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II 

 

SAMMANFATTNING 
 

Problembakgrund/problemformulering/syfte: Att Sverige beslutat att avskaffa 

revisionsplikten från och med den 1 november år 2010 kan komma att innebära stora 

förändringar för småföretag i Sverige, men de är inte de enda som påverkas. I och med 

avskaffandet kan småföretag välja att avstå från revision vilket i sin tur påverkar 

leverantörerna av dessa tjänster. Rapporter från andra länder som slopat revisionsplikten 

visar resultat på en ökad konkurrens för att fånga in småföretagen genom andra tjänster. 

Vi har valt att studera vilka faktorer som har betydelse för mikro-, små- och medelstora 

företag i Västerbotten vid val av affärsrådgivare. Vårt syfte är även att jämföra 

användandet av olika leverantörer av dessa tjänster och att jämföra hur användandet av 

extern affärsrådgivning ser ut i de olika företagsstorlekarna.  

  

Teori: Eftersom rådgivning är en tjänst har vår teoretiska utgångspunkt legat kring 

tjänstebegreppet. Huvuddelen av vårt teorikapitel fokuserar dock på tidigare forskning 

från vetenskapliga artiklar. Vi tar upp väsentliga faktorer som påverkar valet av 

leverantör såsom företagsstorlek, kvalitet, relation, kommunikation, förtroende, 

knowledge spillover och kostnad.  

 

Metod: För att kunna besvara vår problemformulering och dess delsyften utförde vi en 

kvantitativ undersökning. Vi har utgått ifrån en positivistisk kunskapssyn och ett 

deduktivt angreppssätt. Vi använde oss av en webbaserad enkät som vi skickade ut till 

aktiva mikro-, små- och medelstora aktiebolag i Västerbotten. Detta efter att ha gjort ett 

icke-sannolikhetsval i form av ett bekvämlighetsurval ur populationen. Ur ett urval på 

187 företag besvarade 19 mikroföretag, 25 småföretag och 29 medelstora företag 

enkäten fullständigt, vilket resulterade i ett bortfall på ca 60 %. 

 

Resultatredovisning/empiri/analys/slutsats: I kapitlet Resultatredovisning presenteras 

svarsresultaten från vår webbenkät. Vårt resultat visar att 58 % av företagen anlitar sin 

revisionsbyrå även för extern affärsrådgivning och 23 % en konsultbyrå. I 

empirin/analysen sökte vi samband genom att koppla till valda teorier. Resultatet visar 

att företagsstorlek har betydelse för valet av leverantör av rådgivning. Den slutsats som 

vi kom fram till visar att faktorer såsom knowledge spillover, kvalitet, kommunikation, 

relation, rykte och kostnad/pris påverkar mikro-, små- och medelstora företag i 

Västerbotten.  
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1 INLEDNING 
 

 
I det inledande kapitlet börjar vi med en förklaring kring hur våra tankar gick när vi 

bestämde oss för vårt ämnesområde. Kapitlet fortsätter sedan med en problembakgrund 

där vi presenterar en kort introduktion kring fördelen med att anlita revisionsfirman 

även som rådgivare, historik om utvecklingen av tjänstesektorn i Sverige och om 

rådgivningens utbredning, avskaffandet av revisionsplikten och hur det kan komma att 

påverka marknaden för rådgivning. Problembakgrunden mynnar ut i en 

problemformulering och vi beskriver därefter syftet med vår studie. Kapitlet avslutas 

med en förklaring över de avgränsningar som vi valt att göra och slutligen med en 

förklaring av de olika begrepp som vi använt oss av. 

 

1.1 Ämnesval 
“Each client has his or her own reasons for wanting to make use of consulting services. 

They are constantly seeking quality, a good valuation of the adviser, and a worthwhile 

project with good prospects for the future. Offering good work and good service are not 

enough to attract and retain consumers. The adviser must ask themselves which are the 

most important factors that lead to clients engaging consulting services.” (Soriano, 

Roig, Sanchis, & Torcal, 2002, s. 96)  

 

När vi skulle bestämma oss för ett ämne att skriva om gick tankarna kring avskaffandet 

av revisionsplikten. Många studier har gjorts kring hur företag som befinner sig i det 

möjliga alternativet att slopa revision kommer att agera, det vill säga kommer de att 

sluta med revision eller kommer de att behålla revisionen? Idag är avskaffandet av 

revisionsplikten ett faktum, men det är ännu för tidigt att studera hur företagen kommer 

att agera. När vi sökte information kring revisionspliktens avskaffande fann vi en artikel 

från Civilekonomerna som påminde oss om att revisorn som rådgivare kan påverkas av 

avskaffandet. Fler aktörer kan nu konkurrera om rådgivningskunderna. Vi tyckte det lät 

väldigt intressant och i samråd med vår handledare ökade intresset då detta är ett ganska 

outforskat område som behöver mer uppmärksamhet. Det finns studier kring hur företag 

väljer revisorn som rådgivare. Till skillnad från dessa studier vill vi studera vilka 

faktorer som påverkar företag vid valet av affärsrådgivare, inte enbart revisorn som 

rådgivare. Dock är det rådgivning inom revisorns kompetensområde, den 

affärsrådgivning som erbjuds av många revisionsbyråer, som vi är intresserad av. 

Anledningen till begränsningen av denna typ av rådgivning är för att möjliggöra en 

jämförelse och för att se hur revisorn och de andra leverantörerna av rådgivning kan 

konkurrera med varandra. 

1.2 Problembakgrund 
Redan i aktiebolagslagen år 1895 fanns det krav på revision av aktiebolag (Sjöström 

1994, refererad i Thorell & Norberg 2005, s. 15). Dock kan denna revision inte 

likställas med dagens men det är intressant att det redan då hade formulerats regler för 
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verksamma företag. Det är först i 1944 års aktiebolagslag som revisionen kan sägas 

motsvara dagens ”moderna” regler (Sjöström 1994, refererad i Thorell & Norberg 2005, 

s. 15). Sedan den 1 januari 1983 har alla aktiebolag i Sverige varit tvungna att ha 

kvalificerad revision (Thorell & Norberg, 2005, s. 15; Svanström, 2006, s. 4). Revisorn 

har i sin uppgift som granskare redan kunskap om företaget vilket underlättar för båda 

parter vid rådgivningsuppdraget. Företagets revisor har därmed givna fördelar gentemot 

andra leverantörer av rådgivning, såsom knowledge spillover, relationslängd, förtroende 

och har redan visat på kvalitet. Revisorn kan också rekommendera kunden tjänster från 

andra delar av revisionsfirman (Cahan, Emanuel, Hay, & Wong, 2008, s. 185). 

Revisorns oberoende har dock ifrågasatts då denne utför både revision och 

rådgivningstjänster. Inom detta område har det studerats mycket och studier visar dels 

att det är effektivt och tidssparande om revisorn utför båda tjänsterna men även att det 

kan vara ett hot mot oberoendet. (Simunic, 1984) Svanström och Sundgren visar i sin 

studie baserat på 322 mikro-, små- medelstora företag i Sverige att revisorn är den mest 

anlitade rådgivaren för dessa typer av tjänster. Deras resultat visar att 79 % av företagen 

väljer att köpa rådgivningstjänster från deras ordinarie revisor, 14 % från andra 

revisionsbyråer och 23 % från konsultbyråer. (Svanström & Sundgren, 2010, s. 5)  

 

Utvecklingen av tjänstesektorn i Sverige var låg fram till mitten av 1980-talet, men 

sedan dess har den bara ökat. Idag svarar tjänstesektorn för ungefär hälften av den totala 

sysselsättningen (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2011). I Sverige är det kunskaps- och 

informationsintensiva tjänster som står för den största ökningen. Kunskapsintensiva 

företag är företag som löser problem åt sina kunder. Exempel på problemlösare är 

konsulter, revisorer, advokater, banker, rekryterare och FoU-företag. (Nählinder, 2005, 

s. 55; Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 70). Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 

2011) är 40,6 % av det totala förädlingsvärdet i tjänstesektorn fastighetsbolag och 

företagstjänster, däribland företagstjänster såsom juridisk verksamhet, redovisning, 

revision och skatterådgivning. I slutet av år 2010 verkade 60 % av Sveriges företag 

inom tjänstebranschen, varav 25,8 % inom företagstjänster och fastighetsbolag (SCB, 

2010a). Affärsrådgivning spelar ofta en viktig roll när det handlar om 

konkurrensstrategi och att öka lönsamheten i ett företag, vilket visar på att samspelet 

mellan den varuproducerande sektorn och tjänstesektorn är viktig (Echeverri & 

Edvardsson, 2002, s. 68). Tjänster är nödvändiga för produktion av varor och varorna är 

inblandade i produktionen av tjänsten (Clark, 1993, s. 241). De kunskapsintensiva 

företagen samspelar med kunden och fungerar därigenom som en länk mellan forskning 

och företagen. Genom affärsrådgivning sprider dessa typer av intensiva företag bland 

annat organisatoriska lösningar och affärsmodeller. Jonek menar att kunskapsintensiva 

företag driver på förnyelsen av näringslivet. (Jonek, 2011) En skillnad mellan 

tjänstesektorn och den varuproducerande sektorn är produkterna. Tjänster är abstrakta 

produkter eller processer medan en vara är en fysisk produkt. Att tjänster är abstrakta 

gör det svårt för företagen att bedöma kvaliteten på rådgivningen innan den är slutförd. 

Däremot bildas det förväntningar om rådgivningen hos kunden då leverantören 

förmedlar tjänsten, det är därför viktigt att leverantören operationaliserar tjänsten och 

ger kunden realistiska förväntningar. (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 70-76 

 

Användandet av externa rådgivare och konsulter har ökat snabbt sedan mitten en 1980-

talet och används i hög utsträckning av mikro-, små- och medelstora företag (Bennett & 

Robson, 1999, s. 155; Ramsden & Bennett, 2005, s. 228). Med anledning av denna 

snabba utveckling gjorde Bennett och Robson en studie för att se hur det såg ut på 

1990-talet. De jämförde resultat från tidigare forskning utförd mellan åren 1991 och 
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1997 för att se hur många företag som använde sig av rådgivning. Slutsatsen blev att 

den drastiska ökning som inträffade från mitten av 1980-talet förmodligen hade 

stabiliserats. De skriver att rådgivning förmodligen kommer att fortsätta öka men i en 

mer naturlig ökningstakt. (Bennett & Robson, 1999, s. 166) Ökningen av efterfrågan av 

rådgivningstjänster har förklarats av många anledningar. En av dessa är att marknaden 

har utvecklats vilket kräver mer nytänkande och mer specialiserad kompetens. Bennett 

och Robson (2003, s. 809) skriver att efterfrågan på mer specialiserad rådgivning 

troligtvis kommer att öka i framtiden. Detta förklaras av att företag kommer att vilja 

specialisera sig för att kunna utmärka sig gentemot andra företag och på så sätt öka sin 

konkurrensförmåga. Detta i sin tur kommer troligtvis att innebära att även 

rådgivningsbranschen måste utmärka sig för att kunna möta denna specialiserade 

kompetens som efterfrågas av företagen. (Bennett & Robson, 2003) 

 

Enligt Johnson och Webber (2010, s. 340) söker ett företag rådgivning om de tror att det 

kan leda till förbättringar av deras affärsverksamhet. Det gäller för företaget att hitta den 

rätta som kan hjälpa de med just deras problem. Ett företag måste genomgå många 

funderingar innan de bestämmer sig för vilken rådgivningsfirma som de ska anlita och 

som ska få deras förtroende. De måste konstatera inom vilket område de behöver hjälp, 

hur de ska gå till väga när de söker efter en rådgivare och vilka faktorer som är viktigast 

för företaget. Är det viktigast att anlita någon som de känner sedan tidigare och har 

förtroende för eller är låg kostnad viktigare? Är det viktigt att firman som erbjuder 

tjänsten finns lokalt? Företaget måste även bestämma vilket resultat de förväntar sig och 

fundera över om det önskade resultatet överhuvudtaget är möjligt att uppnå. Det 

sistnämnda är speciellt viktigt för företag med begränsade resurser. (Johnson & Webber, 

2007) Dock kan ett företag kombinera den externa kunskap som den får från rådgivaren 

med sin interna och redan existerande kunskap och därmed utveckla ett kortsiktigt 

försprång och få en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter (Johnson & Webber, 

2007, s. 1984).  

 

Sedan kravet om revisionsplikt infördes år 1983 har det hänt mycket i vår omgivning. 

Allt fler länder inom Europeiska Unionen (EU) har avskaffat revisionsplikten för 

mindre aktiebolag eller aldrig haft den (Thorell & Norberg, 2005). Våra grannländer i 

norden som är med i EU, Danmark och Finland, avskaffade revisionsplikten under år 

2006 respektive år 2007 (Allt om revision, 2006), och den 1 november 2010 slopades 

revisionsplikten även i Sverige (Regeringskansliet & Information Rosenbad, 2010) som 

sista EU-land (Bergqvist & Carlson, 2006). Avskaffandet av revisionsplikten innebär att 

små aktiebolag får välja om de vill ha en revisor eller inte (Regeringskansliet & 

Information Rosenbad, 2010, s. 13). 

 

I Sverige år 2010 fanns det 914 043 företag registrerade hos Statistiska Centralbyråns 

företagsregister och antalet företag ökar. Sedan 2003 har antalet företag i Sverige ökat 

med cirka 15 %. Av dessa 914 043 företag tillhör 99,9 % mikro-, små- och medelstora 

företag, med definitionen 0-249 anställda. (SCB, 2010b) Thorell och Norberg (2005, s. 

4) skriver att Sverige definitivt är ett småföretagarland. Även i EU är mikro-, små- och 

medelstora företag dominerade med 98 % av 19,3 miljoner företag (Lukács 2005, 

refererad i Svanström & Sundgren 2010, s. 4). För frivillig revision måste ett företag 

underskrida två eller tre av gränsvärdena som är; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Justitiedepartementet & 

Näringsdepartementet, 2010). I Sverige finns det ca 250 000 aktiebolag under 

gränsvärdena (Regeringen, 2010, s. 98) och det uppskattas att ca 50 000 av dem 
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kommer att välja bort revision redan under år 2011 (Zander, 2011). Beräkningar gjorda 

visar att enbart revisionskostnaden exklusive andra tjänster från revisorn, är ca 10 000 

kronor per år för de allra minsta företagen (Thorell & Norberg, 2005, s. 5). För alla 

aktiebolag under gränsvärdena, inklusive de allra minsta, uppskattas den sammanlagda 

besparingen bli 5,8 miljarder kronor per år (Regeringen, 2010, s. 143).  

