, komplicerade uppgifter.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Förutom de gällande lagar och regler som råder så känner entreprenören inte av några 

yttre påtryckningar eller normer som påverkar hur och vilken ekonomisk kompetens som 

företaget anskaffar. Tidigare ekonomisk kompetensanskaffning påverkar hur 

entreprenören nu anskaffar ekonomisk kompetens. Han hade en annan revisor tidigare 

som gick i pension, de båda revisorerna anskaffades dock efter rekommendationer från 

en och samma person i hans sociala nätverk. Företagaren har med andra ord gått till väga 

på samma sätt vid den ekonomiska kompetensanskaffningen, då den styrts av en släkting 

som enligt entreprenören ”har mer ekonomiska kompetenser än vad jag har”. 

Företag 8 – Med registrerad revisor 
Kort presentation av företaget  

Företagets verksamhet bygger på att som konsult hjälpa medicinska företag med 

marknadskommunikationen av deras teknik och produkter samt bedriva klinisk forskning 

angående dessa. Fyra år har gått sedan företaget startades och den intervjuade aktören är 

den som ägt och drivit det sedan dess start. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget har en revisor som sköter löpande bokföring, skatter, moms och revision. 

Entreprenören kom i kontakt med revisorn via en närstående i det sociala nätverket som 

kände denne. All ekonomisk kompetens anskaffas med andra ord externt genom det 

sociala nätverket. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören startade företaget för fyra år sedan, han har varit yrkessam i branschen i 

29 år. Han har ingen tidigare erfarenhet av att driva eget företag. Entreprenören har gått 

ut grundskolan och gymnasiet med naturvetenskaplig inriktning. Sedan har han läst till 

sjuksköterska, som är en treårig universitetsutbildning, samt en ettårig vidareutbildning 

inom anestesi, det vill säga narkos. Entreprenören har ingen ekonomisk kompetens och 

eftersom han är ensam i företaget sköts därmed inga ekonomiska arbetsuppgifter internt. 

Således anskaffas all ekonomisk kompetens externt genom en revisor, som entreprenören 

helt ger ansvaret och friheten till att hantera de ekonomiska uppgifterna, då han har ett 

stort förtroende för denne. Han menar att ekonomisk kompetens inte är speciellt viktigt 

för företagets utmanande affärsidé, ”bara i det avseendet att kalkylen går ihop”.  

På grund av att entreprenören inte har några större omkostnader i företaget samt att han 

hade gått i pension när han startade företaget, så är han inte personligen på ett ekonomiskt 

plan, så beroende av efterfrågan på företagets tjänster. Följaktligen påverkas han inte alls 

av osäkerhet eller växlande efterfrågan på hans tjänster. Eftersom marknadsförhållandena 

inte är av stor betydelse för entreprenören och hans ekonomi personligen, så trivs han att 

arbeta i dessa förhållanden om de skulle uppstå.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom en bransch riktad mot medicinsk teknik och klinisk forskning. 

Företaget jobbar med många internationella kunder som är utspridda över hela världen, 

”allt ifrån Kina till USA”, berättar entreprenören. Företagets kunder består av stora, 

stabila och globala företag som han skriver kontrakt med, vilket ger en långvarig trygghet 

för företaget. I och med detta upplever entreprenören branschen som lugn och stabil.  
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Entreprenören anskaffar den ekonomiska kompetensen externt för att den inte finns 

internt inom företaget och för att det är bättre att han håller på med sin verksamhet än att 

han ska börja lära sig dessa ekonomiska arbetsuppgifter. Han tillför mest nytta om han 

ägnar sig åt företagets affärsidé och vanliga verksamhet, istället för att ägna sig åt 

ekonomiska uppgifter internt. Han anskaffar extern ekonomisk kompetens för att det 

ekonomiska arbetet ska skötas så bra och effektivt som möjligt, därför har han en revisor. 

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Lagar och regler påverkar inte entreprenören speciellt mycket i den ekonomiska 

kompetensanskaffningen, förutom vissa delar som han behöver ha enligt lag. Dessa hade 

han dock ändå valt att anskaffa då han ser ”mervärdet med att ha en revisor som upprättar 

och granskar redovisningen samt kan hjälpa mig med frågor rörande, till exempelvis, 

skatter och aktier”. Entreprenören ger revisorn ansvaret och friheten att hantera alla de 

ekonomiska uppgifterna, då han har ett stort förtroende för denne. Sedan företaget 

startade har samma revisor skött de ekonomiska uppgifterna, han har aldrig funderat på 

att ändra på det då det alltid har fungerat bra. Han har med andra ord anskaffat ekonomisk 

kompetens på samma sätt sedan företaget startade. Kognitiva mekanismer verkar påverka 

företagets anskaffning i störst utsträckning då de regulativa och normativa mekanismerna 

knappt påverkar alls. 

4.2 Små aktiebolag utan registrerad revisor 

Företag 9 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Verksamheten i företaget omfattar inventering av skog och upprättande av 

skogsbruksplaner, i deras roll som konsult inom skogsbranschen hjälper de företag och 

privatpersoner att bruka deras skog på bästa möjliga sätt. Idag har de en anställd person i 

företaget samt två delägare, vi har intervjuat den delägaren som driver företaget. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

All ekonomisk kompetens, vad gäller löpande bokföring och moms, anskaffas internt i 

företaget genom att en av delägarna sköter dessa delar. Denna delägare är inte aktiv i 

företagets andra verksamheter utan sköter endast den löpande bokföringen och momsen 

i företaget, tidigare gjordes detta av entreprenören själv. Ekonomiska kompetenser, för 

att granska den löpande bokföringen och momsen som gjorts internt samt för att upprätta 

årsbokslut, anskaffas externt genom en redovisningsbyrå. Redovisningsbyrån har 

företaget kommit i kontakt med genom en bekant i det sociala närverket som jobbar på 

byrån, det är även denna person som sköter granskningen och bokslutet.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har ingen tidigare erfarenhet av att driva företag innan han startade detta 

företag för sju år sedan, i branschen har han varit yrkesverksam sedan han startade 

företaget. Entreprenörens utbildning omfattar grundskola, gymnasium och en femårig 

universitetsutbildning till gymnasielärare med inriktning på historia och 

samhällskunskap. Vad gäller entreprenörens ekonomiska kompetenser så har han läst 

Nationalekonomi A och en kurs i företagsekonomi, han har även lärt sig grundläggande 

bokföring och moms under tiden han drivit företaget. Det finns även andra med 

ekonomiska kompetenser i företaget, den anställde har tidigare drivit enskild firma i 20 

år där han skötte sin egen bokföring och den andre delägaren sköter, som tidigare nämnts, 

den löpande bokföringen och momsen i företaget. Externt har företaget alltid anlitat 

samma redovisningsbyrå, dock inte revisionstjänsten längre, för att det enligt 
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entreprenören ”alltid har känts stabilt och rullat på bra, det har gjort att vi har förtroende 

för byrån och att vi inte behöver vara oroliga för att det blir något fel, det blir en säkerhet 

för oss”. Den ekonomiska kompetensen är viktig för att ha koll på företagets ekonomi i 

syfte att kunna ta bra ekonomiska beslut för verksamheten. Den är inte speciellt viktig för 

företagets, rätt så utmanande affärsidé. Företaget skriver långa kontrakt med företag så 

de håller sig med jobb över tid, 80 % av uppdragen är sådana som erhållits genom kontrakt 

i förväg. I och med detta är företagets marknad stabil, så entreprenören har aldrig riktigt 

ställts inför osäkra förhållanden på marknaden. De mindre komplexa arbetsuppgifterna, 

löpande bokföring och moms, gör företaget internt för att ”få bättre koll på verksamheten 

och hur det går för företaget ekonomiskt”, redovisningsbyrån granskar dessutom dessa i 

efterhand för att se till att allt gått rätt till. Detta indikerar att entreprenören undviker 

osäkra förhållanden, förmodligen för att han inte gillar dessa, genom att skriva långa 

kontrakt och sköta vissa ekonomiska arbetsuppgifter internt, för att få större kontroll över 

verksamheten. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Skogsbruksbranschen, som företaget är verksamma i, är en lugn och stabil bransch med 

relativt få konkurrenter i omgivningen. Branschen är inte heller konjunkturkänslig då 

entreprenören menar att det finns stabilt med jobb i både hög- och lågkonjunktur. 

Företaget skriver dessutom, som tidigare nämnts, långa kontrakt med företag så att de 

alltid håller sig med jobb, i och med det har företaget en stabil tillströmning av uppdrag. 

Företaget behöver endast iaktta generella förändringar i redovisning och skatt när de 

förändrar sina ekonomiska arbetsmetoder. Det är med andra ord inget entreprenören 

upplever att de behöver lägga någon större vikt vid för att hänga med förändringar på 

marknaden. De ekonomiska arbetsuppgifterna inom företaget är rutinmässiga och är inte 

av någon större variation, redovisningsbyrån granskar dessutom dessa i efterhand för att 

se till att allt gått rätt till. De mer avancerade ekonomiska arbetsuppgifterna, granskningen 

av redovisningen och bokslutet, sköter redovisningsbyrån. Företaget använder byrån vid 

behov för dessa uppgifter, då det enligt entreprenören är mer ekonomiskt och effektivt 

om ”vi arbetar med vårt huvudsakliga arbete i en vecka, istället för att lära oss allt som 

krävs för att göra bokslut och granska redovisning”. Företaget väljer att anskaffa 

kompetens för de mindre komplexa ekonomiska arbetsuppgifterna internt, då de lär sig 

mycket när de gör dessa vilket ger bättre koll på bolagets ekonomi. Entreprenören 

tillägger att det även är mer kostnadseffektivt att anskaffa denna kompetens internt.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget anskaffar ekonomisk kompetens externt, via redovisningsbyrån, för att 

säkerställa att det inte blir något fel med redovisningen som de ska skicka in till 

myndigheterna, de tar således till denna hjälp för att följa lagar och regler. Entreprenören 

anser att det är viktigt att följa lagar och regler för att det, som han utrycker det, ”blir en 

massa tjafs om vi inte gör det”. Följer företaget de lagar som finns slipper det vara rädda 

och oroliga för att sådant ”tjafs” ska uppstå. Entreprenören upplever normer bland små 

företag då många sköter den löpande bokföringen internt men tar externt hjälp för att 

upprätta bokslutet. Han tror att ”många gör så för att andra gör så, många är lite rädda 

för att upprätta årsbokslut själva, då många tror att det är väldigt avancerat”. De 

använder redovisningsbyrån vid behov för att det är dyrt att anställa någon som sköter de 

mer avancerade arbetsuppgifterna och det är även dyrt att internutbilda anställda för att 

göra dessa uppgifter, det blir en osäker nytta. Detta rationella handlande talar för att 

kognitiva mekanismer inte påverkar företagets anskaffning av ekonomisk kompetens i 

lika stor omfattning som de regulativa. 
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Företag 10 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företaget bedriver trafikskoleverksamhet, främst med personbil och släp men har även 

en taxiförarutbildning. Företaget startade 1990 och har idag tre anställda, vi har intervjuat 

ägaren som drivit företaget sedan dess start. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Entreprenören har av en anställd i företaget, med andra ord via det sociala nätverket, blivit 

rekommenderad en redovisningsbyrå som företaget anskaffar all den ekonomiska 

kompetensen genom. Redovisningsbyrån sköter den löpande bokföringen, momsen och 

årsbokslutet åt företaget. Inga ekonomiska arbetsuppgifter görs internt i företaget utan all 

kompetens vad gäller ekonomi anskaffas externt genom att köpa den vid behov. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har drivit företaget sedan 1990, före det hade han ingen erfarenhet av att 

driva ett företag. Inom branschen har han dock varit yrkessam i 40 år. Entreprenören har 

gått specifika yrkesutbildningar som krävs för att få driva en trafikskola och för att få 

arbeta som körskollärare. Innan kompetensutbildningarna har han gått ut grundskolan och 

gymnasium med ekonomisk inriktning. Han har även läst kurser på universitetsnivå inom 

pedagogik, psykologi och metodik som även de krävs för att få driva en trafikskola. 

Entreprenören har inga ekonomiska kompetenser och den ekonomiska utbildningen på 

gymnasiet är inget som han känner att han har nytta av när han driver företaget. Det finns 

inte heller några andra ekonomiska kompetenser inom företaget. Internt sköter inte 

företaget några ekonomiska arbetsuppgifter, gällande revision, redovisning eller skatter. 

Därför behöver de inte vara uppmärksamma på förändringar som sker på marknaden inom 

dessa områden, då redovisningsbyrån sköter alla dessa ekonomiska arbetsuppgifter tar 

företaget för givet och litar på att de är uppdaterade på området och löser dessa utan större 

problem. Ekonomisk kompetens är däremot viktig för den utmanande affärsidén på grund 

av att Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, har som krav på att de som ska starta en 

trafikskola behöver genomföra en mindre ekonomisk utbildning som behandlar skatter 

och moms bland annat. Entreprenören är lugn och erfaren, han påverkas inte speciellt 

mycket av osäkra- och växlande marknadsförhållanden då han är van dessa, som ibland 

råder inom branschen. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom trafikskolebranschen, branschen är väldigt föränderlig på kort 

sikt. Branschen påverkas mycket av konjunkturcykler men följer dem inte, tvärt om 

menar entreprenören, vid lågkonjunktur är det till exempel ”fler som utbildar sig och 

skaffar körkort” säger han. Marknaden präglas av stor konkurrens på orten där de 

konkurrerar om begränsade marknadsandelar. Entreprenören menar även att demografin 

påverkar, vid större årskullar och högre invandring så ökar tillströmningen av kunder. 

Marknaden är relativt osäker på grund av lagar och förordningar som ibland förändras 

och som påverkar branschen, förändringarna kan beröra körkort, miljöregler, 

säkerhetskrav och moms. En stor förändring som skett på marknaden var när moms 

infördes 1997, innan 1997 var branschen nämligen momsbefriad, denna förändring 

minskade kundtillströmningen under en kort tid då det blev en kännbar prisökning för 

kunderna. Internt gör inte företaget några ekonomiska arbetsuppgifter, gällande revision, 

redovisning eller skatter. Därför behöver de inte vara uppmärksamma på förändringar 

som sker på marknaden inom dessa områden, då redovisningsbyrån sköter detta. 

