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Många av SRF:s medlemmar är enmansföretagare utan
anställda. Deras vardag skiljer sig en hel del från de som
jobbar på en större byrå. Kunderna ställer samma höga krav
på kvalitativa tjänster samtidigt som redovisningskonsulten
måste vara ﬂexibel och hålla sig ajour med företagandets
alla detaljer. Konsulten har gjort ett nedslag i Sundsvall och
träffat två av dessa små redovisningsbyråer.
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Jag vill skapa min egen arbetsdag
Staffan Tjernell på Kamrertjänst har provat det mesta när det gäller företagande i redovisningsbranschen. Egen byrå med ﬂera anställda, delägare
och senare anställd på en av de större konsultkedjorna och numera en liten redovisningsbyrå där han delar vardagen med ytterligare en person.
– Jag har en ledstjärna och det är att hitta något hos varje kund som jag kan ge dem beröm för, säger Staffan glatt när Konsulten kommer på besök.
TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: OLLE MELKERHED

Sedan 2006 har Staffan Tjernell drivit sin redovisningsbyrå Kamrertjänst i Sundsvall. Först
helt ensam och de senaste två åren med Johnny
Pedersen vid sin sida. – När man är en sådan
liten redovisningsbyrå som vi är handlar det om
stenhård planering, säger Staffan. Vi har ingen
spilltid. Det är snarare en kamp att hinna med allt
och stundtals är vi på gränsen till underbemannade. Nu har vi byggt upp den här verksamheten
till en bra nivå så jag känner att vi är mogna att
ta in någon person till.

”Ett tips till andra småföretagare är att skapa sig
ett nätverk med glada och positiva människor.

ska försöka hjälpa och stötta varandra, säger
Staffan. Jag har en kollega på LRF Konsult som
jag brukar ta hjälp av när det gäller bouppteckningar och testamenten, ett område som jag
gärna inte ger mig in på. Sen har jag faktiskt
funderat på att försöka hitta en samarbetspartner
som kan tänka sig att ”dela” på en resurs. Att helt
enkelt ha någon som man kan låna personal av
när det behövs. Det här ställer naturligtvis krav
på social kompetens och att man jobbar på liknande sätt, men jag tycker att idén är riktigt bra.
– Något annat jag uppskattar är SRF:s frågeservice, fortsätter Staffan. Där kan jag snabbt
få svar på mina funderingar och det blir en bra
dialog. Något jag kan rekommendera andra som
är i samma situation som jag.

Aldrig revisor
Staffan Tjernell började sin karriär i redovisningsbranschen på Öhrlings i Sundsvall. – Tjejerna jag jobbade med då sa åt mig: ”Du blir
aldrig någon revisor, Staffan”. Det tog jag som
en komplimang, berättar han med ett leende på
läpparna. Jag vill hellre göra jobbet än granska
det. Sen måste jag erkänna att revisorerna har
lyckats bra med att marknadsföra sin yrkesroll,
folk i allmänhet har en tilltro till den. Nu är
det vår tur, nu måste vi redovisningskonsulter
sticka ut hakan och berätta vilka kvaliﬁcerade
uppgifter vi faktiskt gör. Som redovisningskonsult har du ett stort ansvar mot kunderna, det
är ett riskjobb. Med ansvaret kommer också
engagemang, det är därför det här jobbet aldrig

Ensam och stark
– Jag är stark genom mitt nätverk, det enda
jag kan känna som en nackdel när man jobbar
ensam är att man inte har tid för annat än själva
jobbet. Jag skulle till exempel vilja göra mer
utvärderingar åt kunderna, men det är svårt att
hinna med. Nu har jag i alla fall Johnny som har
utvecklats mycket bra. Jag är en person som vill
skapa min egen arbetssituation och trivs oerhört
bra med att vara egen. Jag brukar säga att mina
enda chefer är mina kunder.
– Ett tips till andra småföretagare är att skapa
sig ett nätverk med glada och positiva människor, det ger energi, avslutar Staffan och tar
upp hunden Leo i famnen. Det ska vara roligt
att jobba!

kan bli tråkigt. Jag är inte rädd att ta ansvar
och heller inte rädd att erkänna om jag någon
gång gjort fel. Det är sällan något problem att
klargöra för kunden den gång det händer. Inget
kan hämma ett företag så mycket som rädslan
att göra fel.

Avkopplande fritid
På sin fritid spelar Staffan ﬁol, gitarr och sjunger
i kör, något han tycker är väldigt avkopplande.
– Det är viktigt att få tid över för annat och inte

bara jobba, något som många småföretagare
tyvärr inte tänker på, säger han. Jag tycker det
är underbart roligt att spela, gärna efter noter.
Att kunna spela en låt som jag aldrig hört förut
efter noter gör att jag känner mig stolt och glad.
Den känslan tar jag sen med mig till jobbet och
jag tror att det betyder mycket för möjligheten
att fokusera på kunderna, att ha kraft och energi
till alla utmaningar man ställs inför.

Samarbete som tillför
För många småföretagare kan bristen på samarbetspartners och ett för litet nätverk vara en
negativ faktor. Man känner sig helt enkelt ensam
alldeles för ofta och har ingen att diskutera eller
bolla idéer med. – Jag tycker att vi småföretagare
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