 

I och med att denna lagändring är ny har det diskuterats mycket i media om hur denna 

lag kommer att påverka mikro-, små- och medelstora aktiebolag i Sverige. Syftet med 

avskaffandet av revisionsplikt är att små aktiebolag ska få möjligheten att själva välja de 

revisions- och redovisningstjänster som de tycker sig behöva bättre (Regeringskansliet 

& Information Rosenbad, 2010, s. 13). De företag som väljer bort revision kan istället 

lägga den kostnaden på till exempel rådgivning (Bergqvist & Carlson, 2006). Valet att 

välja bort revisorn hindrar inte att ha kvar denne för rådgivning (Bergqvist & Carlson, 

2006) eller för andra tjänster (Zander, 2011). Dock har rådgivning kort livslängd och det 

är en konkurrenskraftig marknad vilket gör att det inte är en självklarhet att klienten 

väljer revisorn som rådgivare i framtiden, det menar Cahan et al. (2008, s. 186). För 

småföretag med liten omsättning kan det vara avgörande på vad de väljer att lägga sina 

utgifter. Ett företag som är beroende av utomstående kreditmedgivanden kan fortsätta 

att få sina konton reviderade med anledning av eventuella krav från banken (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 6). Revision syftar till att granska ett företags redovisning i efterhand, 

det kan därför vara viktigare för vissa småföretag att lägga pengarna på rådgivning som 

i motsats till revision är framåtsyftande och som kan hjälpa företaget att expandera och 

utvecklas (Bergqvist & Carlson, 2006; Johnson & Webber, 2010, s. 347). I och med 

avskaffandet av revisionsplikt i Sverige har det blivit mer fokus på rådgivning istället 

för revision. Dan Brännström på FAR säger ”över tiden minskar mängden revision 

medan mängden rådgivning ökar”. (Axelsson, 2010) Hans Börsvik, VD på 

revisionsbyrån PwC, säger dock att ”Nej, jag är inte orolig. Vi kommer kanske att tappa 

20 % i volym när det gäller revision av småföretag men jag räknar istället med att vi 

ökar på andra tjänster.” (Gianuzzi, 2010, s. 13). I Storbritannien har Collis, Jarvis, och 

Skerratt i en studie kommit fram till att 63 % kommer att fortsätta att få sina konton 

reviderade trots avskaffad revisionsplikt. (Collis, Jarvis, & Skerratt, 2004, s. 87) 

Resultat från Tyskland, där revision är frivillig, visar att det kan bildas en marknad för 

rådgivningstjänster som är inriktade mot småföretag och som erbjuds av andra än 

revisionsbyråer (Thorell & Norberg, 2005, s. 12).  

1.3 Problemformulering 
Det finns relativt lite kännedom om hur extern affärsrådgivning används, speciellt 

varför företag väljer olika rådgivare trots att dessa erbjuder samma tjänst. Det har 

studerats hur man väljer revisor, varför man väljer revisorn som rådgivare, men vi har 

inte funnit studier kring vilka faktorer som är viktiga vid valet av affärsrådgivare. I och 

med detta finner vi det intressant att få reda på vad företagen vill ha, vad de värdesätter 

vid rådgivning. Med sådan information kan leverantörer av dessa tjänster konkurrera. Vi 

hoppas kunna tillföra litteraturen den informationen och förhoppningsvis kunna jämföra 

revisorn som rådgivare med andra kvalificerade leverantörer som erbjuder samma 

tjänster.  

 

Detta leder oss till vår problemformulering som lyder: 

 

 Vilka faktorer har betydelse för mikro-, små- och medelstora företag i 

Västerbotten vid val av extern affärsrådgivare? 
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1.4 Syfte 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att förklara vilka faktorer som har betydelse 

för mikro-, små- och medelstora företag i Västerbotten vid val av extern affärsrådgivare. 

Vi kommer att göra detta med hjälp av två delsyften. Första delsyftet är att jämföra 

användandet av olika leverantörer som erbjuder samma tjänster. Vårt andra delsyfte är 

att se hur faktorer och val av leverantör ser ut i de olika företagsstorlekarna. Detta är 

intressant med anledning av att tidigare studiers resultat visar att majoriteten av mikro-, 

små- och medelstora företag anlitar företagets revisor även som rådgivare. Genom att 

jämföra företag med revisionsbyrån som rådgivare och företag med annan leverantör 

hoppas vi kunna förklara vad som gör att revisorn är dominerande inom detta område.  

 

Våra delsyften är därmed: 

 

 Jämföra revisorn med andra kvalificerade rådgivare inom samma 

kompetensområde 

 

 Har företagsstorlek betydelse för användandet av rådgivning? 

1.5 Avgränsningar 
Nystartade företag har generellt ett stort behov av rådgivning därför exkluderas dessa 

företag i Bennett och Robsons studie. Istället fokuserar de på etablerade företag som har 

varit aktiva under minst tre år. (Bennett & Robson, 1999, s. 156; Robson & Bennett, 

2000, s. 1678) Vi har valt att följa Bennett och Robsons val och exkludera dessa typer 

av företag för att undvika skevhet i studien. Stora företag med 250 anställda eller fler är 

även de exkluderade ur studien av den anledningen att mikro-, små- och medelstora 

företag dominerar i Sverige med 99,9 % (SCB, 2010b). De flesta företag har en eller 

flera affärsrådgivare enligt Bennett och Robson (1999, s. 171). Vi ville fokusera på den 

senaste huvudsakliga affärsrådgivare och valet grundar sig i att beroende på vilken sorts 

rådgivning som söks krävs olika egenskaper hos rådgivaren. När företag enbart 

koncentrerar sig på den senaste huvudsakliga leverantören hoppas vi kunna få 

fokuserade svar.  

1.6 Begreppsförklaring 
Extern affärsrådgivning:  Med extern affärsrådgivning menar vi 

rådgivning som sker mot betalning och faller 

inom området verksamhets- och 

affärsutveckling, exempelvis ekonomi & 

styrning, supply chain & inköp, kund & 

marknad. (Ernst & Young, 2011) 

 

Ordet rådgivning är väldigt brett och kan inkludera mycket, allt från hälsorådgivning till 

skatterådgivning. Då vi valde att skriva om detta ämne valde vi därför att definiera ordet 

närmare. För att kunna uppfylla vårt delsyfte, att jämföra revisorn som rådgivare med 

andra kvalificerade rådgivare av liknande tjänster, valde vi att definierade ordet så att 

det hamnade inom revisorns kompetensområde. Vår definition extern affärsrådgivning 

blev således rådgivning som sker mot betalning och är inom områdena verksamhets- 

och affärsutveckling. Att vi gjorde en lite snävare definition underlättade då vi 

genomförde vår studie och det krävdes för att företagen som besvarade vår enkät skulle 

förstå vad vi menade. Vi har valt att definiera affärsrådgivning efter tjänster som 

revisionsbyrån Ernst & Young erbjuder. Andra revisionsbyråer såsom KPMG, Deloitte, 
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och PwC erbjuder också dessa tjänster, men orden är valda från Ernst & Youngs 

hemsida.  

 

SME (Small and Medium Enterprises): 1-249 anställda 

Mikroföretag:  1-9 anställda 

Småföretag:   10-49 anställda 

Medelstora företag:  50-249 anställda 

 

Det finns olika sätt att definiera mikro-, små- och medelstora företag. EU-

kommissionen definierar dessa utifrån antalet sysselsatta i företagen, hänsyn tas också 

till företagets omsättning och balansomslutning (Europeiska kommissionen, 2003). Vi 

har valt att definiera mikro- små- och medelstora företag efter enbart antalet sysselsatta i 

företaget. Denna definition är också den som Eurostat för närvarande använder för 

redovisning och europeisk statistik. Mikroföretag har 1-9 anställda, småföretag 10-49 

anställda och medelstora företag 50-249 anställda. Företag med 250 eller fler anställda 

räknas till gruppen stora företag. (SCB, 2010c) 
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2 TEORETISK METOD 
 

 
 

I detta kapitel förklarar vi den teoretiska metod som vår studie bygger på. Vi inleder 

med att beskriva den förförståelse som vi har inom ämnet. Vidare motiverar vi varför vi 

valt att använda oss av en positivistisk kunskapssyn och varför vi valt att utgå ifrån ett 

företagarperspektiv. Därefter förklarar vi anledningar till att vi valt ett deduktivt 

angreppssätt och att genomföra en kvantitativ studie. Slutligen redogör vi för vårt val 

av teorier, hur vi har gått tillväga vid insamling av sekundärkällor och avslutar med att 

kritiskt granska våra källor.  

 

2.1 Förförståelse 
Förförståelse kan beskrivas som den kunskap eller de förställningar som forskare har 

innan en studie genomförs. Det vi läser och observerar tar vi till oss olika beroende på 

vilken förförståelse vi har inom området sedan tidigare. Har forskaren ingen tidigare 

kunskap eller erfarenhet kring ett ämne kan det vara svårt att förstå och ta till sig den 

kunskapen. Utan förförståelse blir det omöjligt att förstå en ny tanke eller en ny teori då 

vi inte har något att relatera till sedan tidigare Det är svårt att veta hur 

tillvägagångssättet att ta till sig den nya informationen till vår redan existerande 

föreställningsvärld om hur saker och ting bör vara. Förförståelsen och den 

föreställningsvärld styr våra tankar och hur vi agerar. (Carlsson, 1990, s. 22)  

 

Vår förförståelse kring det ämne som vi har valt att skriva om är något begränsad. Ingen 

av oss har arbetat inom ett företag som erbjuder rådgivningstjänster, inte av oss har 

jobbat som säljare av dessa tjänster och vi har inte heller köpt eller kommit i kontakt 

med användning av dessa rådgivningstjänster (affärsrådgivning) för egen del. Båda har 

dock jobbat i butik och inom serviceyrket vilket gör att vi har en viss förförståelse för 

hur viktig service är. Vi fick även bekanta oss med detta ämne under kursen ”Advanced 

auditing” som ingår i det universitetsprogram vi studerar. På den kursen introducerades 

vi för revision och övriga tjänster som dessa byråer erbjuder, vilket bland annat är 

rådgivningstjänster.  

 

Inom hermeneutik är förförståelse en fördel då forskarens egen tolkning, förståelse och 

värdering är en tillgång som bidrar till studien och dess resultat (Patel & Davidson, 

1994, s. 26). När forskaren tolkar sin studie används den förförståelse som forskaren 

innehar för ämnet (Patel & Davidson, 1994, s. 27). Tidigare kunskap såsom 

erfarenheter, tankar och känslor ses här som ett hinder för forskningen (Patel & 

Davidson, 1994, s. 26). Positivismen har dock fått kritik kring om det verkligen är 

möjligt att särskilja teori och verklighet (Patel & Davidson, 1994, s. 24). Forskare har 

redan förförståelse som, vare sig de vill eller inte, kommer att påverka studien vilket gör 

att forskaren ”ser” vissa saker och väljer att inte ”se” andra. Detta pågår inom oss helt 

omedvetet. Det är förmodligen en omöjlig uppgift att vara helt objektiv. Dessutom 
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tillkommer det faktum att respondenterna är medvetna om att de är med i en studie 

vilket kan påverka deras svar något (Bryman, 1997, s. 134). Det allra bästa vore om 

respondenterna inte visste om att de var med i en studie men detta är inte möjligt i vår 

studie.  

 

Det torde dock vara enklare att åsidosätta förförståelsen och förutfattade meningar vid 

ett positivistiskt synsätt, vilket är det synsätt vi har valt att utgå ifrån. Med detta synsätt 

strävar forskaren enbart efter att förklara och hantera data. Med ett hermeneutistiskt 

synsätt försöker forskaren istället att tolka och förstå ett visst fenomen vilket kräver 

inblandning av tidigare erfarenheter och värderingar vilket kan påverka slutresultatet i 

en högre grad. Det faktum att vi är medvetna om att vår förförståelse faktiskt påverkar 

oss och vår förmåga till objektivitet, så kommer vi att göra vårt bästa genom hela vårt 

examensarbete för att minimera att detta ska påverka oss och våra slutsatser.  

2.2 Kunskapssyn  
Det finns två typer av kunskapsteoretiska synsätt; positivism och hermeneutik (Bryman 

& Bell, 2005, s. 27).  

 

Positivism har en naturvetenskaplig grund där endast fenomen som kan uppfattas via 

våra sinnen är giltig kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27). Det innebär att endast 

saker som kan observeras, iakttas direkt via erfarenhet eller mätas med olika hjälpmedel 

räknas som kunskap (Bryman, 1997, s. 24). I och med att vi använder oss av en 

enkätstudie passar denna kunskapssyn oss. Svaren vi får från enkäten är definitivt 

mätbara. Det positivistiska synsättet strävar efter absolut sanning och förklaring är 

viktigare än förståelse. Positivister vill endast hitta en förklaring av mänskligt beteende 

eller varför ett fenomen är på ett visst sätt. (Bryman & Bell 2005, s. 29) Vår 

undersökning går inte ut på att hitta en förståelse utan vi vill enbart finna ett mönster 

bland olika variabler som kan förklara vilka faktorer som ligger bakom ett företags 

beslut att anlita extern affärsrådgivning. Inom positivism antas att människan är passiv 

(Andersson, 1979, s. 73) och forskaren ska använda sig av ren fakta (Bryman & Bell, 

2005, s. 26). Alla respondenter får samma information i samband med vår enkät och vi 

har ingen möjlighet att påverka de företag som svarar på den. Forskarens kunskap ska 

vara objektiv vilket innebär att den är fri från värdering (Bryman & Bell, 2005, s. 26; 

Patel & Davidson, 1994, s. 24-25, 28). Detta för att forskarens kunskap och slutsatser 

inte ska påverkas (Bryman, 1997, s. 25) och om forskaren byts ut så ska resultaten bli 

densamma (Patel & Davidsson, 1994, s. 24-25).  

 

Hermeneutik presenteras som positivismens raka motsats (Patel & Davidson, 1994, s. 