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Den ekonomiska kompetensen som anskaffas av företaget styrs av de lagar som gäller för 

dem, de anskaffar ingen kompetens för att göra ekonomiska uppgifter som de inte behöver 
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göra. Sveriges Trafikskolors Riksförbund kräver, som tidigare nämnts, att entreprenören 

genomgår en mindre utbildning som bland annat behandlar skatter och moms. Förbundet 

ställer också krav på lägstanivån vad gäller företagets ekonomiska redovisning, för att få 

bedriva verksamheten i deras regi ska dessa krav uppfyllas. Det påverkar också den 

ekonomiska kompetens som företaget anskaffar av redovisningsbyrån. Före 2010 

använde sig företaget av en revisor men efter att revisorsplikten försvann så slutade de 

använda sig av denne. Entreprenören slutade med att anskaffa dessa ekonomiska 

kompetenser för att han ”inte såg något mervärde i att behålla revisorn för vår lilla 

verksamhet”. Kognitiva faktorer och normer förefaller därmed inte påverka företagets 

ekonomiska kompetensanskaffning.  

Företag 11 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företaget är verksamma inom IT-branschen där de jobbar med att utveckla system och 

applikationer. De systematiserar lösningar inom IT åt företag. Företaget startade 2011 och 

vi har intervjuat ägaren som drivit företaget sedan dess start. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget anskaffar all ekonomisk kompetens genom en redovisningsbyrå, den sköter 

företagets löpande bokföring, moms och upprättar årsbokslutet. Redovisningsbyrån bistår 

även råd om hur företaget ska gå tillväga vid skattefrågor som rör verksamheten. 

Redovisningsbyrån kom företaget i kontakt med genom en gemensam bekant i det sociala 

nätverket, som rekommenderade byrån. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har ingen tidigare erfarenhet av att driva företag sedan hans startade det 

nuvarande företaget 2011. Han har varit verksam inom branschen sedan 2000 då han blev 

färdig systemvetare, vilket är en fyraårig magisterutbildning på universitetet. Innan det 

hade han gått ut grundskolan och samhällslinjen på gymnasiet. De ekonomiska 

kompetenser som entreprenören innehar har han erhållit genom att ha läst 

Företagsekonomi A på universitetsnivå. Entreprenören har även under tiden som han 

drivit företaget lärt sig de mest grundläggande sakerna inom redovisning, till exempel 

grundläggande bokföring och att förstå balans- och resultaträkningar. Det finns ytterligare 

en anställd person i företaget med liknande nivå som entreprenören, vad gäller ekonomisk 

kompetens. Det finns ingen inom företaget som jobbar med dess ekonomi utan dessa 

arbetsuppgifter köper de externt av redovisningsbyrån. De har fullt förtroende för byrån 

och litar på att den sköter alla ekonomiska uppgifter på ett korrekt sätt, så att inga fel 

uppstår i företagets redovisning. Förändringar som sker inom detta område litar företaget 

att redovisningsbyrån håller sig uppdaterade på. Ekonomisk kompetens är inte speciellt 

viktigt för affärsidén som har en hög grad av utmaning, utan anskaffas enbart för att de 

grundläggande ekonomiska funktionerna ska fungera så att verksamheten i övrigt kan 

rulla på som vanligt. Entreprenören har hittills, sedan han startade företaget, inte stått 

inför några större osäkerheter. Han ger känslan av att vara lugn och rationell då han 

berättar om företagets verksamhet och hur han driver det. De osäkra förhållanden som 

entreprenören fått känna på är via företagets kunder, som de fungerar som IT-stöd till, 

som ibland står inför dessa förhållanden. Till viss del har han således arbetat inom osäkra 

förhållanden men det upplever han, såhär i efterhand, inte har påverkat honom eller hans 

arbete på något sätt. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksamma inom IT-branschen, där de utvecklar system och applikationer åt 

alla möjliga företag och inriktar sig inte mot några specifika. IT-branschen är föränderlig 

men känns enligt entreprenören inte osäker, i den meningen att IT-lösningar ständigt 
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efterfrågas. Entreprenören upplever också en stabil kundtillströmning, han anser att 

”efterfrågan fortfarande är större än utbudet på IT-tjänster”. Ekonomiska 

arbetsuppgifter beträffande redovisning, skatter eller revision görs inte internt i företaget. 

Alla kompetenser för detta anskaffas externt, genom redovisningsbyrån, då han anser att 

de gör större nytta om de arbetar med det som de själva är bra på och låter de som kan 

ekonomi hjälpa dem med det. Det är tid och pengar som styr att de anskaffar extern 

ekonomisk kompetens, det är det mest effektiva tillvägagångssättet. Entreprenören 

uttrycker det som att ”ekonomi är ingen större sak här hos oss, vi lägger inte så mycket 

tid åt att fundera på ekonomiska uppgifter för det har vi ju hyrt in en redovisningsbyrå 

som ska göra åt oss. Kommer det någon ny lag om till exempel moms så känner inte jag 

att vi är tvungna att hålla oss uppdaterade om det utan då inbillar jag mig att 

redovisningsbyrån är det”.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget känner inte av några normer eller förväntningar när de bestämmer hur de ska 

anskaffa den ekonomiska kompetensen. Den löpande bokföring skötte entreprenören 

själv när han startade företaget men det har han nu helt överlämnat till redovisningsbyrån. 

Därmed verkar inte tidigare ekonomisk kompetensanskaffning påverka hur företaget 

anskaffar ekonomisk kompetens idag. Lagar och regler påverkar den ekonomiska 

kompetensanskaffningen i den mån att de behöver anskaffa kompetensen som krävs för 

att upprätta bokslut och moms, som det är lag på, däremot påverkar det inte hur de går till 

väga för att anskaffa den kompetensen. I det här företaget verkar faktorer som kognitiva, 

normativa och osäkerhet inte påverka företagets ekonomiska kompetensanskaffning. 

Denna anskaffning sker med andra ord främst för att följa regler, utöver den biten lägger 

entreprenören inte så stor vikt vid den ekonomiska kompetensanskaffningen. Företaget 

anskaffar ekonomisk kompetens externt genom redovisningsbyrån på grund av att de, 

som tidigare nämnts, anser att de gör större nytta om de arbetar med det som de själva är 

bra på och låter de som kan ekonomi hjälpa dem med det. Detta rationella handlingssätt 

indikerar ytterligare att kognitiva och normativa mekanismer inte påverkar företagets 

ekonomiska kompetensanskaffning, då de regulativa mekanismerna främst gör det. 

Företag 12 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget  

Verksamheten i företaget omfattas av motoroptimering och service på lastbilar, traktorer 

och personbilar. Motoroptimering innebär att företaget anpassar motorerna för att de ska 

bli mer effektiva till det ändamål de används för, exempelvis sänka bränsleförbrukningen 

eller öka effekten på motorn. Företaget startades 2011 och personen som vi intervjuat är 

den som äger och har drivit företaget sedan dess start. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Den ekonomiska kompetens som anskaffas internt är den kompetens som krävs för att 

göra löpande bokföring och moms, som han sköter internt och har lärt sig när han bedrivit 

företag. Företaget anskaffar ekonomisk kompetens externt genom en redovisningskonsult 

som entreprenören kommit i kontakt med via en gemensam vän i deras sociala nätverk. 

Redovisningskonsulten bidrar med ekonomiska kompetenser som omfattar granskning av 

företagets redovisning samt upprättande av årsbokslut. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören startade företaget 2011, i den nuvarande branschen har entreprenören varit 

verksam i två och ett halvt år, då företaget har bytt inriktning sedan dess start. Totalt har 

han sex års erfarenhet av att driva företag. Entreprenören har gått ut grundskolan och 

gymnasiet med inriktning på omvårdnad, samt läst till ambulanssjuksköterska som är en 

universitetsutbildning på fyra och ett halvt år. Vidare har entreprenören gått en starta eget-
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kurs och en kortare kurs på skatteverket som behandlade moms och skatter. 

Entreprenörens ekonomiska kompetenser sträcker sig till löpande bokföring och moms, 

vilket han sköter internt i företaget, där det inte finns några andra ekonomiska 

kompetenser. Ekonomisk kompetens är viktig för den något enklare affärsidén endast i 

syftet att följa de regler och lagar som finns, gällande vissa ekonomiska uppgifter som 

ska göras enligt lag, för att överhuvudtaget få bedriva verksamheten. Entreprenören 

menar att det inte har någon betydelse för verksamheten i företaget utan egentligen bara 

är viktigt ”för att hålla staten glad”. Entreprenören säger att han gillar växlande 

marknadsförhållanden och söker sig till utmanande och osäkra miljöer, eftersom han har 

valt att byta och vara verksam inom olika branscher som skiljer sig helt från varandra. 

För att ge några exempel har han, förutom nuvarande verksamhet, drivit en 

skidanläggning och en egen firma som el-konsult. Entreprenören blir lätt rastlös, gillar att 

pröva på nya saker och behöver vara i miljöer där det hela tiden händer saker. I och med 

det är och har han varit verksam inom helt olika branscher som präglas av helt olika 

marknadsförhållanden, denna osäkerhet är något som han finner utmanande. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget riktar sig främst mot fordon som brukas av åkerier och jordbrukare samt även i 

mindre omfattning mot personbilar. Entreprenören menar att branschen är väldigt stabil, 

då de fordon som han servar och optimerar är ”svåra att ersätta med något annat, för de 

arbetsuppgifter som de används för”. Trots att efterfrågan på företagets tjänster är stabil 

så är marknaden till viss del ändå osäker, detta på grund av att den är beroende av 

åkeribranschen där den största delen av företagets kunder finns. Åkeribranschen påverkas 

nämligen i hög grad av lagförändringar och är generellt en bransch med låg vinstmarginal, 

detta leder till att marknaden är konjunkturkänslig och föränderlig. När åkeribranschens 

efterfrågan på företagets tjänster minskar, så utför företaget istället fler jobb åt till 

exempel privatpersoner, som i vanliga fall får vänta på företagets tjänster då de oftast är 

uppbokade med jobb mot åkeribranschen. 

De ekonomiska arbetsuppgifter som görs internt i företaget är av rutinmässig karaktär och 

inte alls avancerade. Om problem eller osäkerhet uppstår tar entreprenören hjälp externt 

av redovisningskonsulten för att reda ut detta. Han sköter dessa uppgifter internt för att 

”det är billigare än att leja bort allt”. Då entreprenören innehar kompetensen för att sköta 

de mindre komplexa uppgifterna internt, utan att det är allt för tidskrävande, anser han att 

det är det billigaste och effektivaste sättet att anskaffa ekonomisk kompetens på. Han 

säger att ”det är helt enkelt det mest effektiva sättet att anskaffa ekonomisk kompetens 

på”. Det har aldrig varit något problem att förstå vad för slags kompetens, som behöver 

anskaffas för att lösa de problem som uppstår med de arbetsuppgifter han sköter internt. 

Entreprenören upplever aldrig att han behöver förändra sina metoder för de ekonomiska 

arbetsuppgifter, av enklare karaktär, som han sköter internt. Entreprenören menar att 

”branschen är väldigt liten och påverkas därmed inte av några direkta externa 

förändringar som påverkar deras ekonomiska arbetsmetoder”.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Den ekonomiska kompetensen som anskaffas externt via redovisningskonsulten, för de 

mer avancerade ekonomiska uppgifterna, är enligt entreprenören uteslutande ”för att 

staten kräver det och jag själv inte har kompetensen för att göra detta”. På grund av detta 

vill entreprenören kvalitetssäkra företagets redovisning, så han slipper vara orolig att det 

blir något elände med myndigheterna. Ekonomisk kompetens, för de interna enklare 

uppgifterna, anskaffas även de på grund av de lagar som finns och ska uppfyllas. Innan 

revisionsplikten avskaffades så anskaffade entreprenörens förra företag kompetenser 

genom en revisor, efter lagändringen valde han dock att inte använda sig av revisor i det 

här företaget. Detta indikerar att företagets tidigare ekonomiska kompetensanskaffning 
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inte påverkar den ekonomiska kompetens som anskaffas idag. Anledningen till att den 

ekonomiska kompetensen anskaffas både internt och externt, är på grund av att det är det 

mest effektiva sättet att anskaffa kompetens på. Detta talar ytterligare för att den 

regulativa pelaren styr företagets ekonomiska kompetensanskaffning medan den 

normativa och kognitiva pelaren inte påverkar i någon nämnvärd grad.  

Företag 13 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företaget ritar el-scheman åt företag, de riktar sig främst mot företag inom gruvindustrin. 

Kunderna består endast av företag och aldrig av privatpersoner. Företaget startades 2012 

av två personer, vi har intervjuat den delägare som har ansvaret för den ekonomiska 

kompetensanskaffningen i företaget. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget anskaffar all ekonomisk kompetens externt via det sociala nätverket, nämligen 

via en redovisningskonsult som entreprenören har känt sedan tidigare. Den ekonomiska 

kompetensen som redovisningskonsulten bidrar med till företaget gäller löpande 

bokföring, skatter, moms och upprättande av årsbokslut.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har erfarenhet av att driva företag sedan 2010, detta företag startade han 

2012 med sin kollega men inom denna bransch har han varit verksam sedan 2008. 

Entreprenören har gått ut grundskolan samt el-linjen på gymnasienivå med inriktning mot 

installation. Vidare har han gått yrkesutbildning angående elektroteknik och automation, 

vilket tog två och ett halvt år att genomföra. Entreprenören innehar inga ekonomiska 

kompetenser för att utföra ekonomiska uppgifter internt, det har inte heller hans partner. 