25). Ordet hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ungefär 

”läran om tolkning” (Andersson, 1979, s. 12; Carlsson, s. 1990, s. 21). Hermeneutik 

baseras på en samhällsvetenskaplig grund och forskaren vill, till skillnad från 

positivism, inte förklara ett fenomen utan strävar istället efter att finna en förståelse för 

det (Bryman & Bell, 2005, s. 29; Carlsson, 1990, s. 21; Patel & Davidson, 1994, s. 26; 

Andersson, 1979, s. 28, 31). Forskare med denna kunskapssyn vill tolka och förstå 

människors beteende och handlingar och inte bara förklara de yttre element som 

påverkar dem (Bryman & Bell, 2005, s. 29). För detta synsätt passar en kvalitativ studie 

bättre än som i vårt fall en kvantitativ studie. Om vi istället hade velat fördjupa oss 

ytterligare genom att tolka och förstå varför ett företag väljer den rådgivare som de gör 

skulle hermeneutik passat oss bättre. Vi vill endast hitta en förklaring till vilka faktorer 

som styr företagens val vilket är anledningen till valet av positivism som synsätt.  



TEORETISK METOD 

9 

 

Teori

Hypoteser

Datainsamling

Resultat

Hypoteserna bekräftas 
eller förkastas

Teorin revideras

2.3 Perspektiv 
Eftersom vi vill få kunskap om vilka faktorer som påverkar ett företags val av extern 

affärsrådgivare utgår vi ifrån ett företagarperspektiv och mer specifikt de företag som är 

i behov av denna tjänst. För att få ett bredare perspektiv och erhålla mer information och 

därmed lättare kunna besvara vår problemformulering har vi valt ett fåtal enkätfrågor 

passande till de företag som inte har köpt affärsrådgivning de senaste tre åren för att få 

deras synvinkel på rådgivning. Till en början hade vi även tänkt innefatta de företag 

som erbjuder dessa tjänster. Tanken med det var att studera hur dessa företag nådde sina 

kunder och med vilka medel. Dock insåg vi ganska snabbt att det skulle bli ett för brett 

område för detta examensarbete då vi tror att det skulle kräva mer tid och resurser för att 

genomföra. Vi tror även att en sådan studie skulle kunna skapa problem med access då 

det kan vara känsligt för ett företag att avslöja hur de konkurrerar på marknaden.  

2.4 Angreppssätt  
Den vanligaste uppfattningen om hur teori och empiri kopplas 

ihop är genom deduktiv teori (Figur 1). Att utgå från ett 

deduktivt angreppssätt innebär att teorin styr forskningen och att 

man utgår ifrån redan befintliga teorier. Forskaren vill inte 

komma med nya teorier utan vill styrka tidigare studier. Vid ett 

deduktivt angreppssätt är alltså teorier utgångspunkten och styr 

sedan hur studien kommer att utformas. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 23) Detta angreppssätt tycker vi passar vår studie på ett bra 

sätt eftersom det redan finns etablerade teorier som är relevanta 

för oss. Vi utgår ifrån ett antal teorier och tidigare forskning 

inom vårt ämnesområde och drar därefter våra slutsatser ifrån 

dem. Som Carlsson skriver så handlar deduktiv teori om att 

verifiera hypoteser eller teorier, att pröva dessa med nya 

observationer och därefter antingen verifiera eller falsifiera dem 

(Carlson, 1990, s. 19). Det är precis det som vi strävar efter att 

göra i detta arbete. Vi vill inte skapa nya teorier utan vi vill 

styrka, alternativt förkasta det som andra har kommit fram.  

 

Skulle vår avsikt istället varit att skapa nya teorier hade vi valt 

ett induktivt angreppssätt. Vid induktiv teori är angreppssättet 

tvärtom mot vid ett deduktivt; teorin är resultatet av en 

forskningsansats istället för att vara utgångspunkten. Detta innebär att teorier skapas 

utifrån empirin. (Bryman & Bell, 2005, s. 25) Detta angreppssätt hade varit otroligt 

intressant men det är tidskrävande och mer komplicerat. Eftersom vi har en pressad 

tidsram var det deduktiva angreppssättet ett självklart val.  

 

När det gäller insamling av data och information finns det två angreppssätt; kvantitativ 

och kvalitativ metod. Den ena är inte bättre än den andra utan vilken metod som väljs 

beror på vilken typ av forskning som ska genomföras.  

 

Ska forskningen generera en förståelse för hur något fungerar eller hitta ett 

handlingsmönster används med fördel en kvalitativ metod. Ett utmärkande drag för 

kvalitativ metod är att forskaren vill uppleva något från en annans perspektiv, att förstå 

och se utifrån den studerade personens synsätt. (Trost, 2005, s. 14, 77) Patel och 

Davidson skriver att syftet med kvalitativ forskning är att nå en djupare kunskap än den 

som erhålls vid kvantitativ forskning (Patel & Davidson, 1994, s. 99). En kvalitativ 

Figur 1. Den deduktiva 

processen.  

Källa: Bryman & Bell, 2005, s. 

23. 
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metod är dock mer tidskrävande än en kvantitativ vilket skulle inneburit att vi inte haft 

möjlighet att nå ut till lika många företag som vi gjorde med att använda den 

kvantitativa metoden. Vid ett kvalitativt angreppssätt brukar bland annat deltagande 

observation och ostrukturerade djupintervjuer användas (Bryman, 1997, s. 8). Denna 

metod brukar vanligtvis användas vid en hermeneutisk kunskapssyn och eftersom vi har 

valt att utgå utifrån positivism passar det kvalitativa angreppssättet inte vår studie. 

Eftersom vi använder oss av en webbenkät strävar vi inte efter att på ett djupare plan 

förstå varför företagen väljer som de gör i sitt val av en extern affärsrådgivare.  

 

Om studien istället inkluderar frekvenser såsom siffror eller antal som vid frågorna hur 

ofta, hur många eller hur vanligt används en kvantitativ metod (Trost, 2005, s. 8, 14). 

Detta angreppssätt innebär att forskaren jämför olika variabler för att se om och i vilken 

omfattning som de har samband med varandra (Bryman, 1997, s. 20). Detta stämmer 

bra in på vår studie, då det är precis det som vi vill undersöka. Den positivistiska 

kunskapssyn som vi har valt att ha i detta arbete förknippas ofta med denna metod. Ett 

kvantitativt angreppssätt används bland annat vid surveyundersökningar och 

experimentella studier där resultaten kan generaliseras och representera en större 

population (Bryman, 1997, s. 8). Vi kommer dock inte att generalisera då vårt urval är 

för litet, endast 4 % av populationen. Fastän vi inte kan generalisera finner vi med 

ovanstående argument att detta angreppssätt är lämpligt för vår studie.  

2.5 Insamling av sekundärkällor 
Sekundärdata är information som författare till ett verk inte har samlat in själv. Dessa 

data ska ses som ett hjälpmedel som ska underlätta åtkomst av primärkällor. Fördelar 

med att använda sig av sekundära källor är att det är tids- och kostnadseffektivt. Data 

som inhämtas från erkända sekundära källor grundar sig ofta på stora stickprov som gör 

att informationen är av hög kvalitet. Dock ska sekundära källor granskas noga av den 

anledningen att det är okänt material till skillnad från när egen insamling av data görs. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 230-231, 235) 

 

När vi sökte information till ämnet använde vi oss av Umeå Universitetsbiblioteks 

sökfunktion Album för att finna metodböcker och kurslitteratur som rör de teorier vi 

valt att behandla. Via denna sökfunktion har vi också funnit avhandlingar av relevans 

för vår studie. Bibliotekets ekonomiska databaser AffärsData och Business Source 

Premier har flitigt använts. AffärsData tillhandahåller information från ett flertal 

nyhetskällor, bland annat bokslut från företag. Denna sekundära källa har vi använt för 

att hitta den bakgrundsinformation om företagen som studiens urval baseras på. 

Business Source Premier är en av de mest använda ekonomiska databaserna. Vi har 

använt oss av denna databas för att finna de vetenskapliga artiklar som ligger till grund 

för examensarbetet. Genom dessa artiklars referenslista samt andra skrivna uppsatser 

med relaterat ämne kunde vi finna källor med information som var relevant för vår 

studie. Statistiska centralbyrån är en erkänd sekundärkälla som vi har använt oss av i 

examensarbetet, detta för att få erhålla de fakta som krävdes för inledningskapitlet. 

Även sökmotorn Google har använts, detta enbart för att söka information som visar på 

ämnets aktualitet. Genom denna sökmotor fann vi bland annat offentliga tryck som har 

varit av intresse för att få reda på fakta som ligger bakom avskaffandet av 

revisionsplikten. 

2.6 Val av teorier 
Eftersom rådgivning är en abstrakt produkt och därmed en tjänst har vi utgått från 

teorier kring just service och tjänster. I vårt val av teorier har vi använt oss av ungefär 
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lika stor del teorier från böcker som teorier från tidigare forskning. Att det blev på detta 

sätt tycker vi är bra då det resulterade i att teorikapitlet blev bredare och mer 

omfångsrikt.  

 

Tjänstebegreppet är den teori som vi främst utgår ifrån. Förtroende, kvalitet, relation, 

kundnöjdhet, och kommunikation är faktorer som är starkt kopplade till 

tjänstebegreppet och det är dessa faktorer som leder oss till vår problemformulering om 

vilka faktorer som är viktiga för företag i valet av affärsrådgivare. I tidigare forskning 

relaterat till vårt valda ämne har vi funnit att företagsstorlekens betydelse diskuterats 

mycket, vi tyckte därför att det var relevant att studera det i vår studie. Då vi ska studera 

valet av affärsrådgivare är det relevant att teorier från tidigare forskning om valet att ha 

revisorn som rådgivare, såsom knowledge spillover och kostnad, inkluderas i studien. 

 

Eftersom begreppet rådgivning är brett och ofta varierar så innebär detta att tidigare 

studier inte alltid har matchat vår studie exakt. Deras definition på rådgivning har inte 

alltid stämt överens med vår och alla har inte exakt samma företagsstorlekar som vi har 

i vår studie. Trots detta har vi valt att presentera resultat från forskning gjord på 

rådgivning med lite bredare definition och som inte ligger inom området verksamhets- 

och affärsutveckling. Dessa studier inkluderades eftersom de var relevanta och kunde 

tillföra intressant och värdefull information.  

2.7 Källkritik 
För att kunna avgöra om den information som källor ger är sann används källkritik. Det 

finns fyra kriterier som ska tas i beaktning vid granskning av källor. Nedan diskuteras 

källorna enligt dessa fyra kriterier. (Thurén, 1997, s. 11-12, 26, 34, 49, 63) 

 

1. Äkthetskriteriet. Källan är vad den ger sig ut för att vara. 

De vetenskapliga artiklar som använts är så kallade peer reviewed, vilket betyder att 

artiklarna är vetenskapligt granskade av andra forskare än författarna till artiklarna. Vi 

har därmed ingen anledning att tro att informationen i de vetenskapliga artiklarna inte 

stämmer.  

 

Vi har valt att använda oss av andrahandskällor även om ursprungskällan är att föredra. 

Anledningen till detta är att vi har sökt ursprungskällorna men inte fått tillgång till dem. 

Dock anser vi att dessa andrahandskällor borde vara rätt angivna då dessa källor är 

refererade i tillförlitliga böcker och artiklar. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 237) kan vi förutsätta att kvaliteten på uppgifter från 

Statistiska centralbyrån är hög och gjord av oberoende och kvalificerade forskare. Dock 

finns det kritik för och emot offentlig statistik då dessa ofta leder till stora rubriker i 

pressen (Bryman & Bell, 2005, s. 241, 244). Vi ser inga större brister i den statistik vi 

har använt oss av från denna källa då vi funnit liknande siffror i andra källor. 

 

Databasen AffärsData har vi använt för att hitta bakgrundsinformation om företagen för 

urvalet. Informationen vi har använt oss av från företagens bokslut är antalet anställda. 

Då dessa uppgifter är fakta av det enklare slaget anser vi att källan är trovärdig. 

 

Artiklar sökta via sökmotorn Google är i allmänhet osäkra källor. Vi har dock försökt 

finna den information som återges på fler ställen för att få bekräftat att källan är 

tillförlitlig. 
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Vi finner den kurslitteratur vi använt som tillförlitlig då författarna till majoriteten av 

den litteratur vi använt doktorerar eller är professorer inom området samt att de riktar 

sig till studenter. Delar av litteraturen vänder sig även till företagsledare och 

marknadsförare. Dessa argument räcker inte för att säga att de är tillförlitliga men 

genom att jämföra informationen i litteraturen med varandra finner vi att författarna i 

stort sätt säger samma sak. Författarna hänvisar också till källor som använt sig av. Vi 

finner dessa vara böcker med tydlig forskningsinriktning. 

 

2. Tidskriteriet. Ju mer samtid källan är desto trovärdigare. 

De vetenskapliga artiklarna som används i detta examensarbete sträcker sig från 1984 

till 2010. Trots detta har vi funnit att artiklarna från tidigare år fortfarande cirkulerar 

bland forskare idag. Med detta finner vi att artiklarna fortfarande är aktuella med 

trovärdig information. Aktualitetsartiklarna som ska visa ämnets aktualitet är från 2010 

respektive 2011, med undantag för Statistiska Centralbyrån som innehåller uppgifter 

baserade på år 2009, detta för att ingen senare rapport gjorts. Dessa artiklar är samtida, 

men det behöver inte betyda att den är mer trovärdig än information från tidigare år. 

Kurslitteratur och metodböcker är publicerade på 1990-talet och 2000-talet men inom 

detta område har det inte skett några drastiska förändringar varför vi anser att 

trovärdigheten består. 

 

3. Beroendekriteriet, tradering. Uppgiftsgivaren måste vara oberoende för att vara 

trovärdig.  

Vetenskapliga artiklar är primärkällor, det är också dessa källor som vi nyttjat mest. 

Som tidigare nämnt är artiklarna granskade av oberoende forskare. Vi finner därför 

dessa källor som trovärdiga. Enligt Statistiska centralbyrån är deras statistik opartisk 

(SCB, 2010d) vilket vi finner trovärdigt. Kurslitteraturen vi har använt oss av är 

publicerade av Liber, Studentlitteratur, IHM Publishing, McGraw-Hill Higher 

Education, samt Graphic Systems AB vilka alla är kända förlag för studentlitteratur. Vi 

anser därmed att dessa uppgiftsgivare borde vara oberoende. 