Det finns med andra ord ingen ekonomisk kompetens internt i företaget och således sköts 

inga ekonomiska arbetsuppgifter internt. För att få bättre inblick i företagets ekonomi så 

får de löpande rapporter av redovisningskonsulten om det ekonomiska läget inom 

företaget samt om yttre förändringar som påverkar företaget. Entreprenören har stort 

förtroende för redovisningskonsulten och litar på att denne håller företaget uppdaterat på 

det ekonomiska området. Den ekonomiska kompetensen är inte viktig för företagets 

relativt utmanande affärsidé, förutom att de behöver anskaffa en viss kompetens för att 

kunna redovisa en viss ekonomisk information som myndigheterna kräver. Entreprenören 

trivs inte med att arbeta under osäkra och växlande marknadsförhållanden, vilket till stor 

del råder i denna bransch. Entreprenören säger att ”det är jobbigt att vara så liten, 

antingen har vi 200 procent att göra eller så har vi ingenting att göra, det finns inget 

mellanläge”. Företaget har med andra ord en väldigt växlande efterfrågan på deras 

tjänster, därför överväger de att lägga ner verksamheten och ta en anställning hos ett större 

företag istället, inom samma bransch. Detta främst för att ingen av delägarna trivs med 

att arbeta under dessa osäkra och växlande marknadsförhållanden och att de därmed 

önskar att få arbeta under större säkerhet med stabilare förhållanden.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom el-konsultbranschen, en marknad som är väldigt 

konjunkturkänslig och det innebär osäkra och växlande förhållanden för företaget. Vid 

högkonjunkturer är det väldigt mycket jobb och vid lågkonjunktur ibland inga jobb alls. 

Detta på grund av att de är beroende av vissa stora företag, framför allt inom 

gruvnäringen, som i sin tur har en väldigt växlande efterfrågan på deras produkter.  

Inga ekonomiska arbetsuppgifter sköts internt, därför påverkas inte företaget av 

förändringar gällande dessa uppgifter som sker på marknaden. Företaget anskaffar den 

ekonomiska kompetensen externt för att kunna fokusera på den verksamhet som de har 
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kompetens för internt. Det skulle ta för mycket tid och därmed kosta för mycket att 

anskaffa den ekonomiska kompetensen internt, det hade inte varit effektivt. 

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Den kompetens som företaget anskaffar, för att upprätta löpande bokföring, skatter, moms 

och årsbokslut, anskaffar de för att följa de regler och lagar som finns gällande dessa 

områden. Entreprenören upplever inga påtryckningar från kunder eller övriga 

intressenter. Däremot upplever han vissa normer och förväntningar för vilka ekonomiska 

kompetenser som små aktiebolag ska anskaffa för vissa ekonomiska arbetsuppgifter. Till 

exempel att små aktiebolag underförstått ska ha en revisor eller redovisningskonsult som 

sköter vissa ekonomiska uppgifter. Entreprenörens tidigare erfarenheter av att driva 

företag och anskaffa ekonomisk kompetens har påverkat hur han anskaffar ekonomisk 

kompetens i hans nuvarande företag. I det tidigare företaget skötte de löpande bokföring 

och moms internt, han tyckte att ”det var för mycket besvär och tog för mycket tid med 

att göra det själva” så han valde att anskaffa all kompetens för detta externt i det 

nuvarande företaget, då det är mer effektivt. Med detta i beaktning kan det konstateras att 

kognitiva mekanismer inte påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen, då 

entreprenören ändrat på denna i det nya företaget. Den regulativa pelaren förefaller främst 

styra företaget och även den normativa pelaren, dock till en mindre grad. 

Företag 14 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företaget håller på med byggarbetsmiljöplanering på större byggarbetsplatser för att 

undvika olyckor och andra problem på byggarbetsplatser, de ser även till att företagen 

följer de regler som finns från arbetsmiljöverket. Företaget hjälper med andra ord till med 

planeringen av arbetet på byggplatser, sedan följer företaget upp det så att deras kunder 

utför det planerade arbetet på rätt sätt. Företaget riktar sig mot stora företag och 

myndigheter. Verksamheten startade för 25 år sedan och den intervjuade personen är den 

som drivit och ägt företaget sedan dess start. 

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Företaget anskaffar all ekonomisk kompetens externt via en redovisningskonsult som 

sköter löpande bokföring, skatter, moms, deklaration och bokslut. Entreprenören blev 

kontaktad av redovisningskonsulten, i och med att han startade företaget, som ville ha 

företaget som kund. Entreprenören hade inga kontakter sedan tidigare med 

revisionsbyrån, således anskaffades den ekonomiska kompetensen externt via 

marknaden.  

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har 40 års erfarenhet av att driva företag. Detta företag startade han för 25 

år sedan och han har varit yrkessam i denna bransch sedan dess. Han har läst grundskolan, 

tekniskt gymnasium och samhällsplanering på Nordiska institutet, en teoretisk utbildning 

på ett år. Entreprenören innehar inga ekonomiska kompetenser och det finns ingen annan 

i företaget med sådana heller, de ekonomiska arbetsuppgifterna sköts därmed externt. 

Den ekonomiska kompetensen, är enligt entreprenören, inte det minsta viktig för hans 

verksamhet eller affärsidé, som ibland kan vara utmanande. Entreprenören planerar in 

jobben långt i förtid så att de ligger på en stabil nivå hela tiden. Det gör entreprenören 

genom att ”inte bli beroende av en eller några få kunder, istället sprider jag ut jobben 

hos flera olika kunder så att det alltid finns jobb”. Anledningen till att han planerar in 

jobben långt i förväg, är för att han föredrar att de ligger på en stabil nivå, så han slipper 

en föränderlig och osäker efterfrågan på företagets tjänster. Entreprenören trivs därmed 



36 

 

med säkra och stabila förhållanden på marknaden, då han planerar in jobben för att 

försöka motverka det motsatta scenariot. 

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Marknaden företaget är verksam inom är arbetsmiljöplanering, där företaget riktar sig 

mot större nybyggen som utförs av stora företag. Dessa stora företaget är främst 

verksamma inom energimarknaden. Det råder ingen större konkurrens gentemot företaget 

då entreprenören är relativt ensam på orten med det han gör, företaget är som han 

beskriver det ”väldigt nischat”. Marknaden är dock osäker på grund av att den är politiskt 

beroende, energipriserna styr nyproduktionen och därmed även efterfrågan på företagets 

tjänster. Företaget behöver inte förändra sina ekonomiska arbetsmetoder för att hänga 

med på marknaden, då dessa inte sköts internt utan av redovisningskonsulten.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Tidigare anskaffade företaget ekonomisk kompetens genom en revisor men efter att 

revisorsplikten avskaffades så slutade de anlita denne, idag använder sig företaget enbart 

av revisionsbyråns redovisningstjänster. Entreprenörens tidigare ekonomiska 

kompetensanskaffning påverkar med andra ord inte hur han idag anskaffar sådan 

kompetens. Enligt entreprenören påverkas företagets val av ekonomisk 

kompetensanskaffning endast av de lagar och regler som finns på området, som företaget 

avser att följa. Entreprenören upplever inga förväntningar från intressenter vad gäller 

vilken ekonomisk kompetens företaget ska anskaffa, han upplever inte heller några andra 

normer i omgivningen eller branschen. Han verkar överhuvudtaget inte uppleva att det 

finns några normer eller förväntningar på hur företaget ska anskaffa ekonomisk 

kompetens.  

Företag 15 – Utan registrerad revisor 
Kort presentation av företaget 

Företagets verksamhet innebär konsulting åt vd:ar, ägare och andra som styr och förvaltar 

större företag. Företaget verkar med ord som konsult inom företagsledning och hjälper 

företag att effektivisera sitt arbete, främst vad gäller dess humankapital. Företaget 

startades för två och ett halvt år sedan och vi har intervjuat den personen som ägt och 

drivit det sedan starten.  

Företagets ekonomiska kompetensanskaffning 

Entreprenören anlitar en redovisningsbyrå som sköter den löpande bokföringen, skatter, 

moms och årsbokslut. All ekonomisk kompetens för dessa uppgifter anskaffas således 

externt genom redovisningsbyrån, som företaget anlitade genom gemensamma kontakter 

i det sociala nätverket. 

Inre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Entreprenören har tidigare varit chef för en koncern i elva år samt varit styrelseordförande 

i två bolag de senaste åren. Det här företaget startade han för två och ett halvt år sedan. 

Entreprenören sitter dessutom som förvaltningschef hos en kommun numera. Han har 

varit yrkesverksam i branschen sedan 1998. Entreprenören har en Civilingenjör-

utbildning med inriktning civil-teknik och även en licensiering i energi-teknik. 

Sammanlagt har han läst på universitet i sju år. Utöver det har han gått grundskolan och 

en praktisk utbildning på gymnasiet, han läste sedan in behörighet i efterhand för att 

kunna studera på universitet. Han har via sin yrkeserfarenhet erhållit goda ekonomiska 

kompetenser vad gäller att läsa av nyckeltal, balans- och resultatrapporter. Entreprenören 

har även läst ett antal kurser inom ekonomi på grund och avancerad nivå när han studerade 

vid universitetet. Den ekonomiska kompetensen är helt avgörande för företagets 

utmanade affärsidé, då entreprenören menar att han behöver kunna matcha de 
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ekonomiska kompetenser som företagets kunder har. Kunderna har i sin tur ofta hög 

ekonomisk kompetens, därmed behöver han ligga på samma nivå för att kunna agera 

framgångsrikt som konsult åt dem. Inom företaget finns ingen annan ekonomisk 

kompetens, då han är ensam inom företaget. Trots sin ekonomiska kunskap så sköts inga 

ekonomiska arbetsuppgifter, gällande redovisning, skatter och revision, internt inom 

företaget då ingen tid finns för detta och att det därmed inte hade varit effektivt. 

Entreprenören säger själv att han ”älskar att arbeta i osäkra och växlande 

marknadsförhållanden”. Han har tidigare, som han uttrycker det, ”haft förmånen att vara 

chef över en koncern som arbetade mot Asien, Europa, Nord- och Sydamerika”, i och 

med det har världskonjunkturen påverkat koncernens verksamhet och dessa utmanande 

förhållanden trivdes han att arbeta i.  

Yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

Företaget är verksam inom konsultbranschen, där det hjälper företag med dess ledning 

och förvaltning. Konsultbranschen är enligt entreprenören osäker på grund av att dess 

främsta resurser är humankapital, som även är den svåraste resursen att kontrollera. Vad 

som helst kan hända med människor, de kan till exempel bli sjuka eller byta jobb. Har 

företaget interna egenskaper i form av trygghet i sig själv, goda kompetenser och ett brett 

kontaktnät, så är efterfrågan på företagets tjänster, inom denna bransch, relativt stabil. 

Entreprenören anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om större ekonomiska 

förändringar som sker på marknaden om man är i en företagsledande roll, även om de inte 

påverkar företagets ekonomiska arbetsmetoder i någon större utsträckning. Trots att allt 

ekonomiskt arbete sköts externt är entreprenören insatt i arbetets gång och kollar sedan 

över resultatet av arbetet, då han anser att ”har man inte koll på ekonomin, har man inte 

koll på verksamheten”. Företaget behöver ha koll på sin ekonomi för att veta vilket kapital 

det har att röra sig med, i syfte att veta vilka ekonomiska risker företaget kan ta på 

marknaden. Den ekonomiska kompetensen, som anskaffas externt, är enligt 

entreprenören viktig för att ”hålla ordning på företagets ekonomi, som är en 

grundförutsättning för att kunna ha en bra och frisk verksamhet”.  Han anskaffar denna 

kompetens externt, trots att kompetensen finns internt, eftersom han anser att det är 

billigare att göra så för företaget, då det ger han mer tid att fokusera på företagets uppdrag. 

Det är det mest effektiva sättet att anskaffa ekonomisk kompetens på, dessutom hade inte 

tiden räckt till för att sköta löpande bokföring, moms, skatter och bokslut internt.  

Institutionella mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen 

En grundförutsättning för att entreprenören anskaffar extern ekonomisk kompetens vad 

gäller löpande bokföring, skatter, moms och bokslut är givetvis den lagliga aspekten.  

Entreprenören känner inte av några normer inom branschen eller för hur små företag 

anskaffar ekonomisk kompetens. Företagets val av ekonomisk kompetensanskaffning 

påverkas inte av hur de tidigare har anskaffat ekonomisk kompetens, entreprenören menar 

att ”det gäller att hitta rätt kompetens för den nuvarande verksamheten och det 

nuvarande läget”, detta kan förändras över tid tillägger han. Företaget har till exempel 

förändrat sin ekonomiska kompetensanskaffning på ett område där entreprenören kände 

att det behövdes bättre kompetens. På grund av att entreprenören har många uppdrag finns 

inte tiden, trots att kompetens finns, för att anskaffa denna ekonomiska kompetens internt, 

det hade med andra ord inte varit effektivt för verksamheten.  

4.3 Empirisammanställning 
Här sammanställs och presenteras resultaten från empirin i en tabell utifrån studiens 

syften, i linje med hur varje företag presenterades i empirin. De institutionella 

mekanismer som påverkar den ekonomiska kompetensanskaffningen indirekt, genom de 

inre och yttre faktorerna, presenteras också i tabellen fast de främst behandlas i analysen 
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och inte i empirin. Trots att det inte har varit ett syfte med studien att jämföra aktiebolag 

med och utan revisor har skillnader ändå identifierats, dessa skillnader presenteras också 

i tabellen nedan. I bilaga 2 finns en sammanfattning av alla 15 företag var för sig.  

Intern kompetensanskaffning 

Få små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens internt. De få 

som anskaffar ekonomisk kompetens internt gör det endast för de 

mindre komplexa ekonomiska arbetsuppgifterna, de anskaffar 

således även externt. Den interna ekonomiska kompetensen 

anskaffas i alla fallen via en ägare eller delägare.  

Extern kompetensanskaffning 

De flesta små aktiebolagen anskaffar all ekonomisk kompetens 

externt, för både de mer och mindre komplexa uppgifterna. Av alla 

dessa aktiebolag som anskaffar ekonomisk kompetens externt så 

gör de flesta det via det sociala nätverket, endast ett fåtal anskaffar 

kompetens via marknaden. Vidare köper i stort sett alla dessa 

företag in kompetensen vid behov. 

Inre faktorer 

De entreprenörerna med mindre erfarenhet av branschen och av 

att driva företag anskaffar, jämfört mot de med mer erfarenhet, mer 

ekonomisk kompetens internt. 

 

Generellt verkar inte utbildningsnivån påverka hur företagen 

anskaffar ekonomisk kompetens. 

 

De företagen med en stark ekonomisk kompetensbas inom 

företaget anskaffar oftast denna kompetens internt, de företagen 

med en svag ekonomisk kompetensbas anskaffar således denna 

kompetens externt. 

 

Ekonomisk kompetens verkar generellt inte vara viktig för 

företagens affärsidé, oberoende om den är utmanande eller inte. 

Hur pass utmanande affärsidén är verkar inte alls påverka den 

ekonomiska kompetensanskaffningen heller. 

 

Entreprenörer som trivs i osäkra och växlande 

marknadsförhållanden anskaffar generellt ekonomisk 

kompetens externt. Nästan alla entreprenörer som inte trivs i osäkra 

och växlande förhållanden anskaffar ekonomisk kompetens 

internt. 

 

Ett stort förtroende för revisorn eller redovisningskonsulten 

tenderar att bidra till den omfattande externa anskaffningen av 

ekonomisk kompetens.  

Yttre faktorer 

Hur den ekonomiska kompetensen anskaffas, internt eller externt, 

verkar till viss del bero på hur osäker och föränderlig branschen 

är. Nästan alla de företag som verkar i en osäker och föränderlig 

bransch anskaffar all ekonomisk kompetens externt, via det sociala 

nätverket. Av de företag som verkar i en lugn och stabil bransch är 

det dock bara strax över hälften av företagen som anskaffar all 

ekonomisk kompetens externt och strax under hälften av företagen 

som även anskaffar den internt. En lugn och stabil bransch verkar 

inte påverka hur företag anskaffar ekonomisk kompetens medan en 

osäker och föränderlig bransch verkar medföra att företagen 

anskaffar kompetens externt.  

 

Alla 15 företag anskaffar ekonomisk kompetens externt, för mer 

komplexa arbetsuppgifter. Fyra företag anskaffar ekonomisk 

kompetens internt, för mindre komplexa arbetsuppgifter.  

 

Nästan alla aktiebolag utan revisor tycks påverkas av 

effektiviteten när de anskaffar ekonomisk kompetens, vilket 

nästan ingen av de bolagen med revisor tycks göra. 

Institutionella mekanismer som påverkar direkt 

Den regulativa pelaren verkar direkt påverka hur och varför alla små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens, dock i varierande 

omfattning. Hos ungefär hälften av alla företag, de utan revisor, påverkar endast regulativa mekanismer. Hos den andre hälften av 

företagen, de med revisor, påverkar kognitiva mekanismer mycket och de regulativa mekanismerna i en liten omfattning. De små 

aktiebolagen i studien förefaller följa den normativa pelaren till viss grad, dock till en mindre grad i jämförelse med de andra pelarna. 

 

Institutionella mekanismer som påverkar indirekt 

Normativa mekanismer verkar indirekt påverka de små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning, genom att normer påverkar 

de entreprenörer med låg tolerans för osäkerhet och de som har mindre erfarenhet när de anskaffar ekonomisk kompetens. Det har även 

identifierats normativa mekanismer, vad gäller hur bolagen anskaffar ekonomisk kompetens utifrån de ekonomiska uppgifternas 

teknologiska komplexitet. 

 

Den regulativa pelaren verkar indirekt påverka anskaffningen av ekonomisk kompetens i de små aktiebolagen, då genom att de 

entreprenörerna med mindre erfarenhet och de entreprenörerna med en stark ekonomisk kompetensbas förefaller påverkas av 

regulativa mekanismer.  

 

Kognitiva mekanismer förefaller indirekt påverka de små aktiebolagens anskaffning av ekonomisk kompetens, då kognitiva 

mekanismer påverkar de flesta bolagen som är verksamma i de mer osäkra branscherna och de erfarna entreprenörerna. 

 

Identifierade skillnader mellan bolag med revisor och utan revisor  

Det har identifierats skillnader mellan aktiebolagen med revisor och utan revisor. Nästan alla aktiebolag utan revisor påverkas av 

effektiviteten när de anskaffar ekonomisk kompetens, vilket nästan inga av de med revisor gör. Hos bolag utan revisor påverkar 

endast regulativa mekanismer. Hos bolag med revisor påverkar kognitiva mekanismer mycket och de regulativa mekanismerna i 

en liten omfattning. 

 

Tabell 1 Empirisammanställning 
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5. Analys 
Först presenteras studiens resultat vad gäller hur de små aktiebolagen anskaffar 

ekonomisk kompetens, detta resultat analyseras sedan med tidigare forsknings resultat. 

De institutionella mekanismerna som har en direkt påverkan på den ekonomiska 

kompetensanskaffningen analyseras också här. Vidare går analysen igenom de inre och 

yttre faktorerna som påverkar de små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning 

samt de institutionella mekanismerna som indirekt, genom de inre och yttre faktorerna, 

påverkar anskaffningen. Avslutningsvis presenteras den utvecklade analysmodellen samt 

propositioner som resulterats från analysen av studiens resultat.  

5.1 Ekonomisk kompetensanskaffning  
Resultatet från studien visar att de flesta små aktiebolagen anskaffar all ekonomisk 

kompetens externt, via det sociala nätverket. De få bolagen som anskaffar ekonomisk 

kompetens internt gör det bara till viss del, de anskaffar således även ekonomisk 

kompetens externt. Det finns med andra ord inget aktiebolag i studien som anskaffar all 

ekonomisk kompetens internt. Det ligger i linje med Teece (1986) som menar att små 

företag sannolikt inte kan erhålla all relevant kompetens internt då storleken på företaget 

blir starkt kopplat till kompetensen, eftersom kompetensen finns inom människorna i 

företaget. Detta styrks också av Sanchez et al. (1996) och Deeds & Hill (1998) som menar 

att små företag anskaffar kompetens externt för att det inte är praktiskt eller effektivt att 

erhålla all nödvändig kompetens internt i företaget. Vidare menar Bennett & Robson 

(1999), Berry et al (2006) och Halabi et al (2010) att den vanligaste externa 

kompetenskällan för små företag är revisorer och redovisningskonsulter, som är viktiga 

för små företag när de saknar kompetenser inom områden som redovisning, revision och 

skatter. Det är i likhet med studiens resultat som visar en omfattande extern 

kompetensanskaffning för de små företagen, inom dessa områden.  

Då de flesta små aktiebolagen i studien anskaffar all ekonomisk kompetens externt, 

erhåller de inte full nytta av denna enligt Lowe & Taylor (1998) som betonar att intern 

kompetens behövs för att kunna matcha och erhålla full nytta av den externa 

kompetensen. Shee (2006) menar också att utvecklingen av den interna kompetensen är 

viktig för att svara på den externa, detta är alltså något som aktiebolagen i studien inte 

verkar bedöma som viktigt då de flesta anskaffar all ekonomisk kompetens externt. Detta 

verkar bero på att de små aktiebolagen i studien generellt sett har ett stort förtroende för 

den externa kompetenskällan, som i studien är en redovisningskonsult eller en revisor. 

Förtroendet gör således att entreprenörerna litar på att dessa externa kompetenskällor gör 

så mycket nytta de kan, att det inte är värt för entreprenörerna att lägga sig i det 

ekonomiska arbetet. I princip alla entreprenörer uttrycker att deras redovisningskonsult 

eller revisor gör ett bra jobb och att de har ett stort förtroende för dessa, vilket verkar göra 

att entreprenörerna inte anskaffar kompetens internt utan förlitar sig på den externa 

kompetensanskaffningen. Företagen som anskaffar all ekonomisk kompetens externt 

verkar dessutom tycka att de erhåller mest nytta genom att gå tillväga på detta sätt, vilket 

gör att effektiviteten styr den ekonomiska kompetensanskaffningen åt detta håll också.  

Studiens resultat visar att den ekonomiska kompetensen som anskaffas externt köps in 

vid behov i alla företag utom ett, där de anskaffat ekonomisk kompetens externt genom 

att anställa en person permanent. Anledning till att den ekonomiska kompetensen köps in 

vid behov verkar ha att göra med att små företag har begränsade resurser och att det 

därmed är för kostsamt att anställa kompetensen permanent (Malmström & Wincent, 

2012). Då nästan alla aktiebolagen i studien köper in kompetensen via det sociala 

nätverket, har de fortfarande god tillgänglighet till kompetensen på grund av personliga- 

eller affärsrelationer, utan att behöva anställa den permanent (Sanchez et al., 1996). De 
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små aktiebolagens begränsade resurser tillsammans med den goda tillgängligheten till 

kompetensen som ges via det sociala nätverket, utan att behöva anställa den permanent 

som är kostsamt, verkar vara två viktiga aspekter till att nästan alla företagen i studien 

köper in kompetensen externt via det sociala nätverket. 

De flesta företagen i studien anskaffar, som tidigare nämnts, all ekonomisk kompetens 

externt genom det sociala nätverket. Detta stämmer inte överens med Malmströms (2007) 

tidigare forskning som visar att små företag generellt behöver anskaffa kompetens på alla 

de tre olika sätten, både internt, via det sociala nätverket och marknaden. Denna skillnad 

beror förmodligen på att Malmströms (2007) forskning behandlade alla olika sorters 

kompetenser, vilket givetvis medför att de små företagen behöver använda alla de tre 

olika sätten att anskaffa kompetens på. Denna studie behandlar som bekant endast 

ekonomiska kompetenser, vilket medför att företagen i studien inte behöver använda alla 

de tre olika sätten att anskaffa kompetens på.  

Ungefär hälften av aktiebolagen i studien motiverar deras externa kompetensanskaffning 

med att det är mer effektivt att anskaffa den externt, vilket ligger i linje med Sanchez et 

al (1996) och Deeds & Hill (1998) som menar att det inte är praktiskt eller effektivt att 

erhålla all nödvändig kompetens internt i små företag. Dessa bolag i studien menar att de 

gör större nytta om de fokuserar på sin vanliga verksamhet, då det skulle ta för mycket 

tid och medföra stora kostnader att anskaffa den ekonomiska kompetensen internt. 

Likheten mellan dessa bolag, som motiverar den externa ekonomiska 

kompetensanskaffningen med effektivitet och nytta, är att de inte har en revisor när de 

inte behöver det enligt lag. Detta tyder på att aktiebolagen utan revisor styrs av de uppsatta 

lagarna och således av Scotts (2001) regulativa pelare, då deras handlingar vad gäller 

ekonomisk kompetensanskaffning, är rationella och görs utifrån den nytta de får ut av 

dessa. 

De flesta av de små aktiebolagen med revisor i studien, motiverar deras externa 

ekonomiska kompetensanskaffning med att de alltid har gjort på det sättet då det har 

fungerat bra och känns tryggt. Dessa uttalanden är enligt Oliver (1997) vanligt bland 

aktörer inom organisationer som rättfärdigar sitt institutionella handlande. Det här 

institutionella handlandet tas med andra ord för givet och blir så starkt implementerade i 

organisationerna, att beslutsfattarna inte ifrågasätter hur rationella eller lämpliga 

handlingarna är (ibid.). Detta automatiska handlande tyder enligt Thornton & Ocasio 

(1999) på kognitiva begränsningar som gör det svårt att analysera andra lösningar att 

anskaffa ekonomisk kompetens på. Feldman (2000) menar också att automatiska 

handlingar brukar ses som en motverkande kraft för förändring, vilket i denna studie 

innebär en motverkande kraft för att förändra den ekonomiska kompetensanskaffningen. 

Det här automatiska handlandet vad gäller anskaffning av ekonomisk kompetens som 

alltid gått till på samma sätt, indikerar att de små aktiebolagen med revisor främst styrs 

av Scotts (2001) kognitiva pelare när de anskaffar ekonomisk kompetens.  

De små aktiebolagen i studien utan revisor verkar nästan enbart styras av den regulativa 

pelaren. De aktiebolagen med revisor styrs istället främst av den kognitiva pelaren och 

till en mindre grad av den regulativa. Med andra ord påverkar den regulativa pelaren alla 

aktiebolagens anskaffning av ekonomisk kompetens, dock i varierande omfattning. Ju 

mer den kognitiva pelaren påverkar företaget, desto mindre verkar den regulativa pelaren 

påverka företaget och vice versa. De små aktiebolagen i studien förefaller följa Scotts 

(2001) normativa pelare till viss grad, dock till en mindre grad i jämförelse med de andra 

pelarna. Det går nämligen, bland några företag, att identifiera vissa normer för hur små 

aktiebolag ska anskaffa kompetens. Det verkar finnas några ekonomiska kompetenser 

som företag anser ska anskaffas internt för vissa uppgifter och andra kompetenser som 

ska anskaffas externt för andra uppgifter (Scott, 2001; Thornton & Ocasio (1999). Dessa 
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normer för hur ekonomisk kompetens ska anskaffas, påverkar främst entreprenörer med 

låg tolerans för osäkerhet och som har mindre erfarenhet, då främst utifrån vilken 

teknologiskt komplexitet en viss arbetsuppgift har. Därför kommer dessa normativa 

mekanismer som påverkar anskaffningen av ekonomisk kompetens, analyseras vidare 

med entreprenörer med låg tolerans för osäkerhet och som har mindre erfarenhet samt 

den teknologiska komplexiteten. Då det främst är genom de två inre faktorerna och den 

yttre faktorn som de normativa mekanismerna påverkar.   

5.2 Inre faktorer 

5.2.1 Entreprenörens utbildning 
Utbildningsnivån tenderar inte att påverka hur de små aktiebolagen i studien anskaffar 

ekonomisk kompetens, då entreprenörer med en viss utbildningsnivå inte anskaffar 

ekonomisk kompetens på ett visst sätt. Detta är till viss del i enlighet med Cooper et al 

(1989) resultat som visar att entreprenörer, oavsett utbildningsnivå, verkar tycka att alla 

de olika sätten att anskaffa kompetens på är viktiga. Deras resultat visar dock också att 

entreprenörer med högre utbildningsnivå verkar anskaffa kompetens via marknaden i 

större omfattning än de entreprenörer med lägre utbildningsnivå, som istället verkar 

anskaffa kompetens via det sociala nätverket i större omfattning istället. Detta stämmer 

inte överens med denna studies resultat, då nästan alla entreprenörer anskaffar kompetens 

via det sociala nätverket och de två som anskaffar via marknaden har olika 

utbildningsnivåer, som varken är bland de högre eller lägre. Det här verkar bero på att 

anskaffning via sociala nätverket ger god tillgänglighet till kompetensen, på grund av 

personliga- eller affärsrelationer, vilket ger en känsla av kontroll och således säkerhet, 

medan anskaffning av kompetens via marknaden är mer osäkert (Sanchez et al., 1996). 