 

4. Tendenskriteriet. Källan tenderar att vara partisk. 

En källa som vi var mer vaksamma med är den tidskrift som PwC ger ut fyra gånger per 

år, vid namn Input. Denna källa har vi använt oss av ytterst lite då objektiviteten kan 

vara rubbad då PwC agerar inom den bransch som erbjuder revision och rådgivning. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
 

Kapitel tre är vårt teorikapitel och här redovisar vi de teorier som vi haft till grund i de 

efterföljande delarna i uppsatsen. Vi fokuserar på tjänsteteorier och de faktorer som 

tidigare forskning har bevisat påverkar ett företags val av rådgivare.  

 

3.1 Tjänstebegreppet 
Det finns många definitioner av tjänstebegreppet. Grönroos, Semenik och Bamossy 

definierar tjänst som en serie av aktiviteter som sker tillsammans med kunden. Zeithaml 

och Bitner menar att tjänster är aktiviteter som sker utan fysisk form, det vill säga att 

tjänsten är immateriell. Tjänsten är en upplevelse och värdeskapande, det är kunden som 

formar uppfattningen av tjänsten, det menar Bateson. Echeverri och Edvardsson anser 

att en tjänst syftar till att tillgodose kundens behov och att leva upp till de förväntningar 

som skapas hos kunden. (Grönroos 2000, Semenik & Bamossy 1993, Zeithaml & Bitner 

1996, Bateson 1989, refererade i Echeverri & Edvardsson 2002, s. 71, 104) 

 

Affärsrådgivning är aktiviteter som består av handlingar och processer, vilket gör 

tjänsten immateriell och abstrakt. Detta är ett utav tjänsters karakteristiska drag som gör 

det svårt för företag att bedöma tjänstens kvalitet innan den är köpt och genomförd, 

detta i jämförelse med en produkt som man ofta har möjlighet att pröva innan 

fullständigt köp. (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 73-74) Jobber och Fahy menar att 

det också kan vara svårt att bedöma rådgivningen direkt efter att den är genomförd, då 

det ibland tar det tid innan resultat visar sig (Jobber & Fahy, 2009, s. 169). Dock finns 

det finns, även för tjänster, olika bedömningstidpunkter där exempelvis det första mötet 

med kunden är det tillfälle då kunden börjar bedöma kvaliteten. Då affärsrådgivning är 

av abstrakt karaktär är det viktigt att det tydligt framgår vad tjänsten innebär och vad 

rådgivningen kan leda till, allt för att kunden ska förstå innebörden. (Echeverri & 

Edvardsson, 2002, s. 73) 

 

Tjänster karakteriseras också av att konsumtion och produktion oftast sker samtidigt, 

det vill säga att konsumtion och produktion är oskiljbar och att det sker en 

samproduktion mellan tjänstegivaren och konsumenten (Echeverri & Edvardsson, 2002, 

s. 73). Detta gäller också för affärsrådgivning där företag köper rådgivning, rådgivaren 

producerar tjänsten tillsammans med företaget som samtidigt konsumerar tjänsten 

(Clark, 1993, s. 241). Det är därför väldigt viktigt, inte bara att tjänsten utförs vid rätt 

tidpunkt och rätt plats utan också att den utförs på rätt sätt. Den som levererar tjänsten 

har därför en stor roll i hur nöjd kunden blir. Enligt tidigare studier kring 

kvalitetsproblem bland tjänster har man funnit att majoriteten av orsakerna är att kunden 

missuppfattat informationen. Det är ytterst viktigt att tjänsten konkretiseras och att 

realistiska förväntningar skapas hos kunden. (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 76; 

Jobber & Fahy, 2009, s. 170-171) 
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Kunder söker olika tjänster och har olika krav kring dessa vilket gör att tjänster är svåra 

att standardisera och inte kan lagras. Affärsrådgivning skräddarsys därför efter 

företagens behov. Det gör det ytterligare svårt för företaget att avgöra kvaliteten, 

företagen har då inget att jämföra med och inga referenser till hur kvaliteten kan tänkas 

bli. Företagen har också svårt att avgöra det slutgiltiga priset för rådgivningen, vilket 

också förklaras av att tjänster ibland kan vara problematiska att standardisera. (Clark, 

1993, s. 241) 

3.2 Revision och rådgivning  
Revision innebär granskning i efterhand av ett företags redovisning eller annan 

organisations räkenskaper, redovisning och förvaltning och görs för att kontrollera dess 

tillförlitlighet (Nationalencyklopedin, 2011). Idag dominerar fyra stora revisionsbyråer 

marknaden. Dessa kallas för ”Big 4” och består av Ernst & Young, PwC, Deloitte och 

KPMG. På rådgivningssidan råder däremot större konkurrens. Marknadens 

konkurrenter inom rådgivningstjänster är revisionsbyråer, allmänna affärskonsultfirmor, 

konsultfirmor med specialitetsområden, advokatbyråer, finansiella serviceföretag och 

akademiker som individer (Cahan et al., 2008, s. 185). Dessutom är det möjligt att 

denna konkurrens kommer att öka i och med avskaffandet av revisionsplikten. Wilhelm 

Geijer, vd på PwC mellan åren 1996-2005 är dock inte orolig. Han säger att ”Nyttan 

med revision är stor. En revisionsrapport är ett slags kvalitetsgaranti, bland annat när 

man söker lån, mot leverantörer och Skatteverket. Och inte minst, en bra revisor är en 

rådgivare som kan spara stora pengar åt företaget.” (Öqvist, 2010, s. 5). Enligt Collis 

et al. finns det tidigare studier som visar att revision kan vara viktig för mindre företag. 

Ett reviderat bokslut kan hjälpa dessa företag med sina kreditbedömningar från banken. 

I en telefonundersökning, gjord på 17 banker i Storbritannien 1998, blev resultatet att 94 

% av dessa var mer villiga att låna ut kapital till företag med reviderade bokslut. (Collis 

et al., 2004, s. 89). Francis (2004, s. 353) hänvisar till forskning, gjord på både 

revisionsberättelser och årsredovisningar, som visar att större revisionsfirmor, såsom 

Big 4, håller högre kvalitet än andra firmor.  

 

Rådgivningstjänster skiljer sig från revision bland annat genom att det inte finns några 

lagstadgade krav att klienten köper rådgivningen från sin revisor (Cahan et al., 2008, s. 

184; Svanström & Sundgren, 2010, s. 10). Revision bygger på tvingande lagstadgade 

regler medan rådgivning bygger på kundens önskemål och vad denne vill uppnå 

(ECON, 2007, s. 14-15). Därför är kundnöjdhet viktigare att uppnå vid rådgivning än 

vid revision för att behålla sina kunder (Cahan et al., 2008, s. 185).  

3.3 Vad är rådgivning? 
Bennett och Robson (2005, s. 256) och Ramsden och Bennett (2005, s. 227) hävdar att 

rådgivning består av två komponenter och skiljer mellan ”hårda” och ”mjuka” resultat. 

Med ”hårda” resultat menas uppgiftsrelaterade och objektiva värden såsom 

kostnadsreducering, att öka vinst, omsättning eller antal anställda. ”Mjuka” resultat 

hävdar de är personlighetsrelaterade, subjektiva och kognitiva värden som exempelvis 

chefers och anställdas inställning, agerande och förmåga att lösa problem. ”Hårda” 

resultat är lättare att mäta och utvärdera än ”mjuka” eftersom uppgiftsrelaterade värden 

ofta visar sig ganska snart, medan personlighetsrelaterade är mer långsiktiga och att 

resultaten inte visas direkt. Detta innebär att ett företag som har fått hjälp med 

personlighetsrelaterade (”mjuka”) resultat kan ha svårt att se värdet av rådgivningen. 

(Bennett & Robson, 2005; Ramsden & Bennett, 2005) Ramsden och Bennett (2005, s. 

228) skriver att det krävs en kombination av dessa två komponenter för att rådgivningen 

ska vara som mest effektiv.  
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3.4 Behov av rådgivning 
Anledningen till att små och medelstora företag väljer att köpa rådgivningstjänster kan 

vara många och varierande. Rådgivning är till skillnad från revision, innan lagändringen 

2010, helt frivilligt. Den främsta orsaken till att mikro-, små- och medelstora företag 

använder sig av rådgivning är för att få specialistkunskap, fylla kunskapsluckor eller att 

få tillfällig intensiv hjälp med olika problem (Hill & Neeley 1991, Clark 1995, 

refererade i Ramsden & Bennett 2005, s. 230; Bennett & Robson, 2005, s. 256). 

Johnson och Webber kom fram till att företag involverade i teknologisk kunskap 

och/eller forskning och utvecklingsaktiviteter oftare använder sig av extern rådgivning. 

Ju mer komplext detta område är hos ett företag desto högre behov av extern hjälp finns 

det. Extern rådgivning kan därmed hjälpa till att fylla kunskapsluckan mellan interna 

resurser och de resurser som krävs. (Johnson & Webber, 2007, s. 1985, 1991)  

 

Ett företag kan antingen själv internt utveckla den kunskap de är i behov av, anlita en 

extern konsult eller välja att använda sig av sin nuvarande revisionsbyrå även som 

rådgivare (Abdel-Khalik, 1990, s. 298). En anledning till att använda sig av extern 

rådgivning kan vara liknande den orsaken till varför småföretag som faller under 

gränsvärdena för revisionsplikt ändå väljer att ha kvar revision (Bergqvist, 2010, s. 8, 

9). Svanström skriver att mindre företag med begränsade resurser i första hand bör lägga 

sin fokus på den primära verksamheten och förlita sig på andra med kunskap för det 

som ligger utanför kompetensområdet (Bierly & Daly 2007, refererade i Svanström 

2008, s. 43). Ett exempel på det är när ett företag genomgår omstruktureringar eller är i 

behov av ett nytt affärssystem. Istället för att anställa ny personal eller utbilda sin 

existerande arbetskraft för att klara av de nya uppgifterna internt finns möjligheten att få 

hjälp med dessa tjänster utifrån. Genom att anlita extern rådgivning under denna 

förändring inom företaget undviks därmed kostnaderna med att själva intern utveckla 

denna kompetens som de är i behov av. Detta kan vara lönsammare för företag då de 

istället kan koncentrera sig fullt ut på sin kärnverksamhet. 

 

En del företag väljer att inte köpa extern rådgivning utan använder sig istället utav gratis 

rådgivning. Johnson och Webber (2007) nämner att många företag som söker (allmän) 

rådgivning, speciellt mikro-, små- och medelstora företag, anser att informella nätverk 

(släkt och affärsbekanta) kan ge lika värdefull information och är därför inte beredda att 

bekosta en rådgivare när de kan få råd gratis. När ett företag funderar över att köpa 

rådgivning måste de känna att de får hjälp från rådgivare som verkligen är intresserad av 

att få fram en bra lösning på problemet. Det vill säga att rådgivaren är genuint 

intresserad av att hjälpa företaget och inte bara fokuserad på att tjäna pengar. Detta är en 

faktor som kan göra att företag föredrar att använda sig av informella nätverk istället för 

att anlita en rådgivningsfirma. Finns dock inte den kunskap som företaget behöver hjälp 

med inom bekantskapskretsen måste företaget begrunda vilka faktorer som de anser är 

viktigast för dem i sitt val av en extern rådgivare. (Johnson & Webber, 2007) 

 

Bennett och Robson skriver om tidigare forskning där mellan 80 och 95 % av mikro-, 

små- och medelstora företag använder sig av extern rådgivning. Deras egen 

undersökning genomfördes på 2 547 företag i Storbritannien som hade upp till 500 

anställda och omfattade användandet av extern rådgivning under de senaste tre åren. 

Resultatet blev att hela 95 % nyttjade rådgivning från en eller fler aktörer. (Bennett & 

Robson, 1999, s. 155) I en studie av Johnson och Webber, som omfattande 1 499 

företag, blev resultatet att var tredje företag hade använt sig av extern rådgivning under 

de senaste två åren (Johnson & Webber, 2007, s. 1987). Denna låga siffra, i jämförelse 
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med Bennett och Robsons höga procent, kan bero på att Johnson och Webbers studie 

inte var lika bred. Förutom det faktum att studien inriktade sig på rådgivning de senaste 

två åren, vilket är ett år mindre än Bennett och Robsons (1999) var den riktad mot 

frågor kring rekrytering, kompetens och utbildning. Studien fokuserade dessutom endast 

på företag som använt sig av rådgivning från bank eller revisorer. Bennett och Robsons 

resultat visar även att det är vanligt att flera olika aktörer användas för rådgivning. 

Medeltalet för antal leverantörer under en treårsperiod var 4,5. Tidigare forskning visar 

liknande siffror med ett medeltal av 3,9 till 4,2 källor. (Bennett & Robson, 1999, s. 171) 

Det verkar som att antingen använder ett företag ingen rådgivning alls eller så använder 

företaget rådgivning från flera olika källor. Få verkar använda sig av endast en källa. 

 

Hill och Neeley (1991, s. 18) hävdar att företag ofta kontaktar en rådgivare senare än de 

borde göra. Detta kan vara fallet för de företag som förlitar sig på gratis rådgivning från 

interna nätverk istället för att direkt söka ordentlig och kompetent hjälp utifrån. Det är 

svårt att upptäcka att man har ett problem men kanske ännu svårare att inse det och att 

faktiskt ta ett beslut att göra något åt det. (Hill & Neeley, 1991) Detta innebär enligt Hill 

och Neeley att många företag begär hjälp från en rådgivare först då problemet har blivit 

allvarligt. Ett exempel som författarna ger är fallet då en kund inte tycker sig vara i 

behov av hjälp inom skattefrågor förrän de får ett brev från skattemyndigheten och först 

då börjar inse att de behöver extern kunskap. (Hill & Neeley, 1991, s. 18) Även Robson 

och Bennett skriver att företag tenderar att söka rådgivning när de är i svårigheter. 

Olönsamma företag har ofta omfattande problem som kan vara ett resultat av 

exempelvis ökade skulder eller ökad marknadskonkurrens. (Robson & Bennett, 2000, s. 

1678, 1985) Detta i sin tur kan leda till att de är i behov av rådgivning och tyder på att 

företagen kanske skulle ha sökt hjälp tidigare.  