Den här tillgängligheten, kontrollen och säkerheten tycks generellt vara viktig för både 

entreprenörer med hög utbildningsnivå och entreprenörer med låg utbildningsnivå.  

Att de entreprenörer med utbildning inom ekonomi skulle anskaffa mer kompetens 

internt, som Venkataraman (2000) hävdar, är inte heller i linje med denna studies resultat 

som visar att de entreprenörerna med ekonomi i sin utbildning, inte anskaffar mer 

ekonomisk kompetens internt. Förklaring till detta verkar vara att de entreprenörerna med 

högre utbildning och viss utbildning inom ekonomi, i större omfattning är rationella i sina 

val och anskaffar således ekonomisk kompetens på det sätt de erhåller mest nytta ifrån. 

Nästan alla de entreprenörer med högre utbildning på universitetsnivå och viss utbildning 

inom ekonomi förefaller nämligen styras av effektivitet när de anskaffar ekonomisk 

kompetens, som till viss del kan förklaras av Scotts (2001) regulativa pelare. Dessa 

entreprenörer menar nämligen att de gör mer nytta och är mer kostnadseffektiva om de 

håller på med sin vanliga verksamhet, istället för att även anskaffa ekonomisk kompetens 

internt, vilket tyder på att de till viss del följer den regulativa pelaren. De entreprenörerna 

med lägst utbildningsnivå i studien påverkas främst av Scotts (2001) kognitiva pelare då 

de alltid anskaffat ekonomisk kompetens på samma sätt, externt genom en och samma 

revisor.  

5.2.2 Entreprenörens erfarenhet 
De entreprenörerna i studien som anskaffar ekonomisk kompetens internt har, i 

jämförelse med de andra entreprenörerna i studien, mindre erfarenhet av att driva företag 

och mindre erfarenhet av den bransch de är verksamma inom. Det innebär att de oerfarna 

entreprenörerna i studien anskaffar ekonomisk kompetens både internt och externt. Det 

här resultatet ligger i linje med Reuber & Fischer (1997) som menar att oerfarna 

entreprenörer använder fler sätt att anskaffa kompetens på medan erfarna entreprenörer 

använder färre sätt att anskaffa kompetens på. Däremot hävdar Tidd & Trewhella (1997) 

att erfarna entreprenörer sannolikt anskaffar mer kompetens internt jämfört med de 
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entreprenörer med mindre erfarenhet, vilket skiljer sig från denna studie där de oerfarna 

entreprenörerna anskaffar mer kompetens internt.  

Förklaring till denna skillnad kan ha att göra med kognitiva mekanismer. Nästan alla de 

entreprenörer med mer erfarenhet har behållit sina revisorer som de förut var tvungna att 

anskaffa kompetens genom, då det var lagkrav. De menar att de sedan fortsatt med att 

anskaffa dessa kompetenser externt på samma sätt, trots att lagkravet togs bort, då det 

alltid har fungerat bra och känts tryggt. Kognitiva mekanismer har med andra ord fungerat 

som motstånd till förändring och gjort att de erfarna entreprenörerna fortsatt anskaffa all 

ekonomisk kompetens externt som de alltid har gjort (Feldman, 2000). Detta utan att 

ifrågasätta rationaliteten i det eller analysera andra tillvägagångsätt, till exempel om det 

hade gett mer nytta av att anskaffa viss ekonomisk kompetens internt (Thornton & 

Ocasio, 1999). Den kognitiva faktorn verkar uppfattas som självklar och således sker 

automatisk handlande därefter (Scott, 2008). Det här handlandet indikerar att det främst 

är Scotts (2001) kognitiva pelare som styr hur de erfarna entreprenörerna anskaffar 

ekonomisk kompetens. Ju mer erfarenhet entreprenörerna har, desto mer verkar de 

påverkas av kognitiva mekanismer när de anskaffar ekonomisk kompetens. 

Entreprenörer med mindre erfarenhet förefaller främst påverkas av regulativa 

mekanismer och effektivitet, då de främst anskaffar ekonomisk kompetens på det mest 

rationella sättet som ger mest nytta utifrån de uppsatta lagarna. Då de oerfarna 

entreprenörerna främst förefaller påverkas av den regulativa pelaren, går det att se hur 

många av dessa entreprenörer är rädda för att inte upprätthålla lagar och därmed vill känna 

sig trygga med den ekonomiska kompetensanskaffningen, samt ha bra kontroll över den. 

Detta mer rationella handlingssätt och rädsla för att göra fel antyder att de oerfarna 

entreprenörerna främst styrs av Scotts (2001) regulativa pelare och effektivitet. De 

oerfarna entreprenörerna verkar också till viss del påverkas av normativa mekanismer. 

Många av dessa entreprenörer har indikerat att vissa ekonomiska kompetenser ska 

anskaffas externt via en redovisningskonsult eller revisor, som kan området och gör de 

ekonomiska uppgifterna på ett bra sätt som de själva inte skulle kunna göra. Detta 

beteende visar att de oerfarna entreprenörerna även styrs av normer, som finns mellan 

företagen, för hur dessa handlingar ska utföras, vilket är i linje med Scotts (2001) 

normativa pelare samt även Thornton & Ocasio (1999) studie. DiMaggio & Powell 

(1983) påstår dessutom att yrkesroller, som till exempel redovisningskonsult och revisor, 

är en av de främsta normativa mekanismerna i dagens samhälle, vilket också stämmer bra 

in på vilka som kan och ska sköta vissa ekonomiska uppgifter enligt de oerfarna 

entreprenörerna i studien. Sammanfattningsvis verkar de erfarna entreprenörerna främst 

påverkas av kognitiva mekanismer medan de oerfarna entreprenörerna främst förefaller 

påverkas av regulativa mekanismer och till viss del även normativa mekanismer.    

5.2.3 Entreprenörens tolerans för osäkra och växlande marknadsförhållanden 
Resultatet från studien visar att de flesta entreprenörerna med hög tolerans för osäkerhet 

anskaffar all ekonomisk kompetens externt. I de få företag som anskaffar ekonomisk 

kompetens internt har i stort sett alla entreprenörer låg tolerans för osäkerhet. Det här 

resultatet är i enlighet med Malmströms & Wincents (2012) studie som också menar att 

en entreprenör med låg tolerans för osäkerhet sannolikt använder sig mer av intern 

kompetensanskaffning och följaktligen anskaffar mindre ekonomisk kompetens externt. 

Kelly & Rice (2001) resonerar i samma linje angående detta och menar att entreprenörens 

kontroll över kompetensanskaffningen minskar när extern kompetens anskaffas, således 

kan entreprenören enligt Tidd & Trewhella (1997) upprätthålla bättre kontroll över 

kompetensen när den anskaffas internt och därmed undvika osäkerhet, vilket dessa 

entreprenörer i studien inte tycks trivas i.   
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Entreprenörer med hög tolerans för osäkerhet förefaller enligt studiens resultat påverkas 

lika mycket av regulativa som normativa mekanismer, detsamma gäller till viss del för 

entreprenörer med låg tolerans för osäkerhet. Däremot verkar entreprenörer med låg 

tolerans för osäkerhet påverkas av normativa mekanismer till en högre grad, jämfört med 

de som har en högre tolerans för osäkerhet. De entreprenörer med låg tolerans för 

osäkerhet är ofta de som också har mindre erfarenhet, således har många av de oerfarna 

entreprenörerna i studien också en låg tolerans för osäkerhet. Detta är alltså i stort sett 

samma entreprenörer, som förefaller påverkas av Scotts (2001) normativa pelare, då 

många av dessa upplever att vissa ekonomiska kompetenser för vissa ekonomiska 

arbetsuppgifter, ska anskaffas externt via en redovisningskonsult eller revisor inom 

professionen. Samtidigt som vissa ekonomiska kompetenser ska anskaffas internt för 

vissa ekonomiska uppgifter. Med andra ord påverkas dessa entreprenörer av normer som 

beskriver hur dessa ekonomiska arbetsuppgifter ska utföras, samt vem som ska utföra 

dem (Scott, 2001; Thornton & Ocasio (1999). Vissa entreprenörer med låg tolerans för 

osäkerhet uttalar det rakt ut medan vissa antyder, att det är viktigt att en revisor eller 

redovisningskonsult utför vissa ekonomiska arbetsuppgifter, vilket enligt DiMaggio & 

Powell (1983) är ett tydligt tecken på professionalism och därmed även att normativa 

mekanismer påverkar organisationen. 

5.2.4 Ekonomisk kompetensbas 
Det visar sig i studien att de små aktiebolagen med en stark ekonomisk kompetensbas, 

vad gäller redovisning och skatter, generellt anskaffar ekonomisk kompetens internt. 

Detta är i enlighet med Tidd et al (2001) som förklarar att företag som har en stark intern 

kompetens inom ett specifikt område, som i vår studie är redovisning och skatter, 

anskaffar den kompetensen internt. De bolagen som anskaffar ekonomisk kompetens 

internt i studien menar att de gör det för att erhålla bra kontroll över verksamheten, detta 

är också i enlighet med Tidd et al (2001) som menar att den interna 

kompetensanskaffningen ger en högre grad av kontroll över företaget. Följaktligen visar 

studien att de företagen med en svag ekonomisk kompetensbas anskaffar denna 

kompetens externt, då det inte har något annat val enligt Tidd et al (2001) eftersom 

företagets interna kompetenser påverkar hur det anskaffar en specifik kompetens, i detta 

fall ekonomisk kompetens. Malmström (2007) är inne på samma spår och hävdar att 

kompetensbasen till viss del anger vilken kompetens som företaget är i behov av, då 

strukturen på kompetensbasen påverkar hur företaget anskaffar kompetensen. I linje med 

detta visar studien att företag generellt anskaffar ekonomisk kompetens internt om 

kompetensbasen finns i företaget och externt för de ekonomiska kompetenser som inte 

finns som inom företaget. 

De företagen i studien som innehar en ekonomisk kompetensbas, gällande redovisning, 

revision och skatter, tycks påverkas mycket av regulativa faktorer och anskaffar 

ekonomisk kompetens på det mest effektiva sättet. Alla dessa företag anskaffar nämligen 

inte ekonomisk kompetens internt för att utföra ekonomiska uppgifter, trots att den finns 

internt. Dessa företag anskaffar istället ekonomisk kompetens på det sätt som de får ut 

mest nytta av, i vissa fall internt och i andra fall externt, utifrån de uppsatta lagarna som 

finns (Scott, 2001). Några av de företagen som innehar en god ekonomisk kompetensbas 

menar att de anskaffar ekonomisk kompetens externt ändå, för att de gör mer nytta om de 

fokuserar på sin affärsidé istället för att ägna en massa tid åt att sköta ekonomiska 

uppgifter internt, vilket tyder på att de anskaffar ekonomisk kompetens på det sätt som är 

mest effektivt. Samtidigt som några andra av de företagen med god ekonomisk 

kompetensbas anskaffar viss ekonomisk kompetens internt, då de menar att det är en liten 

tidsuppoffring för dem och skulle kosta mer att anskaffa externt. Med andra ord styrs de 

företagen med en stark ekonomisk kompetensbas främst av Scotts (2001) regulativa 

pelare och effektivitet när de anskaffar ekonomisk kompetens.  
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5.2.5 Företagets affärsidé 
Hur pass utmanande företagens affärsidé är verkar enligt studiens resultat inte alls 

påverka hur de anskaffar ekonomisk kompetens, i sort sett verkar inte ekonomisk 

kompetens vara viktigt för företagens affärsidé. Det här resultatet skiljer sig från Tidd et. 

al (2001) och Malmström (2007) som menar att en utmanade affärsidé främjar ytterligare 

anskaffning av kompetens och då främst intern kompetens, alternativt extern anskaffning 

av kompetens som har till avsikt att permanent upptas.  

Generellt verkar företagen istället endast anse att den ekonomiska kompetensen är en 

viktig faktor för att deras dagliga verksamhet ska fungera. Då endast den del av 

verksamheten som rör ekonomiska arbetsuppgifter som alla företag, oberoende hur 

utmanande affärsidé de har, ska göra enligt lag för att få bedriva sin affärsidé. Den 

ekonomiska kompetensanskaffningen i studien påverkas i det avseendet av Scotts (2001) 

regulativa pelare och effektivitet, istället för hur pass utmanande affärsidén är. Således är 

ekonomisk kompetens inte viktig för affärsidén i sig, om den inte har att göra med 

redovisning, revision, skatter och närliggande områden. Skillnaden verkar alltså även här 

bero på att denna studie endast behandlar ekonomisk kompetensanskaffning, som bara 

påverkas av affärsidén om den har att göra med redovisning, revision, skatter och 

närliggande områden. Medan Tidd et. al (2001) och Malmström (2007) behandlar all 

slags kompetensanskaffning, vilket medför att den i högre grad påverkas av affärsidéns 

utmaning, då alltid någon sorts kompetens påverkar affärsidén och de behandlar alla 

kompetenser. Utmaningen på affärsidén verkar dock inte alls påverka den ekonomiska 

kompetensanskaffningen, i de små aktiebolagen i studien. 

5.3 Yttre faktorer  

5.3.1 Osäkerhet 
Studiens resultat visar att nästan alla företag som verkar i en osäker och föränderlig 

bransch anskaffar all sin ekonomiska kompetens externt, via det sociala nätverket. 

Resultatet i studien är i enlighet med Kelly & Rice (2001) och Tidd & Trewhella (1997) 

som påstår att väldigt få företag har råd att anskaffa all kompetens, på varje potentiellt 

område, internt när det råder osäkerhet i företagets omgivning. Företagen i studien som 

arbetar i en osäker och föränderlig bransch verkar tycka det är tryggt att anskaffa 

ekonomisk kompetens externt, då de externa kompetenskällorna håller företagen 

uppdaterade på det ekonomiska området. Detta ligger också i linje med Kelly & Rice 

(2001) och Tidd & Trewhella (1997) forskning som resonerar att extern 

kompetensanskaffning kan ge information om nyheter inom andra affärsområden än 

företagets traditionella.  

Den externa ekonomiska kompetensanskaffningen i företagen som verkar i en osäker 

bransch sker, som tidigare nämnts, genom det sociala nätverket i studien. Malmström 

(2007) hävdar att kompetensanskaffning via det sociala nätverket kan förväntas användas 

i större omfattning i sammanhang som präglas av osäkerhet, då det sociala nätverket är 

uppbyggt på förtroende och generar kontroll. Detta resonemang stämmer bra med de 

företagen i studien, som verkar i en osäker bransch, då de anskaffar ekonomisk kompetens 

via det sociala nätverket för att det känns tryggt vilket skapar en känsla av kontroll för 

entreprenörerna. 

De små aktiebolagen i studien som, i jämförelse med de andra bolagen, är verksamma i 

de mest osäkra branscherna är också de som främst verkar styras av Scotts (2001) 

kognitiva pelare när de anskaffar ekonomisk kompetens. DiMaggio & Powell (1983) har 

förklarat detta med att gemensamma uppfattningar förstärks bland organisationer som är 

verksamma i osäkra miljöer. Vidare menar Scott (2008) att det skapas säkerhet i 
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organisationen om den följer den kognitiva pelaren, detta motverkar med andra ord 

osäkerheten som finns i dessa organisationer och branscher. Nästan alla de företagen i 

studien som verkar i en lugn och stabil bransch påverkas inte nämnvärt av den kognitiva 

pelaren, detta resultat är också i linje DiMaggio & Powell (1983) och Scotts (2008) ovan 

nämnda resonemang.  

5.3.2 Teknologisk komplexitet 
Alla små aktiebolag i studien anskaffar ekonomisk kompetens externt för att göra 

arbetsuppgifter som granskning av redovisning, revision och årsbokslut, som alla 

entreprenörerna anser är mer komplexa ekonomiska arbetsuppgifter. Den ekonomiska 

kompetensen som anskaffas internt i företagen är för uppgifter som löpande bokföring 

och moms, som entreprenörerna anser är mindre komplexa ekonomiska uppgifter. Det 

här identifierade handlingssättet, vad gäller anskaffning av ekonomisk kompetens, är i 

likhet med vad Tidd et al (2001) resonerar då de hävdar att hög komplexitet gör det svårt 

för företag att anskaffa all kompetens internt, således blir extern kompetensanskaffning 

nödvändigt när komplexiteten är hög. Tidd & Trewhella (1997) bygger vidare på samma 

resonemang och menar att hög komplexitet till och med gör det omöjligt för företag att 

anskaffa all nödvändig kompetens internt. Tidd et al (2001) tillsammans med Deeds & 

Hill (1998) hävdar att kompetenser som behövs för mer komplexa arbetsuppgifter som 

inte är relaterade till företagets verksamhet, är svåra för små företag att anskaffa internt 

om dessa arbetsuppgifter ska utföras med framgång, följaktligen blir de små företagen 

tvungna att anskaffa den nödvändiga kompetensen externt. De företag i studien som 

anskaffar kompetens internt för de mindre komplexa ekonomiska arbetsuppgifterna, 

hävdar att de gör det för att det är billigare än att anskaffa denna kompetens externt. De 

företag som anskaffar kompetens externt för de mindre komplexa uppgifterna, hävdar att 

de gör det för att de gör mer nytta om de fokuserar på sin vanliga verksamhet, då det 

skulle ta en massa tid att anskaffa denna ekonomiska kompetens internt. Det här rationella 

beteendet i företagen tyder på att de väljer det effektivaste sättet för dem att anskaffa 

kompetens på då det råder låg komplexitet Det är i linje med vad Tidd et al (2001) som 

menar att företag anskaffar kompetens både internt och externt vid låg komplexitet, då 

den logiska grunden är att väga tiden som uppgiften tar gentemot kostnaden för den.  

I studien har det identifierats normativa mekanismer som påverkar de företag, som 

anskaffar ekonomisk kompetens både internt och externt, på grund av den teknologiska 

komplexiteten. Normen som påträffats är att dessa företag anskaffar ekonomisk 

kompetens internt för vad de anser är de mindre komplexa uppgifterna och externt för 

vad de anser är de mer komplexa uppgifterna. Detta handlande sker utan att 

entreprenörerna verkar ha speciellt god kunskap om de ekonomiska arbetsuppgifterna, 

främst årsbokslutet, som de tror sig veta är mer komplexa. En entreprenörer förklarar 

denna norm med att ”många gör så för att andra gör så, många är lite rädda för att 

upprätta årsbokslut själva, då många tror att det är väldigt avancerat”. En annan 

entreprenör menar att alla aktiebolag som hon känner till, anskaffar kompetens genom en 

revisions- eller redovisningsbyrå, för att utföra de mer avancerade uppgifterna som 

revision, bokslut och revisionsberättelse. Hon tillägger att de flesta mindre företag som 

hon känner till sköter de mer grundläggande delarna av redovisningen, som löpande 

bokföring, internt. Dessa handlingssätt och uttalanden stämmer överens med Olivers 

(1997) resonemang om att det är vanligt att aktörer inom organisationer rättfärdigar sitt 

institutionella handlande genom att hävda att ”alla andra gör det på det här sättet” och 

”det är på det här sättet man ska göra”. Scott (2001) är tillsammans med Thornton & 

Ocasio (1999) inne på samma resonemang och menar att det finns normer i samhället för 

hur organisationer ska gå till väga i olika situationer, normer beskriver hur handlingar 

borde utföras. Vidare menar de att normer inte bara sprids inom organisationer utan också 

mellan organisationer så standardiseras tillvägagångssätt för vissa aktiviteter. Som 
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nämnts ovan menar en entreprenör att alla aktiebolag som hon känner till, anskaffar 

kompetens genom en revisions- eller redovisningsbyrå, för att utföra de mer avancerade 

uppgifterna som revision, bokslut och revisionsberättelse. Detta är i linje med DiMaggio 

& Powell (1983) som påstår att yrkesrollerna i dagens samhälle är en av de främsta 

normativa mekanismerna, genom formella utbildningar standardiseras många arbeten och 

skapar normativa regler för hur handlingar utförs på ett professionellt sätt. Gul et al (1994) 

ger revision som ett exempel på ett sådant arbete, vilket även identifierats i studien.  

5.4 Utvecklad analysmodell för ekonomisk kompetensanskaffning 

i små aktiebolag 
Det fjärde delsyftet i studien är att utveckla en analysmodell för små aktiebolags 

anskaffning av ekonomisk kompetens. Den analysmodellen som presenterades i kapitel 

två, utifrån den teoretiska referensramen, har utvecklats i och med det som blivit 

uppenbarat i studiens empiri och analys. Nedan visas den utvecklade analysmodellen som 

uppdaterats utifrån empirin och analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Utvecklad analysmodell för ekonomisk kompetensanskaffning 

De olika sätten att anskaffa ekonomisk kompetens på, internt, via det sociala nätverket 

samt via marknaden, har alla identifierats i studien. Då alla de tre olika sätten att anskaffa 

kompetens på i små aktiebolag har identifierats, så lämnas alla tre kvar i analysmodellen. 

Det överlägset vanligaste sättet är dock att anskaffa ekonomisk kompetens genom det 

sociala nätverket. Inre faktorer som påverkar den ekonomiska anskaffningen som 

entreprenörens erfarenhet, entreprenörens tolerans för osäkerhet och företagets 

kompetensbas har identifierats i studien och behålls således i analysmodellen. 

Entreprenörens utbildning och utmaningen på företagets affärsidé är dock två inre 

faktorer som inte verkar påverka hur små aktiebolag anskaffar ekonomisk kompetens, 

därför tas de två faktorerna bort från analysmodellen. Istället för dessa två inre faktorer 

verkar entreprenörens förtroende till den externa kompetenskällan, som i denna studie är 

revisorn eller redovisningskonsulten, påverka hur de små aktiebolagen anskaffar 

ekonomisk kompetens. Det är till viss del ett kognitivt beteende som skapar stabilitet och 

trygghet men det kan inte enbart förklaras utifrån det (Scott, 2001). Både entreprenörer 

som förefaller påverkas av kognitiva mekanismer samt entreprenörer som inte förefaller 

påverkas av dessa mekanismer, uttrycker ett stort förtroende för sin revisor eller 

redovisningskonsult och anskaffar följaktligen ekonomisk kompetens därefter. Både 

internt för vissa uppgifter, som de litar på att den externa källan sedan granskar att det 

gjorts korrekt och externt för vissa andra uppgifter, som den externa källan helt har 

ansvaret för. Det är i linje med Blomkvist et al (2015) som menar att förtroendet för 

revisorn eller redovisningskonsulten är viktigt, när entreprenörer är i behov av extern 

kompetens och behöver en extern kompetenskälla som de kan lita på. Bennett & Robson 
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(1999) menar vidare att revisorer och redovisningskonsulter är specialiserade 

kompetenskällor, som har ett högt förtroende på marknaden, vilket också är i likhet med 

studiens resultat. Den omfattande externa kompetenanskaffningen i studien, kan med 

andra ord till viss del förklaras med det förtroende som entreprenörerna i studien har för 

sin externa kompetenskälla. Därför läggs entreprenörens förtroende till den externa 

kompetenskällan till som en inre faktor i den uppdaterade analysmodellen.  

De två yttre faktorerna, osäkerhet och teknologisk komplexitet, har identifierats som 

påverkande faktorer på anskaffningen av ekonomisk kompetens i de små aktiebolagen 

och behålls därför i den utvecklade analysmodellen. Ytterligare en yttre faktorer har 

identifierats som påverkar den ekonomiska anskaffningen, det är effektiviteten, som 

därför läggs till i analysmodellen. Detta går till viss del att förklara med den regulativa 

pelaren, som styr företagen mot rationella och nyttomaximerande handlingar genom 

uppsatta lagar, dock kan dessa handlingar inte enbart förklaras med den regulativa pelaren 

(Scott, 2001). Många aktiebolag i studien utrycker effektiviteten som en viktig faktor för 

hur de anskaffar ekonomisk kompetens. Då inte enbart utifrån de uppsatta lagar som finns, 

utan med hänsyn till det sättet att anskaffa ekonomisk kompetens på som ger mest nytta 

och är mest effektivt, sett till den tid och kostnad som sättet att anskaffa ekonomisk 

kompetens på medför. Pelikan (1989) är inne på samma linje som entreprenörerna i 

studien, då han menar att ekonomisk kompetens är en knapp resurs, vars fördelning kan 

vara avgörande för effektiviteten i ett företag. Effektiviteten ses vidare som en yttre 

faktor, då den påverkar i vilken omfattning alla bolagen i studien anskaffar ekonomisk 

kompetens externt. Alla bolagen i studien anskaffar alltså ekonomisk kompetens externt, 

i olika omfattning, således är det yttre faktorer som påverkar i vilken omfattning bolagen 

anskaffar kompetens externt, därför läggs effektivitet till som en yttre faktor i den 

uppdaterade analysmodellen. Alla de tre institutionella mekanismerna har identifierats 

som påverkande krafter på den ekonomiska kompetensanskaffningen i små aktiebolag, 

både direkt och indirekt genom de inre och yttre faktorerna, och behålls således i den 

utvecklade analysmodellen.  

5.5 Propositioner  
Här presenteras tre propositioner som genererats från analysen av studiens resultat. 

 P1: Hög komplexitet på ekonomiska uppgifter leder till en hög grad av extern 

ekonomisk kompetensanskaffning  

Alla små aktiebolag i studien anskaffar ekonomisk kompetens externt, genom en revisor 

eller redovisningskonsult, för ekonomiska uppgifter som de anser har hög komplexitet, 

då syftar de på årsbokslut, granskning av redovisning och revision. 

 P2: Hög (låg) påverkan av kognitiva mekanismer leder till en hög (låg) grad av 

ekonomisk kompetensanskaffning genom en revisor   

De små aktiebolagen i studien som anskaffar ekonomisk kompetens genom en revisor, 

menar att de alltid gjort det och fortsatt med det för att det fungerat bra och känts tryggt. 

 P3: Hög (låg) påverkan av regulativa mekanismer leder till en låg (hög) grad av 

ekonomisk kompetensanskaffning genom en revisor 

De små aktiebolagen i studien som inte anskaffar ekonomisk kompetens genom en 

revisor, menar att de inte gör det för att det är mer effektivt och ger mer nytta att anskaffa 

denna kompetens på annat sätt, utifrån de uppsatta lagarna som finns.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatser att göras angående små aktiebolags ekonomiska 

kompetensanskaffning. Slutsatserna görs för att besvara studiens forskningsfråga och 

syften, slutsatserna baseras på de resultat som studien kommit fram till. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om studiens resultat gällande små aktiebolags anskaffning av 

ekonomisk kompetens samt förslag till fortsatt forskning inom området. 

6.1 Slutsatser kopplade till studiens forskningsfråga och syften 
Studiens forskningsfråga går att svara på tack vare studiens fyra delsyften tillsammans, 

som i och med det resulterar i att studiens huvudsyfte uppnås. Studiens första delsyfte gör 

det möjligt att svara på ”Hur anskaffar små aktiebolag ekonomisk kompetens?” medan 

studiens andra, tredje och fjärde delsyfte gör möjligt att svara på ”Varför anskaffar de 

ekonomisk kompetens på detta sätt?” Nedan kommer forskningsfrågan att löpande 

besvaras med hjälp av de fyra delsyftena i studien, vilket slutligen resulterar i att uppnå 

studiens huvudsyfte. Först presenteras forskningsfrågan i sin helhet: 

 Hur anskaffar små aktiebolag ekonomisk kompetens och varför anskaffar de på 

detta sätt? 