3.5 Storleken på företaget som köper rådgivning 
Det har diskuterats en hel del i litteraturen huruvida storleken på företaget som köper 

extern rådgivning påverkar användandet av tjänsten. Vissa studier tyder på att storleken 

har en betydelse medan andra bevisar motsatsen. Merparten av studierna visar dock 

resultat om att företagsstorleken faktiskt har betydelse. Robson och Bennett återger 

tidigare forskning där ett mönster framkommit. Det verkar som att ju större företaget är 

desto större behov av rådgivning. (Robson & Bennett, 2000, s. 1677) En orsak till detta 

kan vara att ju större företag är desto mer problem kan uppstå i och med att 

verksamheten blir mer komplex. En annan orsak kan vara att större företag har en mer 

erfaren ledning och eventuellt är van att använda sig av rådgivning sedan tidigare. Detta 

gör att dessa företag lättare vet vad de vill uppnå vilket gör att de kan erhålla en mer 

skräddarsydd rådgivning än vad mindre företag kan (Robson & Bennett, 2000, s. 1685). 

Enligt Bennett och Robson (2003, s. 802) har forskning fastställt att företag köper 

rådgivning för att öka sin konkurrenskraft. Ju större företaget är, desto mer extern 

rådgivning söker de för att öka sin konkurrenskraft. Robson och Bennett hänvisar även 

till en detaljerad analys av tillverkningsföretag, gjord av O’Farrell, Moffat och Hitchens. 

I denna analys visar det sig att användandet av extern rådgivning ökar med 

företagsstorleken, från 30 % för företag med 1-59 anställda till 70 % för företag med 

över 200 anställda. (Robson & Bennett, 2000, s. 1677) Resultatet i Robson och Bennetts 

studie bekräftar tidigare forskning och de konstaterar i slutsatserna att företagsstorlek 

faktiskt påverkar hur företag väljer extern affärsrådgivning. (Robson & Bennett, 2000, 

s. 1685-1687) Att användandet av extern rådgivning ökar med företagsstorlek bekräftas 

även i en senare studie gjord av samma forskare; Bennett och Robson. Men här menar 

författarna att rådgivningen endast ökar till en viss nivå. Allteftersom företagen blir 
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större utvecklar de intern kompetens vilket gör att behovet av extern rådgivning 

minskar. (Bennett & Robson, 2003, s. 802) 

 

Ramsden och Bennett fick ett oväntat resultat i en studie som de genomförde. De hade 

förväntat sig en tydlig skillnad i användandet av rådgivning mellan olika 

företagsstorlekar och därför delat in respondenterna utifrån detta. Storleksgrupperna var 

valda utifrån de företagsstorlekar som enligt tidigare forskning visat sig ha mest 

variation, 1-9 antal anställda, 20-49 anställda och 50-99 anställda. Studien resulterade i 

en mindre variation än förväntat. De hade förväntat sig att mindre företag, som generellt 

har mindre intern kompetens, borde använda sig av extern rådgivning i större grad än 

andra företag. (Ramsden & Bennett, 2005, s. 236) 

 

Andra som har forskat kring företagsstorlek och rådgivning är Johnson och Webber. 

Utifrån tidigare forskning utformade Johnson och Webber hypoteser kring 

företagsstorlek som de sedan testade. En hypotes var att små och unga företag kanske 

inte har lika stora resurser som större och/eller mer etablerade företag har. (Johnson & 

Webber, 2007, s. 1984) En annan att större företag generellt är mer komplexa vilket i 

kombination med mer resurser ger en högre sannolikhet att de använder sig av extern 

rådgivning (Johnson & Webber, 2007, s. 1984-1985). I en studie som Johnson och 

Webber (2007) hänvisar till visar det sig att endast var tredje företag hade anlitat extern 

rådgivning under de senaste två åren. Eftersom deras hypotes, att små företag inte 

använder rådgivning i lika stor grad som större, så borde det låga resultatet bero på att 

den största andelen företag i studien var mikro- och småföretag (90 %) och att endast 10 

% av företagen hade 50 anställda eller fler (38 % var företag med max fem anställda, 15 

% företag med 6-10 anställda, 39 % hade 11-49 anställda, 9 % 50-199 och endast 1 % 

200-250 anställda). Johnson och Webber (2007, s. 1995) kom dock fram till i sin analys 

att företagets storlek och anlitande av extern företagsrådgivning inte har ett starkt 

samband. De hävdar att enbart storlek inte kan förklara sambandet utan att det är mer 

komplext än så. Att storlek endast fungerar som en förklädnad och att det är andra 

bakomliggande faktorer som bättre kan förklara användandet av rådgivning. Dessa 

bakomliggande faktorer kan exempelvis vara att ett företag har finansiella problem, är i 

behov av specialkunskap, vill växa sig större eller att de behöver hjälp med rekrytering. 

(Johnson & Webber, 2007, s. 1995).   

 

Användandet av rådgivning från släkt och affärsbekanta är enligt studien av Bennett och 

Robson den enda faktor som har ett samband med företagsstorleken. Denna grupp 

används mest i småföretag för att sedan avta i takt med att företagen blir större. Trots att 

användandet av släkt och affärsbekanta som rådgivare avtar med storlek är dessa 

fortfarande en viktig källa, hela 25 % av företagen använder sig av dem, oavsett 

företagsstorlek. (Bennett & Robson, 1999, s. 177) Att släkt och affärsbekanta används i 

störst utsträckning bland de minsta företagen stärks i en annan studie av Robson och 

Bennett. De hävdar att denna grupp kan erbjuda rådgivning med hög kvalitet men till ett 

relativt lågt pris. (Robson & Bennett, 2000, s. 1677) 

3.6 Förändringar inom företaget som köper rådgivning 
Växande företag, med antal anställda som mått, är de som använder sig av extern 

rådgivning i störst utsträckning. I en studie av Bennett och Robson jämförs mikro-, små- 

och medelstora företag (upp till 500 anställda) som har i) stabil/minskad tillväxt ii) 

”medel” tillväxt och iii) snabb tillväxt. Resultatet visar att ju snabbare tillväxt desto 

högre användning av extern rådgivning. 93 % av företag med stabil/minskad tillväxt 
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använder någon form av rådgivning, 97 % av företagen med ”medel” tillväxt och hela 

98 % av företag med snabb tillväxt. (Bennett & Robson, 1999, s. 167, 169) Ett företag 

som växer kan stöta på en del problem när de genomför sina förändringar. Saknad 

kunskap inom ett område eller omstruktureringar är två exempel på situationer som kan 

ge grund för att ett företag behöver hjälp utifrån. Johnson och Webber (2007, s. 1986) 

skriver att alla förändringar inom ett företag, både positiva och negativa, kan ge upphov 

till extern rådgivning. Företag som däremot upplever små eller inga förändringar alls är 

inte i samma behov av kunskap utifrån (Johnson & Webber, 2007, s. 1995) vilket verkar 

logiskt. Även Robson och Bennett (2000, s. 1680) fick samma resultat som Johnson och 

Webber, att förändringar inom ett företag ökar chansen att de är i behov av extern 

rådgivning.  

 

Johnson och Webber (2007) skriver att företag som vill öka sin vinst, omsättning, 

anställda och/eller marknadsandelar sannolikt kommer att söka extern kunskap. Företag 

som avser att öka sin vinst och/eller omsättning utan att kliva in på nya marknader eller 

nyanställa verkar vara i mindre behov av rådgivning än de som avser mer materiella 

förändringar. Med materiella förändringar menas att företaget vill expandera på en ny 

marknad, rekrytera nya anställda, utveckla nya produkter eller processer. Med andra ord 

är ett företag som har för avsikt att utvecklas och växa (med antal anställda som mått) i 

ett större behov av extern hjälp än andra företag. En annan faktor som Johnson och 

Webber påstår har påverkan på beslutet att använda hjälp utifrån är om ett företag har 

problem med att rekrytera ny personal. Det kan ha att göra med att företaget växer ur 

sina resurser (personal) och behöver hjälp från en rekryteringsfirma eller att personalen 

behöver utbildas och därför tar hjälp av en firma utifrån. (Johnson & Webber, 2007, s. 

1986-1995) 

3.7 Förtroende 
Tidigare studier har visat att förtroende mellan företaget som köper rådgivning och 

firman som erbjuder denna tjänst är av stor betydelse (Bennett & Robson, 1999, s. 164). 

Bennett och Robson (2005, s. 256) skriver att då rådgivning är en tjänst där det krävs 

utbyte av information från båda håll är det viktigt att det finns förtroende och en bra 

personlig relation mellan parterna för att rådgivningen ska bli så lyckad som möjligt. I 

deras egen studie, som genomfördes på 2 547 företag i Storbritannien, kom de fram till 

att förtroende kan förklara användandet av extern rådgivning (Bennett & Robson, 1999, 

s. 176). Deras slutsatser stämmer överens med tidigare forskning från övriga världen. 

Exempelvis så har även Tordoir (1994, refererad i Bennett & Robson 1999, s. 177) 

skrivit om att personkemi och tillit är viktiga ingredienser i relationen mellan klient och 

leverantör. Bennett och Robson konstaterar vidare att de leverantörer som anlitas i störst 

utsträckning är de som kan utnyttja det förtroende som följer med deras titel. Enligt 

deras studie är marknaden för externa rådgivare dominerad av professionella 

specialister, över hälften av företagen anlitar rådgivning från dessa. En anledning kan 

vara att företag tycker att det är svårt att utveckla denna specialistkompetens internt och 

därför istället väljer att köpa tjänsten. I studien blev resultatet att de mest anlitade firmor 

som erbjuder rådgivningstjänster var 83 % revisorer, 62 % banker och 56 % advokater. 

Dessa aktörer drar nytta av sitt professionella och institutionella förtroende som följer 

med deras yrke. För att kunna utöva sitt yrke måste dessa firmor uppfylla krav från lagar 

och regler vilket ger en trygghet för företag som anlitar de. I och med detta kan det vara 

svårt för andra aktörer att ta sig in på rådgivningsmarknaden. En aktör som detta kan ha 

påverkat är konsultfirmor som anlitas i mindre grad än exempelvis revisorer. Konsulter 

kan inte dra nytta av de förtroendefördelar som professionella rådgivare får från sitt 
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yrke utan får istället ta till andra konkurrensstrategier. Enligt Bryson (1997, refererad i 

Bennett & Robson 1999, s. 162) anlitas konsulter istället genom andra faktorer såsom 

rykte, varumärke (branding) och personliga rekommendationer. (Bennett & Robson, 

1999)  

 

Förutom de professionella aktörerna som utnyttjar sitt institutionella förtroende för 

Bennett och Robson en diskussion kring en annan grupp som inger högt förtroende och 

tillit. Denna grupp är personliga nätverk som företagets ägare och chefer har tillgång 

till. Detta personliga nätverk kan bestå av släkt eller bekanta som istället för ett 

institutionellt förtroende erbjuder ett socialt förtroende. För många av de minsta 

företagen är denna grupp viktig; den erbjuder värdefull hjälp ofta till en lägre kostnad, 

ger en hög grad av sekretess då företaget inte behöver ge ut information till 

utomstående, inger känslan av att ”ingen kan detta företag bättre än vi själva” och ger en 

högre kontroll över företaget. (Bennett & Robson, 1999, s. 161; Robson & Bennett, 

2000, s. 1680) Dock kan denna form av rådgivning vara begränsad då den inte erbjuder 

samma professionella kunskaper och allt eftersom ett företag växer kan behovet av 

andra rådgivare och eventuellt specialistkunskap bli aktuellt. Resultatet från Bennett och 

Robsons studie bekräftar att användandet av rådgivning från personliga nätverk minskar 

ju större företag är. Trots detta fortsätter minst 25 % av företag, oberoende av storlek, 

att använda denna grupp för rådgivning. (Bennett & Robson, 1999, s. 177)  

3.8 Kvalitet 
Relationen mellan kvalitet och pris/kostnad är enligt Echeverri och Edvardsson (2002, s. 

291) utgångspunkten för kundens val av tjänsteleverantör. Svanström och Sundgren 

(2010, s. 2) menar också att revisorn kan ha en fördel när företag ska välja sin externa 

affärsrådgivare om revisionsbyrån har levererat revision som av kunden uppfattas vara 

av hög kvalitet. Företaget förväntar sig då hög kvalitet även på rådgivning. Enligt 

Francis levererar Big 4 högre kvalitet på revision än mindre revisionsbyråer (Francis, 

2004, s. 352). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan i det första personliga mötet, kundmötet, börjar kunden att bilda sig en 

uppfattning om affärsrådgivningens kvalitet och värderar sedan sin upplevelse vid varje 

möte (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004, s. 41). Echeverri och Edvardsson (2002, s. 78) 

menar att mötet är en central del i hur kunden upplever kvaliteten på tjänsten och att det 

är viktigt att skapa förutsättningar för detta. Det är skillnaden mellan förväntning och 

resultat efter kundmötet som är den kundupplevda kvaliteten. Detta innebär att varje 

Kundupplevd 

relation 

Kundupplevd 

kvalitet 

Kundupplevelse Kundmöte Kundvärde 

Figur 2. Kundmöte - kundupplevelse - kundvärde.  

Källa: Blomqvist et al., 2004, s. 41. 
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möte som en affärsrådgivare har med sin kund inverkar direkt på den kundupplevda 

kvaliteten (Figur 2). (Blomqvist et al., 2004, s. 41) Då företag behöver rådgivning av 

komplext och tekniskt slag kan uppfattningen av kvalitet vara avgörande för vilken 

rådgivare som väljs för uppdraget. Detta för att företagen själv inte har någon kunskap 

kring ärendet och därmed helt måste förlita sig på affärsrådgivaren. (Bennett & 

Ramsden, 2005, s. 230) För att få sig en uppfattning om tjänstens kvalitet måste företag 

använda sig av olika ledtrådar, exempelvis den uppmärksamhet som de får av 

rådgivaren, hur effektiv verkar rådgivaren vara, och trovärdighet som rådgivare inger 

redan vid första mötet. (Lynch & Schuler 1990, Shemwell et al. 1998, refererade i 

Bennett & Ramsden 2005, s. 230) 

 

Enligt Grönroos utgår kvalitet från kundens uppfattning. Det viktiga ligger i hur tjänsten 

överförs från leverantör till kund, inte vad som erbjuds. Med detta menar Grönroos att 

det personliga bemötandet påverkar kundens kvalitetsupplevelse. Lehtinen menar vidare 

att kunden alltid gör en subjektiv värdering som är situationsberoende, individberoende 

och som utgår från de små detaljerna i erbjudandet som ger. Grönroos delar upp kvalitet 

i funktionell- och teknisk kvalitet och Kotler (1999, s. 657) menar att den totala 

uppfattningen av kvaliteten är summan av dessa. (Grönroos 2000, Lehtinen 1986, 

refererade i Blomqvist et al. 2004, s. 45) Den funktionella kvaliteten är svår för kunden 

att bedöma då detta är hur erbjudanden och leveransen kommer att upplevas av kunden. 