 

Nedan besvaras forskningsfrågan löpande genom de fyra delsyftena i studien: 

 

1. Identifiera små aktiebolags anskaffning av ekonomisk kompetens. 

De små aktiebolagen i studien anskaffar generellt all ekonomisk kompetens externt, 

genom att köpa in den vid behov via det sociala nätverket. Några bolag anskaffar även en 

viss del ekonomisk kompetens internt, de anskaffar således även ekonomisk kompetens 

externt. Det finns med andra ord inget aktiebolag i studien som anskaffar all ekonomisk 

kompetens internt. Däremot anskaffar de flesta bolagen, som ovan nämnts, all sin 

ekonomiska kompetens externt, via det sociala nätverket.  

2. Identifiera inre och yttre faktorer som påverkar anskaffningen av ekonomisk 

kompetens i små aktiebolag. 

I studien har det gått att identifiera inre och yttre faktorer som påverkar anskaffningen av 

ekonomisk kompetens i små aktiebolag. Dessa faktorer går att härleda till contingency-

teorin som förklarar att organisationer anpassar sitt handlande efter dess omgivning. Det 

innebär att denna studie, endast avser att förklara vilka inre och yttre faktorer som 

påverkar just små aktiebolag i deras anskaffning av ekonomisk kompetens, dessa faktorer 

förklarar med andra ord inte hur de påverkar andra organisationer i andra slags 

handlingar. I studien framgår det att de inre faktorer som tycks påverka den ekonomiska 

kompetensanskaffningen är entreprenörernas erfarenhet och tolerans för osäkerhet, 

kompetensbasen i företaget och förtroendet som entreprenören har till revisorn eller 

redovisningskonsulten. Studien visar att oerfarna entreprenörer använder fler sätt att 

anskaffa kompetens på medan erfarna entreprenörer använder färre sätt att anskaffa 

kompetens på. Entreprenörerna med hög tolerans för osäkerhet anskaffar all ekonomisk 

kompetens externt, medan entreprenörer med låg tolerans för osäkerhet anskaffar 

ekonomisk kompetens internt också. Det visar sig i studien att de små aktiebolagen med 

en stark ekonomisk kompetensbas generellt anskaffar ekonomisk kompetens internt. 

Vidare verkar förtroendet som entreprenörerna har till sin externa kompetenskälla, göra 

att de anskaffar extern kompetens i hög omfattning.  

De yttre faktorer som förefaller påverka den ekonomiska kompetensanskaffningen i små 

aktiebolag är osäkerheten i företagets omgivning, den teknologiska komplexiteten på de 

ekonomiska arbetsuppgifterna och effektiviteten. Studiens resultat visar att nästan alla 
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företag som verkar i en osäker och föränderlig bransch anskaffar all ekonomisk 

kompetens externt, via det sociala nätverket. För de ekonomiska uppgifterna med hög 

komplexitet anskaffas ekonomisk kompetens externt, således rör all den interna 

kompetensanskaffning mindre komplexa uppgifter. Effektiviteten verkar främst påverka 

den ekonomiska kompetensanskaffningen hos aktiebolagen utan revisor i studien. Den 

gör att vissa bolag utan revisor anskaffar mer ekonomisk kompetens externt, medan den 

gör att vissa anskaffar den mer internt, effektiviteten styr med andra ord företagen utan 

revisor till det sättet att anskaffa kompetens på som ger mest nytta.  

3. Identifiera institutionella mekanismer som påverkar anskaffningen av ekonomisk 

kompetens i små aktiebolag. 

De små aktiebolagen utan revisor i studien förefaller främst påverkas direkt av den 

regulativa pelaren när de anskaffar ekonomisk kompetens, medan de flesta av de små 

aktiebolagen med revisor i studien främst tycks påverkas direkt av den kognitiva pelaren 

i deras ekonomiska kompetensanskaffning. Den regulativa pelaren verkar påverka alla 

aktiebolagens anskaffning av ekonomisk kompetens, dock i varierande omfattning. De 

små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning verkar inte påverkas direkt av 

normativa mekanismer i samma omfattning som de andra två pelarna, de normativa 

mekanismerna tenderar istället främst ha en indirekt påverkan på 

kompetensanskaffningen.  

Som ovan nämnts tenderar normativa mekanismer att indirekt påverka de små 

aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning, genom att normer påverkar de 

entreprenörer med låg tolerans för osäkerhet och de som har mindre erfarenhet när de 

anskaffar ekonomisk kompetens, då främst utifrån de ekonomiska uppgifternas 

teknologiska komplexitet. Detta gör att de anskaffar kompetens internt för vad normerna 

säger är mindre komplexa uppgifter och externt för vad normerna säger är mer komplexa 

uppgifter. Således påverkar normer gällande dessa uppgifters teknologiska komplexitet 

indirekt hur bolagen anskaffar ekonomisk kompetens.  

Den regulativa pelaren verkar indirekt påverka anskaffningen av ekonomisk kompetens i 

de små aktiebolagen, då genom att de entreprenörerna med mindre erfarenhet och de 

entreprenörerna med en stark ekonomisk kompetensbas förefaller påverkas av regulativa 

mekanismer. De gör att de använder sig av en revisor i mindre omfattning och är rationella 

i sin ekonomiska kompetensanskaffning, de anskaffar inte mer ekonomisk kompetens än 

vad som krävs utifrån de uppsatta lagarna. Kognitiva mekanismer förefaller indirekt 

påverka de små aktiebolagens anskaffning av ekonomisk kompetens, då kognitiva 

mekanismer påverkar de flesta bolagen som är verksamma i de mer osäkra branscherna 

och de erfarna entreprenörerna. Dessa kognitiva mekanismer gör att de anskaffar 

ekonomisk kompetens externt för att de alltid gjort så, vilket skapar säkerhet som 

motverkar osäkerheten som råder i branschen. 

4. Utveckla en modell för analys av små aktiebolags anskaffning av ekonomisk 

kompetens. 

En analysmodell har utvecklats utifrån studiens teoretiska referensram och den empirin 

som samlats in i studien, som analyserats med varandra. Denna analysmodell kan hjälpa 

små aktiebolag i deras ekonomiska kompetensanskaffning då den bidrar till att öka 

förståelsen för hur anskaffningen av ekonomisk kompetens sker i dessa bolag samt varför 

den sker på det sättet. Analysmodellen kan hjälpa de små företagen att, utifrån deras 

interna egenskaper samt dess externa omgivning, anskaffa ekonomisk kompetens på ett 

sätt som är anpassat utifrån just deras situation.  
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6.2 Avslutande diskussion 
Teoretiskt bidrar studien till att öka förståelsen för små aktiebolags anskaffning av 

ekonomisk kompetens. Detta genom en analysmodell som har utvecklats utifrån tidigare 

studier om kompetensanskaffning, inre och yttre faktorer som har sitt ursprung i 

contingency-teorin samt den institutionella teorin. Denna analysmodell har sedan 

utvecklats ytterligare, utifrån den empiri som samlats in i studien och som analyserats 

med den teoretiska referensramen, vars innehåll nämndes ovan. Resultaten som 

genererades av studien och dess analysmodell var både väntade och oväntade och har 

vidare resulterat i tre propositioner. Studien visar att få små aktiebolag anskaffar 

ekonomisk kompetens internt. Detta var oväntat då vi på förhand trodde att ekonomiska 

kompetenser, för till exempel löpande bokföring och moms, främst anskaffades internt i 

dessa bolag. Den omfattande externa kompetensanskaffningen har att göra med att många 

aktiebolag i studien anskaffar kompetens på det mest effektiva sättet, att bolagen generellt 

har ett stort förtroende för deras revisor eller redovisningskonsult samt att kognitiva 

mekanismer har gjort att bolagen fortsatt med sin externa anskaffning genom revisorn, 

som det tidigare var lag på. Resultatet som visar att entreprenörernas utbildning inte 

påverkar de små aktiebolagens ekonomiska kompetensanskaffning var oväntat, andra 

faktorer som effektivitet samt de institutionella mekanismerna har istället en större 

påverkan, som gör att utbildningsnivån inte verkar ha någon betydelse för anskaffningen. 

Ett annat oväntat resultat var att ekonomisk kompetens i vissa företag anskaffas externt 

trots att en ekonomisk kompetensbas fanns internt för det. Det visade sig att dessa företag 

ansåg att det var mer effektivt vad gäller tid och kostnader och därmed gav mer nytta att 

anskaffa denna kompetens externt.  

Det har inte varit ett syfte i studien att jämföra den ekonomiska kompetenanskaffningen 

i små aktiebolag med revisor och utan revisor, skillnader har ändå identifierats. En 

intressant skillnad i studien var att de små aktiebolagen utan revisor främst påverkades av 

regulativa mekanismer i deras ekonomiska kompetensanskaffning, medan de 

aktiebolagen med revisor främst påverkades av kognitiva mekanismer i deras ekonomiska 

kompetensanskaffning. En annan skillnad visar att effektiviteten påverkar den 

ekonomiska kompetensanskaffningen hos nästan alla små aktiebolag utan revisor, medan 

den nästan inte alls tycks påverka anskaffningen hos de bolagen med revisor. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag som hade varit intressant till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie 

med samma inre och yttre faktorer, för att se om samma resultat hade uppnåtts i en studie 

som omfattade fler små aktiebolag, vad gäller deras ekonomiska kompetensanskaffning. 

Det hade varit intressant att se om entreprenörens utbildning och företagets affärsidé 

påverkade den ekonomiska kompetensanskaffningen i en sådan studie. Ett annat 

intressant förslag till vidare forskning är att göra en jämförande studie mellan små 

aktiebolag med revisor och utan revisor. För att se om det finns några ytterligare 

skillnader utöver de som identifierades i denna studie, vad gäller vilka institutionella 

mekanismer och faktorer, som påverkar de olika små aktiebolagen i deras ekonomiska 

kompetensanskaffning. En sådan studie hade varit intressant, då denna studie 

identifierade skillnader i vilka faktorer och mekanismer som påverkade, trots att ingen 

jämförande analys gjordes mellan bolag med och utan revisor, då detta inte var ett syfte 

med studien.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide för små aktiebolag 

Introduktion 

Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse för små aktiebolags anskaffning av 

ekonomisk kompetens. Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att frågorna som ställs 

är öppna för intervjusubjekten och är tänkta att fungera som en guide för dem. Vi börjar 

med att berätta vilka vi är och i vilket syfte intervjun genomförs. Vidare berättar vi att 

intervjusubjekten är anonyma och hur vi kommer att dokumentera intervjun samt hur 

materialet kommer att användas. Avslutningsvis frågar vi om vi kan återkomma med 

kompletterande frågor om det skulle behövas.                                                                              

Entreprenören 

Vad har du för erfarenhet av att driva företag? 

Hur länge har du varit yrkesverksam i nuvarande branschen? 

Vad har du för utbildning?  

Vad har du för ekonomiska kompetenser?  

Hur trivs du att arbeta i osäkra och snabbt växlande marknadsförhållanden? 

Företaget 

Kan du berätta om bolagets verksamhet och affärsidé?  

- Beskriv på vilket sätt ekonomisk kompetens är viktigt för affärsidén?  

Vad finns det för ekonomisk kompetens inom företaget? 

Har ni någon i företaget som jobbar med företagets ekonomi?  

- Om ja, hur då?  

Hur ser företagets ekonomiska arbetsuppgifter ut?  

Marknaden 

Vilken bransch är företaget verksam inom?  

Hur skulle du beskriva branschen som företaget verkar i?   

Varför anser du att branschen har dessa kännetecken? 

Hur ofta behöver företaget förändra sina ekonomiska arbetsmetoder för att hänga 

med i förändringar på marknaden?  

Ekonomisk kompetensanskaffning och institutionella teorin 

Hur anskaffar företaget ekonomisk kompetens?  

- Om internt, hur? 

- Om externt, hur? 

Har företaget alltid anskaffat ekonomisk kompetens på detta sätt? 

- Om nej, hur har företaget anskaffat ekonomisk kompetens förut? 

Varför anskaffar företaget ekonomisk kompetens på detta sätt? 

Vilken slags ekonomisk kompetens anskaffar företaget? 

Varför anskaffar företaget denna typ av ekonomisk kompetens? 

 



 

 

Institutionella teorin 

Varför anskaffar företaget ekonomisk kompetens? 

Vad påverkar företagets val av ekonomisk kompetensanskaffning? 

Finns det några lagar och regler som företaget ska följa som påverkar 

anskaffningen av ekonomisk kompetens?  

- Om ja, på vilket sätt då? 

Upplever du några övriga påtryckningar från omgivningen vad gäller den 

ekonomiska kompetensanskaffningen?   

- Om ja, på vilket sätt då? 

Upplever du att det finns vissa normer och förväntningar som företaget följer när 

det anskaffar ekonomisk kompetens? 

- Om ja, på vilket sätt då? 

Upplever du att tidigare ekonomisk kompetensanskaffning påverkar hur företaget 

anskaffar ny ekonomisk kompetens?  

- Om ja, på vilket sätt då? 

Finns det ekonomiska kompetenser som allmänt ses som självklara att anskaffa?  

- Om ja, vilka och på vilket sätt är de självklara?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Empirisammanfattning 

 

  Intern Extern Inre faktorer Yttre faktorer Institutionella mekanismer 

Företag 1 – 
Med revisor 
 

Anskaffar 
ekonomisk 
kompetens internt, 
via ägaren, för de 
mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, för de mer 
komplexa arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 14 års erfarenhet av att 
driva företag, varit yrkessam i branschen i 
18 år. Har en gymnasieutbildning. 
Kompetens för mindre komplexa uppgifter 
internt. Ekonomisk kompetens är endast 
en grundförutsättning för verksamheten, 
som dock inte är av någon större 
betydelse för affärsidén. Trivs ej i osäkra 
förhållanden. Förtroende för sin revisor. 

Konjunkturkänslig och föränderlig 
marknad där det råder hög konkurrens. 
Anskaffar kompetens externt för mer 
komplexa arbetsuppgifterna. Sköter de 
mindre komplexa arbetsuppgifterna 
internt.  