Det tekniska kvalitet å andra sidan är relativt lätt att bedöma då detta är vad kunden 

erhåller eller erbjuds. Dock kan den upplevda kvaliteten definieras som skillnaden 

mellan kundens förväntade upplevelse och den faktiska upplevelsen kunden fick vid 

mötet, den bedöms inte enbart på hur och vad kunden upplever (Echeverri & 

Edvardsson, 2002, s. 306-307). Detta leder till Grönroos definition av vad god 

kundupplevd kvalitet är, nämligen då förväntningarna motsvarar upplevelserna 

(Blomqvist et al. 2004, s. 46). Det är därför viktigt att företaget inte lovar för mycket 

utan är tydlig med vad tjänsten innebär. Som nämnt ovan bildar sig kunden en 

uppfattning om kvaliteten vid kundmötena.  

 

Att leverera tjänster av hög kvalitet är en konkurrensfördel, det menar Kotler (1999, s. 

657). Leverans av hög kvalitet borde ses som en investering, även om det innebär en 

högre kostnad för leverantören, då detta leder till högre kundtillfredställelse vilket i sin 

tur ökar försäljningen. Det institutionella förtroende som vissa organisationer har borde 

leda till högre kvalitet vilket i sin tur leder till att kunden blir nöjd, det menar Bennett 

och Robson (2004, 474).  

 

Andra faktorer har visat sig har en stor inverkan på kvaliteten. Relationen mellan kund 

och företag har stor betydelse för den kundupplevda kvaliteten, detta med anledning av 

svårigheten att bedöma kvaliteten i förväg. En lång relation, om man har varit trogen 

kund, gör det enklare för kunden att bedöma kvaliteten, kunden vet då vad de kan 

förvänta sig. Från leverantörens sida vet de redan vad kunden förväntar sig och kan 

redan verksamheten vilket underlättar genomförandet. (Blomqvist et al., 2004, s. 47) 

Den kundupplevda kvaliteten påverkar det framtida köpbeteende hos kunden (Echeverri 

& Edvardsson, 2002, s. 307). 
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3.9 Relation 

Relationshanteringen är av stor betydelse hos företag som tillhandahåller tjänster. Levitt 

menar att kundrelationen har en central roll för tjänsteföretagets möjlighet till att 

konkurrera med andra inom samma bransch. (Levitt 1983, refererad i Blomqvist et al. 

2002, s. 27) Relationen är också viktigt för kunden som behöver känna förtroende för 

leverantören då det ofta råder osäkerhet kring inköp (Blomqvist et al., 2004, s. 27).  

 

Positiva kundmöten stärker den kundupplevda relationen (Figur 3). Vid kundens nästa 

köpbeslut har relationen mellan kunden och företaget stor betydelse då relationen sällan 

upphör när tjänsten är avslutad (Levitt 1986). Grönroos menar att relationen som skapas 

vid gemensamt värdeskapande som ger kunden positiva upplevelser är en anledning till 

att kunden anlitar samma leverantör igen. Kundrelationens längd har i en studie visat sig 

vara en av de framhävande faktorer som påverkar kundens framtida köpintentioner. 

Studien visade att kunder som har en lång relation med sin bank tenderar att använda 

fler av bankens tjänster. Priset hade i den här frågan ingen större betydelse. Däremot 

fann man att det inte fanns något större samband mellan kundupplevd kvalitet och 

relationens längd. Blomqvist et al. tror att en möjlig förklaring till det är att produkterna 

är relativt lika oberoende av leverantör. (Levitt 1986, Grönroos 2000, Reddy 1999, 

refererade i Blomqvist et al. 2004, s. 47-48).  

 

Rådgivarens förmåga att behålla och fördjupa relationen med företag har sin 

utgångspunkt i kundmötet. Kundmötet har därmed en central roll i skapandet av 

kundens upplevelser och därmed utvecklandet av relationen. Dock spelar 

relationslängden roll för hur varje kundmöte inverkar på upplevelsen. Med en lång 

relation av bra upplevelser påverkar några enstaka negativa upplevelser inte relationen. 

(Blomqvist et al., 2004, s. 40-42) 

 

Något som också har studerats är om relationslängden påverkar valet av rådgivare. 

Svanström och Sundgren (2010, s. 6) menar att längden mellan klient och revisor är en 

viktig faktor vid val av rådgivare. Kostnadsfördelen med att välja revisorn som 

rådgivare ökar med längden av relationen. Svanström och Sundgren (2010, s. 6) finner 

stöd för att efterfrågan på rådgivning av den ordinarie revisorn ökar med längden av 

relationen medan efterfrågan av andra revisorer som rådgivare minskar med 

relationslängden. Rådgivarens rykte och hur klienten upplever revisorns revisionsarbete 

har också en viktig roll i valet av rådgivare. Upplever klienten att revisorn inger 

förtroende och har hög kvalitet i revisionen är chansen stor att revisorn blir dess 

rådgivare. 

Kundupplevd 
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Kundupplevd 

kvalitet 

Kundupplevelse Kundmöte Kundvärde 

Figur 3. Kundmöte - kundupplevelse - kundvärde.  

Källa: Blomqvist et al., 2004, s. 41. 
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Figur 4. Kundmöte - kundupplevelse - kundvärde.  

Källa: Blomqvist et al., 2004, s. 41. 

3.10 Kommunikation 
Dialog är ett verktyg för två parter att nå gemensam förståelse (Isaacs 1999, refererad i 

Blomqvist et al. 2004, s. 59). Det förmodligen mest effektiva sättet att skaffa sig mer 

information om individen och dess behov är genom dialog. En bra kommunikation 

minskar företagets osäkerhet inför interaktion med rådgivaren samtidigt som 

kännedomen om företaget ökar hos rådgivaren. Rådgivning är abstrakt vilket gör att 

kommunikationen mellan företag och rådgivare är viktigt. Människans tankar och 

föreställningar har stor kraft (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 221) vilket gör att 

väldigt lite kan förändra den föreställning företaget har och är därmed beroende av en 

god kommunikation som förhindrar missförstånd Genom att kommunicera och föra en 

dialog med kunden utväxlas information och med detta bekräftas och stärks relationen 

mellan företag och leverantör av rådgivning. Det är ett känt verktyg som kan urskilja 

konkurrenterna. Genom kommunikation är chansen större att rådgivaren träffar rätt i 

företagets behov och önskningar, med andra ord är kommunikation ett sätt att 

kostnadseffektivisera. En annan fördel med dialog mellan företag och rådgivare är att 

kundmötena blir smidigare. En regelbunden eller kontinuerlig kunddialog är ett sätt för 

leverantör av rådgivning och företag att lära sig om varandra. Varje part vet om 

varandras verksamhet, förväntningar och tillvägagångssätt, detta genom en ömsesidig 

kommunikation. (Blomqvist et al. 2004, s. 58-61) 

 

Berry (1991, refererad i Blomqvist et al. 2004, s. 65) hävdar att det är viktigt att 

kontakten sker på rådgivarens initiativ för att under resans gång ta reda på exempelvis 

hur företaget upplever tjänsten, om något förändras eller om kunden vill utöka tjänsten. 

Detta engagemang från rådgivarens sida stärker relationen ytterligare. 

3.11 Kundnöjdhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa värde i kundrelationen är det viktigt att ha konkurrenskraftiga produkter 

och god service. En framgångsfaktor hos företag som tillhandahåller tjänster är att förstå 

kundens verksamhet för att kunna hjälpa till med utvecklingen av verksamheten. 

Värdeskapande mellan rådgivare och företag ska ske ömsesidigt. (Blomqvist et al., 

2004, s. 28, 38-39). Enligt LaPierre (1997, refererad i Blomqvist et al. 2004, s. 41) är 

valet av leverantör inte alltid baserat på vad leverantören kan erbjuda, relationen kan ha 

en stor viktig roll i valet. Det är summan av kundens upplevelser som avgör vilket värde 

relationen har för kunden (Figur 4). Det kan dock finnas skillnader i hur denna 

kundnöjdhet uppnås hos olika leverantörer av rådgivning (Bennett & Robson, 2005, s. 
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269). När förtroendet mellan rådgivare och företag stiger minkar kundnöjdheten. Detta 

samband finner Bennett och Robson i sin studie 2004. (Bennett & Robson, 2004, s. 484) 

3.12 Knowledge spillover och kostnad 
Svanström och Sundgren (2010, s. 5) visar i sin studie baserat på 322 mikro-, små- 

medelstora företag i Sverige att revisorn är den mest anlitade rådgivaren för dessa typer 

av tjänster, med siffror som 79 % av företagen väljer att köpa rådgivningstjänster från 

deras revisor, 14 % från andra revisionsbyråer, och 23 % från konsultbyråer. Företagets 

revisor har givna fördelar gentemot andra leverantörer av rådgivning. Revisorn har i sin 

uppgift som granskare redan kunskap om företaget vilket underlättar för båda parter vid 

uppdraget som rådgivare. Olika tjänster kan kräva samma information för att kunna 

utföras, det vill säga den information som revisorn får genom revision kan vara just den 

informationen som krävs för att kunna utföra en rådgivningstjänst. (Arruñada, 1999, s. 

514) Detta fenomen kallas knowledge spillover
1
 och spelar här en viktig roll då det kan 

innebära prestation av högre kvalitet och eventuellt lägre pris (Cahan et al., 2008, s. 

185). Simunic (1984, s. 699) har funnit empiriska bevis för att företagsledningar väljer 

att ha sin revisor som rådgivare med anledning av kostnadsfördelen. Revisorn har även 

möjlighet att rekommendera kunden tjänster från andra delar av revisionsfirman, vilket 

också är en fördel som revisorn har. (Cahan et al., 2008, s. 185) Det har studerats 

mycket kring hur rådgivartjänster som revisorn erbjuder påverkar revisorns oberoende. 

Det har argumenterats att det uppstår en intressekonflikt då revisorn utövar båda 

tjänsterna hos samma klient. Argument för är att det kan vara effektivt då klienten 

besparar tid och pengar på att slippa söka efter en rådgivare genom att ha sin revisor 

som utför tjänsten. (Simunic, 1984, s. 680) Simunic menar i sin studie att det kan råda 

effektivitet vid samspel av dessa två tjänster men att revisorn själv kan skapa ett hot mot 

sitt oberoende. Simunic menar vidare att en bidragande faktor till påverkan av 

oberoendet är konkurrensen mellan revisionsbyråerna. (1984, s. 680) (IFAC, s. 63, Para 

290.158) ger dock rekommendationer vid rådgivning som säger att rådgivning som 

misstänks kunna vara ett hot mot revisorns oberoende inte bör genomföras.  

 

Tidigare studier har visat att klienter som köper rådgivning från sin revisor har en lägre 

utgift för revision än för rådgivningstjänster jämfört med de företag som inte köper båda 

tjänsterna från samma revisionsbyrå. Revisorn lockar till sig klienter genom att ha ett 

lägre pris på revision för att sedan erbjuda rådgivningstjänster till ett högre pris. Detta 

sker ofta under press från konkurrenter. (Simunic, 1984, s. 680-681, 687; Cahan et al., 

2008, s. 182). Arruñada (1999 s. 516) menar däremot att det är möjligt att 

revisionsbyrån sätter ett lägre pris på rådgivningen om det är konkurrens på marknaden. 

 

Bennet och Robson finner i sin studie att det finns ett samband mellan förtroende, 

kostnad, och högre service intensitet. De menar att kostnaden och service intensiteten 

stiger då företag anser att förtroenderelationen är viktig. Vidare menar de att 

kundnöjdhet har samband med dessa faktorer. (Bennett & Robson, 2004, s. 482-483) 

Vilket pris ett företag är villig att betala för rådgivning kan också påverkas av 

rådgivarens rykte och företagets upplevelse och tidigare erfarenheter av denna 

leverantör av rådgivning (Shapiro 1983, Dasgupta 2000, refererade i Svanström & 

Sundgren 2010, s. 3).  

 

Francis menar att högt pris på revision indikerar på hög kvalitet och att detta kan vara 

genom att revisorn lägger ner fler timmar på uppdraget eller genom en större expertis 

                                                 
1
 Knowledge spillover = kunskapsöverföring, revisorn har kunskap om företaget sedan tidigare. 
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(Francis, 2004, s. 352). Clark, och Bennett och Robson har funnit att de finns skillnader 

mellan leverantörer av rådgivning när det kommer till förtroende, kostnad och 

interaction (Clark 1995, refererad i Bennett & Robson 2004, s. 486; Bennett & Robson, 

1999). 

 

Studier visar att mikro- och småföretag inte alltid köper rådgivning trots att de borde 

(Hill & Neeley, 1991, s. 18). Bennett och Ramsden tror att låg kostnad på rådgivning 

kan göra att dessa företag faktiskt söker hjälp (Bennett & Ramsden, 2005, s. 231).  
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4 PRAKTISK METOD 
 

 
 

I detta kapitel har vi försökt att utförligt beskriva hur vi rent praktiskt har gått tillväga 

vid genomförandet av studien. Kapitlet inleds med en redogörelse för hur vi har valt ut 

våra respondenter och en kort diskussion kring access. Vi förklarar hur vi tänkt vid 

utformandet av vår enkät och hur vi gick tillväga när vi skickade ut enkäten till 

respondenterna. Därefter beskriver vi vårt bortfall och avslutar med ett kort avsnitt om 

databearbetning.  