De har valt att behålla revisorn fast de inte 
längre behöver det enligt lag, därmed 
påverkar den kognitiva pelaren mer än 
den regulativa, som också påverkar i 
mindre grad. Upplever förväntan från 
intressenter när de anskaffar ekonomisk 
kompetens. 

Företag 2 – 
Med revisor 

Anskaffar 
ekonomisk 
kompetens internt, 
via en delägare, för 
de mindre 
komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via 
marknaden, för de mer 
komplexa arbetsuppgifterna. 
 

Entreprenören har 6 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 10 år. 
Har en yrkesutbildning. Kompetens för 
mindre komplexa uppgifter finns inom 
företaget. Ekonomisk kompetens är 
endast en grundförutsättning för 
verksamheten, som dock inte är av någon 
större betydelse för affärsidén. 
Entreprenören påverkas mycket av 
växlande marknadsförhållanden och trivs 
därmed inte när osäkerhet råder. 

Konjunkturkänslig och föränderlig 
marknad som är osäker för att den är 
beroende av andra företag. Låg 
konkurrens på orten. Anskaffar kompetens 
externt för de mer komplexa 
arbetsuppgifterna och sköter de mindre 
komplexa arbetsuppgifterna internt. 
 

De har valt att behålla revisorn fast de inte 
längre behöver det enligt lag, därmed 
påverkar den kognitiva pelaren mer än 
den regulativa. Upplever normer bland 
små företag för hur de anskaffar extern 
kompetens för vissa arbetsuppgifter och 
intern kompetens för vissa uppgifter. 

Företag 3 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, genom en 
anställning, som sköter de 
mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. Anskaffar 
även kompetens externt för 
de mer komplexa 
arbetsuppgifterna. All extern 
kompetensanskaffning har 
skett genom det sociala 
nätverket. 

Entreprenören har 48 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 48 år. 
Har en universitetsutbildning. Inom 
företaget finns det en anställd som sköter 
de mindre komplexa arbetsuppgifterna.  
Ekonomisk kompetens är endast en 
grundförutsättning för verksamheten, som 
dock inte är av någon större betydelse för 
affärsidén. Osäkra och snabbt växlande 
marknadsförhållanden är inte något som 
entreprenören trivs att arbeta i och helst 
undviker. 

Lugn och stabil bransch som inte påverkas 
av konjunkturer. Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt för de mer komplexa 
arbetsuppgifterna och sköter de mindre 
komplexa arbetsuppgifterna internt. 

Den kognitiva pelaren styr mer än den 
regulativa då entreprenörens 
kompetensanskaffning alltid gått likadant 
tillväga och även tänkt göra det i 
framtiden, detta trots att han inte längre 
behöver revisor. Upplever normer för hur 
olika ekonomiska kompetenser ska 
anskaffas. 



 

 

Företag 4 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 28 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 13 år. 
Har en grundskoleutbildning. Ingen 
ekonomisk kompetens finns inom 
företaget. Ekonomisk kompetens är 
endast en grundförutsättning för 
verksamheten, som dock inte är av någon 
större betydelse för affärsidén. Trivs i 
osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. Stort förtroende 
för sin revisor. 

Stabila marknadsförhållanden, inte alls 
osäker. Påverkas inte av 
konjunktursvängningar. Anskaffar 
ekonomisk kompetens externt både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna.  

Den regulativa pelaren är den som främst 
påverkar företaget i dess ekonomiska 
anskaffning. Upplever inga normer hos 
små företag. Den kognitiva pelaren 
påverkar mycket hur entreprenören 
anskaffar ekonomisk kompetens då han 
alltid gått likadant tillväga. 

Företag 5 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via 
marknaden, för de mer och 
mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 7 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 2 år. 
Har en universitetsutbildning. Ingen 
ekonomisk kompetens finns inom 
företaget. Ekonomisk kompetens är viktig 
för affärsidén för att ha en bättre koll på 
verksamheten. Ser osäkerhet och växlande 
marknadsförhållanden som en utmaning 
och trivs i dessa förhållanden. 

Föränderlig och osäker bransch, eftersom 
deras huvudprodukt varierar mycket i 
utbud och pris. Låg konkurrens på orten. 
Anskaffar kompetens externt både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Anskaffar kompetens externt för att 
kvalitetssäkra redovisningen och följa de 
lagar som finns. Tidigare ekonomisk 
kompetensanskaffning påverkar hur och i 
vilken omfattning entreprenören idag 
anskaffar kompetens. Upplever inga 
normer eller förväntningar över hur 
kompetensanskaffning sker i branschen. 

Företag 6 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 9 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 40 år. 
Har en gymnasieutbildning. Ingen 
ekonomisk kompetens finns inom 
företaget.  Ekonomisk kompetens är 
endast en grundförutsättning för 
verksamheten, som dock inte är av någon 
större betydelse för affärsidén. Trivs i 
osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. 

Branschen är konjunkturkänslig, osäker 
och föränderlig. Anskaffar kompetens 
externt både för de mer och mindre 
komplexa arbetsuppgifterna. 

De har valt att behålla revisorn fast de inte 
längre behöver det enligt lag, därmed 
påverkar den kognitiva pelaren mer än 
den regulativa. Upplever inga 
förväntningar från intressenter gällande 
kompetensanskaffning. 



 

 

Företag 7 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 35 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 23 år. 
Har gått ut grundskolan. Ingen ekonomisk 
kompetens finns inom företaget. 
Ekonomisk kompetens är endast en 
grundförutsättning för verksamheten, som 
dock inte är av någon större betydelse för 
affärsidén. Trivs i osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. Stort förtroende 
för sin revisor. 

Branschen är osäker, föränderlig och 
konjunkturkänslig. Anskaffar kompetens 
externt både för de mer och mindre 
komplexa arbetsuppgifterna. 

Entreprenörens tidigare erfarenhet 
påverkar hur de anskaffar ekonomisk 
kompetens, han har alltid gått likadant 
tillväga. Den kognitiva pelaren påverkar 
mer än den regulativa, som bara påverkar 
till liten grad. Normer och förväntningar 
påverkar inte alls. 

Företag 8 – 
Med revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 4 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 29 år. 
Har en universitetsutbildning. Inom 
företaget finns det ingen ekonomisk 
kompetens. Ekonomisk kompetens är 
endast en grundförutsättning för 
verksamheten, som dock inte är av någon 
större betydelse för affärsidén. Trivs att 
arbeta i växlande marknadsförhållanden. 
Stort förtroende för sin revisor. 

Branschen är lugn och stabil. Anskaffar 
kompetens externt både för de mer och 
mindre komplexa arbetsuppgifterna. 
Effektiviteteten påverkar den ekonomiska 
kompetensanskaffningen. 

Entreprenörens tidigare erfarenheter av 
ekonomisk kompetensanskaffning 
påverkar mycket hur anskaffningen sker 
idag. Han hade anskaffat samma 
ekonomiska kompetens oavsett om det 
funnits lagkrav eller inte.  Upplever inte 
normer eller förväntningar. 

Företag 9 – 
Utan revisor 

Anskaffar 
ekonomisk 
kompetens internt, 
via en delägare, för 
de mindre 
komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, för de mer 
komplexa arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 7 års erfarenhet av att 
driva företag, varit yrkessam i branschen i 
7 år. Har en universitetsutbildning. 
Kompetens för mindre komplexa uppgifter 
finns hos alla inom företaget. Ekonomisk 
kompetens är viktig för affärsidén vid 
ekonomiska beslut och ekonomisk 
planering. Undviker osäkra förhållanden 
då han inte trivs i dessa. Förtroende för sin 
redovisningsbyrå. 

Lugn och stabil bransch med låg 
konkurrens i omgivningen. Inte en 
konjunkturkänslig bransch. Anskaffar 
kompetens externt för de mer komplexa 
arbetsuppgifterna och sköter de mindre 
komplexa arbetsuppgifterna internt. 
Anskaffar ekonomisk kompetens på det 
mest effektiva sättet.  

Anskaffar kompetens externt för att 
säkerställa att de följer lagen. Den 
kognitiva pelaren påverkar inte företaget 
nämnvärt då de kollat upp priser hos 
andra byråer samt inte längre har en 
revisor. Upplever normer bland små 
företag för hur de anskaffar extern 
kompetens för vissa arbetsuppgifter och 
intern kompetens för vissa uppgifter. 



 

 

Företag 10 – 
Utan revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 25 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 40 år. 
Har en yrkesutbildning. Ingen ekonomisk 
kompetens finns inom företaget. 
Ekonomisk kompetens är viktig för 
affärsidén för att de behöver följa vissa 
branschspecifika krav för att få bedriva 
verksamheten. Entreprenören påverkas 
inte nämnvärt av osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. 

Branschen är föränderlig på grund av 
demografi och konjunkturer. Osäker på 
grund av politiska beslut. Hög konkurrens 
på orten. Anskaffar kompetens externt 
både för de mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Den regulativa pelaren är den som 
påverkar företaget mest i dess 
anskaffning, då de både följer regler från 
staten och från förbundet i branschen. 
Den kognitiva pelaren påverkar inte alls då 
han slutat att använda sig av revisorn som 
han inte såg något mervärde i. Upplever 
inga normer över hur 
kompetensanskaffning sker. 

Företag 11 – 
Utan revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 4 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 15 år. 
Har universitetsutbildning. Kompetens för 
mindre komplexa ekonomiska 
arbetsuppgifter finns inom företaget, de 
sköter dock inte dessa uppgifter internt. 
Ekonomisk kompetens är inte alls viktig för 
affärsidén. Påverkas inte av osäkra och 
växlande marknadsförhållanden. Fullt 
förtroende för sin redovisningskonsult.  

En säker och stabil bransch. Anskaffar 
ekonomisk kompetens externt både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. Anskaffar ekonomisk 
kompetens på det mest effektiva sättet. 

Den regulativa pelaren är den enda 
pelaren som påverkar vilken ekonomisk 
kompetens som företaget anskaffar. 

Företag 12 – 
Utan revisor 

Anskaffar 
ekonomisk 
kompetens internt, 
via ägaren, för de 
mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, för de mer 
komplexa arbetsuppgifterna.  

Entreprenören har 6 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 2,5 
år. Har universitetsutbildning. Kompetens 
för mindre komplexa ekonomiska 
arbetsuppgifter finns inom företaget. 
Ekonomisk kompetens är endast en 
grundförutsättning för verksamheten, som 
dock inte är av någon större betydelse för 
affärsidén. Han trivs i osäkra och växlande 
marknadsförhållanden och söker sig till 
dessa.  

En stabil och säker bransch. Anskaffar 
ekonomisk kompetens externt för de mer 
komplexa arbetsuppgifterna och sköter de 
mindre komplexa arbetsuppgifterna 
internt. Anskaffar ekonomisk kompetens 
på det mest effektiva sättet. 

Anskaffar kompetens externt för att 
säkerställa att lagarna följs, regulativa 
pelaren betydande. Påverkas inte av 
tidigare ekonomisk kompetensanskaffning 
när han anskaffar kompetensen idag. 
Känner inga normer över hur anskaffning 
sker. 



 

 

Företag 13 – 
Utan revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 5 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 7 år. 
Har en yrkesutbildning. Ingen ekonomisk 
kompetens finns inom företaget. 
Ekonomisk kompetens är inte viktig för 
affärsidén. Trivs inte i osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. Stort förtroende 
för redovisningskonsulten.  

Föränderlig och osäker bransch som är 
väldigt beroende av vissa kunder. 
Branschen är väldigt konjunkturkänslig. 
Anskaffar kompetens externt både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. Effektiviteten påverkar 
den ekonomiska kompetensanskaffningen. 

Anskaffar kompetens externt främst för 
att följa de lagar och regler som finns. 
Upplever vissa normer för vilka 
ekonomiska kompetenser som små 
aktiebolag bör anskaffa för vissa 
ekonomiska arbetsuppgifter. Tidigare 
erfarenheter gör att entreprenören idag 
anskaffar mer extern ekonomisk 
kompetens. 

Företag 14 – 
Utan revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via 
marknaden, både för de mer 
och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 40 års erfarenhet av att 
driva företag, yrkessam i branschen i 25 år. 
Har en yrkesutbildning. Ingen ekonomisk 
kompetens finns inom företaget. 
Ekonomisk kompetens är inte alls viktig för 
affärsidén. Trivs inte med osäkra och 
växlande marknadsförhållanden. 

Osäker bransch med låg konkurrens på 
orten. Anskaffar kompetens externt både 
för de mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenörens kompetensanskaffning 
påverkas endast av de lagar och regler 
som finns. Tidigare ekonomisk 
kompetensanskaffning påverkar inte hur 
entreprenören anskaffar den idag. 
Upplever inga normer eller förväntningar 
alls över kompetensanskaffning. 

Företag 15 – 
Utan revisor 

Ingen ekonomisk 
kompetens 
anskaffas internt i 
företaget för några 
arbetsuppgifter. 

Anskaffar ekonomisk 
kompetens externt, via det 
sociala nätverket, både för de 
mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifterna. 

Entreprenören har 11 års erfarenhet som 
koncernchef och drivit eget företag i 2,5 
år, yrkessam i branschen i 17 år. Har en 
universitetsutbildning. Inom företaget 
finns det goda ekonomiska kompetenser, 
det är dock inget de använder sig utav. 
Ekonomisk kompetens är helt avgörande 
för företagets affärsidé. Entreprenören 
älskar att arbeta i osäkra och växlande 
marknadsförhållanden. 

Branschen är osäker, dock med relativt 
stabil efterfrågan. Anskaffar kompetens 
externt både för de mer och mindre 
komplexa arbetsuppgifterna. Anskaffar 
ekonomisk kompetens på det mest 
effektiva sättet.  

Tidigare ekonomisk kompetensanskaffning 
påverkar inte alls hur entreprenören 
anskaffar den idag. Han känner inte heller 
att det finns några normer som påverkar 
anskaffningen. Det enda som, till viss grad, 
påverkar hur anskaffningen sker i 
företaget är den lagliga aspekten. 

 