 

4.1 Urval 
I Sverige finns det 283 167 aktiva aktiebolag med bokslut för år 2009 varav 6 887 

aktiebolag är registrerade i Västerbotten (AffärsData, 2009). Ur detta har vi valt att 

studera tre olika företagsstorlekar, nämligen mikro-, små- och medelstora företag. Valet 

av geografiskt läge, Västerbotten, baseras dels på att vi bor i Umeå och dels på att 

studier har visat att geografiskt läge har betydelse vid val av revisor (Keeble et al. 1992, 

Keeble 1998, refererade i Svanström 2008, s. 100). Även storleken på företagen har i 

tidigare studier visats ha betydelse (bland andra; Bennett & Robson, 2000; Johnson & 

Webber, 2007). Nedan beskriver vi hur urvalet inom varje företagsstorlek har 

genomförts. Vi har valt att göra ett urval istället för att göra en totalundersökning av 

mikro-, små- och medelstora företag i Sverige av den anledningen att en 

totalundersökning skulle vara alltför resurs- och tidskrävande. Tid och resurser är något 

vi har begränsad tillgång av under detta examensarbete. (Dahmström, 2005, s. 233) 

 

Inom dessa storleksklasser finns det totalt 4 656 aktiebolag med bokslut 2009 i 

Västerbotten. Klassificeringen av företagen är baserad på antalet anställda (Europeiska 

kommissionen, 2003; SCB, 2010c, s. 4-6). 

 

 Mikroföretag, 1-9 anställda 

Småföretag,   10-49 anställda 

 Medelstora företag,  50-249 anställda 

 

Samtliga valda företag var vid 2009/2010 års bokslut klassificerade inom dessa tre olika 

grupper. Med detta urval har vi möjlighet att analysera eventuella skillnader som finns i 

de olika storleksklasserna. Som vi tidigare nämnt är det dessa företag som dominerar 

näringslivet i Sverige. Det är också de företag som använder rådgivning i högst 

utsträckning (SCB, 2010b; Bennett & Robson, 1999, s. 155; Ramsden & Bennett, 2005, 

s. 228; Johnson & Webber, 2007, s. 1992). Om företag med noll anställda hade fått 

delta i studien hade svarsfrekvensen möjligen blivit mindre då verksamheten i den typen 

av företag är begränsad (Svanström, 2008, s. 102). Det är av den anledningen vi har valt 

att exkludera dessa från studien. Vi har också exkluderat stora företag, 250 eller fler 

anställda.  
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Urvalet inom respektive företagsstorlek skedde utifrån registrerade företag i databasen 

AffärsData. Inom varje storleksklass fick vi då fram en lista med företagen, sorterade i 

bokstavsordning baserat på företagsnamn. Vidare skedde urvalet på tillgängliga e-

postadresser som vi sökte via sökmotorn Google. Om ingen e-postadress hittades 

fortsatte sökandet efter nästa företag på listan. Med anledning av den stora mängden 

företag inom gruppen mikroföretag och småföretag samt svårigheten att finna e-

postadresser till dessa försökte vi, istället för att nå rätt andel i relation till populationen, 

nå lika många element från varje storleksklass.  

 

Detta urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att företag som hade tillgängliga 

e-postadresser och som låg bland de första 120 företagen i företagslistorna hade större 

chans att komma med i studien, medan de utan e-postadresser inte hade någon chans 

alls att deltaga (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Denna typ av icke-sannolikhetsurval 

kallas bekvämlighetsurval. Genom att vi med avsikt valde hur många företag ur varje 

företagsstorlek som vi skulle finna e-postadresser till ville vi få ett varierat urval. Att 

poängtera är att vi inte valde ut specifika företag vi skulle skicka enkäten till, detta 

skedde utifrån en alfabetisk lista. Det var av bekvämlighetsskäl som vi började i 

alfabetisk ordning vid sökning av e-postadresser till företagen. Då vi inte visste vilka 

företag som hade tillgängliga e-postadresser innan sökandet ansåg vi att det var 

tidssparande att börja i den ordningen. Med denna metod kunde vi hoppa över de 

företagen vi inte hittade e-postadresser till och sedan fortsätta leta efter adressen till 

nästa företag på listan. Enligt Bryman och Bell är det inte ovanligt med denna typ av 

urvalsmetod inom ämnesområden som ekonomi och management (Bryman & Bell, 

2005, s. 126). Av den anledningen passar metoden vår studie.  

 

De företag vi inte hittade e-postadresser till är element som utgör undertäckning, vilket 

är ett täckningsfel. Dessa företag hade noll chans att medverka i studien då de inte hade 

en tillgänglig e-postadress. Enligt Dahmström är undertäckning ett allvarligare fel än 

övertäckning som innebär att enheter som inte tillhör målpopulationen medverkar i 

studien. (Dahmström, 2005, s. 320). Vi anser att undertäckningsfelet i vår studie inte har 

en stor påverkan då inte hela populationen studeras genom att vi har ett litet stickprov.  

 

Urvalet av mikroföretagen har skett för företag med bokslut 2010 av den anledningen 

att vi började med dessa företag och hade redan funnit hälften av e-postadresserna innan 

vi upptäckte att det inte fanns några företag med bokslut 2010 inom småföretag och 

medelstora företag. Valet att fortsätta med företag för år 2010 inom mikroföretagen, 

trots att urvalet inom de andra storlekarna var inom bokslut 2009, gjordes med 

anledning av att tiden att söka efter e-postadresserna inom mikroföretagen upplevdes 

tidskrävande. Efter att ha funnit drygt 30 e-postadresser ansåg vi att det var lika bra att 

fortsätta med företag med bokslut 2010, med anledningen att företag med bokslut 2010 

också har bokslut 2009. För att inte företagen skulle hamna i fel storleksgrupp 

kontrollerades att antalet anställda inte var förändrat mellan 2009 och 2010. 
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Tabell 1. Urval. 

Företagsstorlek  Antal företag inom 

respektive 

företagsstorlek 

Urval Urvalsandel av 

respektive 

företagsstorlek 

Mikroföretag 1-9 4042* 59 1,5 % 

Småföretag 10-49 542 65 12,0 % 

Medelstora företag 50-249 72 63 87,5 % 

SUMMA  4656 187 4,0 %  

Not. * Mikroföretag med bokslut 2009. 

 

Tabell 1 visar studiens urval och hur fördelningen mellan de olika företagsstorlekarna 

fördelar sig gentemot populationen.  

 

2011-04-01 fanns det, genom att välja aktiva aktiebolag med 1-9 anställda, 

Västerbotten, och med ett senaste bokslut år 2010, 101 företag. Efter 70 letade e-

postadresser fann vi 32 e-postadresser. Därefter gick vi över till medelstora företag och 

efter att vi funnit e-postadresser till 66 medelstora företag, valde vi att fortsätta 

sökningen av e-postadresser till mikroföretagen för att uppnå lika många företag. 2011-

04-18 fanns det totalt 110 mikroföretag. Anledningen till detta är att fler företag hade 

publicerade bokslut för 2010 vid detta datum. Av dessa 110 företag fann vi e-

postadresser till totalt 59 företag. Dock är antalet företag inom denna storlek med 

bokslut 2009 av högre siffra, 4042*. Vi kommer att referera till denna siffra genom 

resterande delen av uppsatsen. 

 

Vid tidpunkten 2011-04-02 fanns det endast ett fåtal småföretag med bokslut för 2010. 

Vi valde därför att istället koncentrera oss på småföretagen med bokslut för år 2009. 

Genom att välja, aktiva aktiebolag med 10-49 anställda, Västerbotten, och med senaste 

bokslut år 2009 fick vi fram 542 företag. Av dessa sökte vi e-postadresser till 117 

företag och fann 65 företag  

 

Ingen av de medelstora företagen i Västerbotten hade bokslut för år 2010 vid tidpunkten 

2011-04-01 vilket gjorde att företagen valdes ut med kriterierna, aktiva aktiebolag med 

50-249 anställda, Västerbotten, och med ett bokslut för år 2009. Detta val gav oss 72 

företag. Av dessa företag fann vi e-postadresser till 63 företag. 

 

Om samtliga företag hade besvarat enkäten skulle det innebära att 4 % av det totala 

antalet aktiebolag med 1-249 anställda i Västerbotten representeras i studien. Detta är en 

låg urvalsandel därav kan vi inte generalisera resultatet till hela populationen. 

4.2 Access 
Vi valde att låta alla företag som besvarade vår webbenkät vara anonyma i vår studie. I 

introduktionsmeddelandet (Appendix 2) som vi skickade per e-post skrev vi att 

företagets uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att företaget inte kommer 

att nämnas vid namn i studien. Motivet till det var att vi ville få så hög svarsfrekvens 

som möjligt och vi trodde att chansen var större om inte företagen behövde oroa sig 

över att deras företag skulle avslöjas. En annan anledning till detta var att vi ville få så 

ärliga svar som möjligt vilket kanske inte fås om företaget nämns med namn.  

 

En lösning till att minska problem med access är att inleda med bakgrundsfrågor och 

sedan ställa mer känsliga frågor i slutet av enkäten. Carlsson (1990, s. 76) skriver att ett 

frågeformulär bör inledas med lätta och allmänna frågor för att sedan gradvis övergå till 

mer svåra och personliga frågor. Vår enkät innehöll inte några personliga frågor utan 
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respondenten representerade företaget och dess inställning. Enkäten inleddes med 

bakgrundsfrågor som var lätta att svara på och mot slutet av enkäten kom frågor där 

respondenten var tvungen att ta ställning till olika påståenden. Dock hade vi en fråga i 

slutet som löd: ”Vilken revisionsbyrå anlitar ert företag för revision?” Detta är inte en 

känslig fråga i sig men i relation till en tidigare fråga som handlade om vilken 

leverantör av rådgivning de anlitade samt hur nöjd företaget är med rådgivningen kan 

frågan uppfattas som känslig. En respondent valde att svara ”Väljer att inte namnge 

vilket bolag vi använder” vilket tyder på att denne tyckte att det inte kändes bra att 

namnge sin leverantör.  

4.3 Enkätkonstruktion 
Det första som vi gjorde när vi beslutat oss för att använda oss av en enkätstudie var att 

noga diskutera igenom våra teorier och vilka grundfrågor som vi ville ha svar på. Enligt 

Carlsson (1990, s. 74) är det viktigt med en ordentlig litteraturgenomgång innan man 

går vidare med att utforma enkäten. Om frågorna i enkäten är väl igenomtänkta och 

frågorna bra förankrade i teorierna så underlättar detta enormt för den framtida 

analysen. Eftersom vi vill undersöka vilka faktorer som ligger bakom användandet av 

rådgivning i Västerbottens län började vi fundera hur vi kunde nå dessa företag lättast 

och utan alltför höga kostnader. Webbenkät är en kostnadseffektiv lösning och var en 

lämplig insamlingsmetod för oss. 

  

Som vi ovan nämnt är en webbaserad enkät en kostnadseffektiv metod som tillåter oss 

att nå fram till många företag till en mindre kostnad i jämförelse med att göra en 

postenkät där bland annat porto och utskriftskostnader tillkommer. Fördelen med en 

webbenkät är att det är snabbt och billigt, man kan också kontrollera svaren direkt när 

respondenten besvarade enkäten. Det finns dock nackdelar med denna typ av metod. 

Även om de flesta idag har tillgång till internet kan det finnas problem att hitta e-

postadresser och att dessa adresser är aktuella. Tekniska problem kan också vara ett 

problem som kan leda till bortfall, liksom respondenter som är ovana av webbaserade 

enkäter. Enligt Dahmström är en webbaserad enkät tidskrävande och har dyr 

planeringsfas. (Dahmström, 2005, s. 86) I vårt fall fann vi insamlandet av e-postadresser 

som tidskrävande, detta hade vi undvikit ifall vi valt postenkäter, då adresser till 

företagen är lättare att få tillgång till. Vi upplevde dock inte att det var mer tidskrävande 

att utforma en webbenkät jämfört med postenkät, som vi har erfarenhet från en tidigare 

universitetskurs. En anledning till detta kan vara att verktyget vi använde oss av för att 

utforma, samla in, och delvis analysera enkäten och resultaten, var enkel att hantera. 

SurveyMonkey erbjuder en webbaserad enkätlösning som inte kräver någon mjukvara, 

den är direkt tillgänglig på webben. Det finns olika abonnemang och abonnemanget 

BAS med de grundläggande funktionerna är kostnadsfri men innebär en begränsning av 

endast tio frågor per enkät och 100 svar per enkät. Vi behövde ett abonnemang med 

möjlighet till fler än tio frågor. Abonnemanget Plus gav oss möjlighet till att ha 

obegränsat med frågor per enkät och 1000 svar per enkät. Detta abonnemang kostar 250 

kr/månad och vi använde oss av detta i två månader. Med detta abonnemang fick vi 

också tillgång till mer avancerade funktioner såsom överhoppslogik i frågorna vilket vi 

har utnyttjat mycket i denna enkät. Ett exempel på överhoppslogiken är fråga 3 där 

företagen skulle svara om de har eller har haft extern affärsrådgivning de senaste tre 

åren. Efterföljande fråga var olika beroende på om företagen svara Ja eller Nej vilket 

gjorde att vi utnyttjade överhoppslogiken. En annan fördel med att använda sig av detta 

abonnemang är att man får tillgång till funktionen att exportera resultat till excel och 

pdf. Detta är en fördel om man har många frågor och studerar en stor population, det 
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kan annars vara besvärligt att skriva in allt för hand i ett program för att analysera 

resultatet. SurveyMonkey erbjuder även andra abonnemang med mer avancerade 

funktioner, dessa används av bland andra Samsung, Facebook och Danone. Vi var inte i 

behov av denna mängd funktioner som dessa mer avancerade abonnemang har och 

priset för dessa är mycket högre än vår budget för denna studie. ”Marknadsförare, 

produktchefer, akademiker och studenter använder alla SurveyMonkey för att utföra 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar av alla typer”. Föregående mening är direkt 

hämtad från SurveyMonkeys hemsida och vi tycker att denna webbaserade enkätlösning 

passar oss då vi är studenter och gör en kvantitativ studie. (SurveyMonkey, 2011) 

 

Den största skillnaden mellan enkät och intervjuer är att vid användandet av en enkät 

har forskaren inte möjlighet att ställa följdfrågor. Respondenten har inte heller möjlighet 

att ställa motfrågor om denne inte förstår vad som menas med en fråga. Forskaren finns 

inte närvarande som vid en intervju utan det är helt upp till respondenten att klara av 

enkäten på egen hand. (Bryman & Bell, 2005, s. 161) Detta gör att det är viktigt att 

frågorna i enkäten är väl formulerade och att de är operationaliserade för att minimera 

risken att de missuppfattas. Vid användandet av enkäter får forskaren bara en chans. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 193) Med detta i åtanke analyserade vi frågorna flera gånger 

och försökte sätta oss in i respondentens situation och fundera på hur frågorna kunde 

uppfattas av dem och om de kunde tolkas på fler än ett sätt. Vi tänkte noga över vilka 

svar vi skulle kunna få och vad vi ville ha svar på utifrån vår problemformulering. Vid 

denna period på året är företagen rätt så upptagna och har mycket att stå i med bland 

annat rapporter och bokslut. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 162) bör en enkät vara 

kort och lätt att besvara. Därför lade vi ner mycket tid på konstruktionen av enkäten för 

att den inte skulle vara för tidskrävande. Vi ansåg att detta skulle öka vår chans att få 

fler svar. Detta resulterade i att delar av enkäten gjordes om ett antal gånger. Förutom 

redan nämnda anledningar ovan så ville vi även vara säkra på att kunna knyta frågorna 

till våra teorier och för att underlätta för den kommande analysen.  

 

Bryman och Bell (2005, s. 168) skriver om hur viktig enkätens layout är. Det gäller att 

den inte är för ”tät” utan att den är luftig och lättläst. Vi försökte att begränsa vårt antal 

frågor för att undvika att respondenten tröttnar och ger upp. En annan sak som vi tänkte 

på var att ha en eller max två frågor på varje sida för att undvika denna ”enkättrötthet” 

som Bryman och Bell (2005, s. 162) kallar det. Dessutom hade vi längst upp på sidan en 

stapel som visade hur många procent av enkäten som var avklarad. Detta tror vi kan ha 

motiverat respondenten att fullfölja enkäten då denna vet hur många frågor som återstår. 

Vi använde oss av denna funktion för att vi tror att detta motverkade att de skulle ge upp 

mitt i enkäten och istället slutföra den.  

 

Det var inte bara frågorna som vi funderade över fler än en gång utan även 

svarsalternativen. I en enkät kan man ha öppna eller slutna frågor. På en öppen fråga 

kan respondenten svara fritt medan slutna frågor innebär att respondenten ställs inför ett 

antal olika svarsalternativ redan fastställda av forskaren (Bryman & Bell 2005, s. 176). 

Vi bestämde oss för att ställa slutna frågor dels för att det underlättar för respondenten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 162) men även för att det gör arbetet enklare vid 

resultatsammanställningen. Dock valde vi på vissa frågor att ge respondenten möjlighet 

att, förutom att kunna kryssa i ett utav oss förskrivet alternativ, själv fylla på 

svarsalternativ formulerade med egna ord. Detta innebär enligt Carlsson (1990, s. 76) att 

vi använde oss av en kombination av både öppna och slutna frågor. Det kunde se ut på 

följande sätt; efter våra förskrivna alternativ stod det ”annan, nämligen” och där hade 
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respondenterna chansen att skriva ett svar utöver våra svarsalternativ. Denna möjlighet 

att själv kunna skriva egna svar gjorde att vi kunde få reda på fler faktorer som kunde 

vara intressanta och som vi inte visste eller tänkte på sedan tidigare. 

 

I våra svarsalternativ valde vi att exkludera alternativ såsom ”vet ej”, ”varken eller” och 

”ingen åsikt”. Vi gjorde ett medvetet val av en fyragradig skala på de frågor där 

respondenten var tvungen att fylla i ”hur väl” något stämde in på en skala (se fråga 12 i 

appendix 1). Vår tanke med detta var att få respondenterna att tänka efter och inte bara 

ta den enkla vägen genom att svara ”vet ej” eller genom att kryssa i mellanalternativet. 

På två av våra frågor använde vi oss av svarsalternativ som skulle rangordnas (se fråga 

7 och 10 i appendix 1) för att lättare kunna jämföra hur viktiga de olika faktorerna var 

för respondenterna. Om vi på samma fråga hade använt oss av en gradskala hade kanske 

alla respondenter kryssat i att alla alternativ var viktiga. Det hade inte gett oss lika 

värdefull information och det hade blivit ett problem när vi sedan skulle analysera 

svaren och dra slutsatser. Vi valde även att ha huvuddelen av våra frågor obligatoriska 

vilket innebär att det inte gick att klicka sig vidare framåt till nästa sida om man inte 

kryssat i ett svar. Detta för att tvinga respondenterna att svara utan att hoppa över någon 

fråga som de tyckte var för jobbig eller svår. Att ha de flesta frågor obligatoriska är en 

risk då en del respondenter kanske inte vill eller kan svara men vi kände ändå att den 

risken var vi villiga att ta för att få så bra svarsfrekvensen som möjligt. 

 

Då forskaren bara har en chans att fånga respondentens uppmärksamhet och att 

forskaren inte är närvarande när en webbenkät fylls i så är det viktigt att tänka efter en 

extra gång innan utskicket sker. Efter mycket eget funderande men även efter värdefulla 

synpunkter från vår handledare, valde vi att genomföra en liten pilotundersökning 

genom att skicka ut en testenkät till några av våra vänner. Vi ville med detta se om det 

fanns några oklarheter eller om några frågor eller svarsalternativ gick att missuppfatta. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 191) är en pilotundersökning en bra idé för att 

upptäcka om respondenterna har svårt att förstå någon fråga.  

 

Vår webbenkät bestod av 11 sidor med totalt 15 frågor (appendix 1). Ingen respondent 

fick dock svara på alla 15 frågor med anledning av den överhoppslogik vi använt. Om 

respondenten exempelvis svarat att den inte använt sig av extern affärsrådgivning under 

de senaste tre åren fick denne endast besvara fem frågor (då denna respondent inte var 

lika intressant för oss).  

 

Hur vi gick tillväga när vi skickade ut enkäten går vi in på mer detaljerat nedan under 

rubriken enkätutskick. Kortfattat skickade vi ut e-post till de företag som ingick i vårt 

urval. I detta meddelande fanns en länk som gick direkt till SurveyMonkey och vår 

enkät. För att få så många företag som möjligt intresserade av vår studie presenterade vi 

oss redan i introduktionsmeddelandet (appendix 2) som nådde våra respondenter. Vi 

försökte göra det personligt genom att i första meningen skriva ut våra namn, vilken 

utbildning vi går och att denna studie ligger till grund för vårt examensarbete. Genom 

att påpeka att det gällde en kort enkät och att den inte skulle ta många minuter av deras 

tid att besvara hoppades vi att företagen skulle ta dessa minuter och bidra till vårt arbete.  

Vi valde medvetet att dela upp presentationen av oss och ren fakta för att undvika att ha 

mycket text i samma meddelande. I introduktionsmeddelandet var vår ambition att i 

första hand väcka ett intresse av att hjälpa oss men även att skapa en nyfikenhet att gå in 

på länken och göra enkäten.  
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När respondenten klickade på länken för att komma till enkäten hamnade de på en 

introduktionssida (inte att blanda ihop med introduktionsmeddelande). Där förklarade vi 

kort syftet med vår enkät, varför ämnet är aktuellt och varför företaget blivit tillfrågad 

att besvara enkäten. Det var också här som förutsättningarna för att besvara enkäten 

uppgavs, däribland vår definition av extern affärsrådgivning. Enligt Carlsson (1990, s. 

75) bör en introduktionssida följa med vid enkäter där respondenten bland annat kan 

läsa vad syftet med undersökningen är och vad den kommer att användas till. På sista 

sidan i enkäten tackade vi för deras medverkan och avslutade med våra 

kontaktuppgifter. Carlsson (1990, s. 75) skriver att detta är bra ifall respondenterna 

skulle behöva komma i kontakt med forskaren vid frågor.  

 

I kapitlet Resultatredovisning finns en mer detaljerad beskrivning där vi går igenom 

fråga för fråga från vår enkät. Där motiverar vi även varför vi valt dessa frågor och vad 

vi ville veta med varje fråga.  

4.4 Enkätutskick 
Vi sökte i första hand e-postadresser till Företagsledare/VD, därefter den näst högste 

chef/ansvarig som vi kunde hitta e-postadresser till. Personerna på dessa positioner 

fanns namngivna i databasen AffärsData. Vi valde att skicka enkäten även till de företag 

som endast hade en allmän e-postadress, förutsatt att antalet anställda inte skulle vara 

fler än tre. Eftersom det är ett litet företag med högst tre anställda var vår förhoppning 

att enkäten skulle hamna i rätta händer. Detta var mest aktuellt i mikroföretagen då de 

var svårast att hitta e-postadresser till. Vissa av dessa företag hade hemsida med angivna 

e-postadresser, vissa hade enbart telefon. Genom att använda sökmotorn Google kunde 

vi finna e-postadress till många av företagen, men inte alla. Hos de medelstora företagen 

var det relativt lätt att finna e-postadresser till VD eller annan berörd. Dessa företag 

hade ofta en hemsida där kontaktpersoner och deras e-post fanns angivna. I de små 

företagen var det svårare att hitta en adress medan det i mikroföretagen krävde ännu mer 

sökande. 

 
Tabell 2. Enkätutskick. 

Företagsstorlek Antal 

företag  

Urval Antal 

svar 

första 

utskick 

Antal svar 

första 

påminnelse 

Antal svar 

andra 

påminnelse 

Antal 

svar  

Svarsandel  

Mikroföretag 4042* 59    19 32,2 % 

Småföretag 542 65    25 38,46 % 

Medelstora 

företag 

72 63    29 46,03 % 

SUMMA 4656 187 39 26 8 73 39,04 % 

 

Tabell 2 visar vilket utfall studien fick efter respektive utskick till företagen samt den 

totala svarsfrekvensen. Totalt skickade vi ut 187 webbenkäter per e-post via 

SurveyMonkey, varav 59 till mikroföretag, 65 till småföretag, och 63 till medelstora 

företag. Av dessa 187 slutförde 73 företag enkäten. Vi skickade ut enkäten på en 

måndag kl 15.00. 28 företag besvarade enkäten första dagen, nio företag svarade andra 

dagen och två företag tredje dagen. Flest svar fick vi på veckodagarna mellan kl. 15.00 

och kl. 17.00, samt mellan kl. 07.00 och kl. 09.00.  

 

Det är viktigt att veta vilka företag som har besvarat enkäten för att kunna skicka ut 

påminnelsemeddelande till de företag som inte besvarat den än. Det är också ett sätt att 

minska eventuellt bortfall (Bryman & Bell, 2005, s. 165; Dahmström, 2005, s. 78, 326). 
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SurveyMonkey gör det lätt för oss då verktyget håller reda på vilka som har svarat eller 

inte. Efter en vecka skickade vi ut påminnelsemeddelande (Appendix 2) via 

SurveyMonkey till de företag som delvis besvarat enkäten och till de som inte besvarat 

enkäten alls. Utskicket gjordes på en tisdag kl. 07.00. Resultatet från de respondenter 

som redan besvarat enkäten visade att det tog mellan fyra och sju minuter att besvara 

webbenkäten. Detta valde vi att upplysa företagen om i påminnelsemeddelandet för att 

minska risken för bortfall, då korta enkäter ofta har högre svarsfrekvens (Bryman & 

Bell, 2005, s. 165). Detta utskick resulterade i att ytterligare 26 företag besvarade 

enkäten, av dessa 26 företag var det också ett antal som delvis hade besvarat enkäten 

tidigare men som nu hade slutfört den. Totalt hade nu 65 företag besvarat enkäten.  

 

Påminnelsemeddelande två skickades ut bara tre dagar efter det första 

påminnelsemeddelandet, kl. 09.30 (Appendix 2). Endast åtta företag besvarade enkäten 

efter det andra meddelandet. Efter att vi samlat in resultatet hade totalt 73 företag 

medverkat i vår studie. Webbenkäten stängdes på en måndag kl. 19.00 efter att ha varit 

öppen i två veckor. 

4.5 Bortfall 
De företag som finns med i urvalet och som vi därmed ville studera men som valt att 

inte besvara enkäten definieras som bortfall (Dahmström, 2005, s. 321). Genom att 

skicka ut påminnelsemeddelanden till de företag som inte besvarat enkäten hoppades vi 

minska andelen bortfall. Påminnelsemeddelandena skickades vid olika tidpunkter, vilket 

också är ett sätt minska bortfallet. (Dahmström, 2005, s. 326) Påminnelsen resulterade i 

många besvarade enkäter, men trots detta är studiens bortfall stort. Av 187 tillfrågade 

företag slutförde 73 företag webbenkäten, vilket resulterade i ett bortfall på 114 företag 

eller 61 % (Tabell 3).  

 

Bortfallet i vår studie består av både individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall 

är det man vanligen kallar bortfall och innebär i denna studie att de företag som skulle 

studeras valt att inte alls besvara webbenkäten. Förklaringen till bortfallet kan vara att 

företagsrepresentanterna inte var anträffbara eller att de e-postadresser vi skickade till 

inte längre var aktuella. Då vi skickade enkäten och påminnelserna olika tider på dygnet 

ser vi inte att anledningen till bortfall beror på olämplig tid. Dock förföll sig Påsken 

kring tidpunkten, men enkäten var aktiv i två veckor och av den anledningen finner vi 

inte att denna högtid är en stor anledning till bortfallet. Dahmström skriver att vägran 

till att besvara enkäten har blivit ett stort problem i många undersökningar (Dahmström, 

2005, s. 322).  Vägran av företagen kan vara en orsak till bortfallet, företagen kan anse 

att de inte har tid att besvara enkäten eller att ”vad spelar det för roll om jag inte svarar”. 

Ännu en anledning till bortfall kan vara att företagen inte förstår frågorna, eller att de 

tillfrågade befinner sig någon annanstans för tillfället. Med andra ord finns det många 

olika förklaringar till bortfall.  
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Tabell 3. Bortfall. 

  Partiellt 

bortfall 

Individbortfall  

Företagsstorlek Urval  Delvis 

besvarat 

Ej 

levererbar 

Ej 

besvarat 

Avregistrerat Totalt 

bortfall 

Mikroföretag 59 5 6 23 6 67,8 % 

Småföretag 65 5 3 28 4 61,54 % 

Medelstora 

företag 

63 3 7 23 1 53,97 % 

SUMMA 187 13 16 74 11 60,96 % 

  6,95 % 54,01 %  

 

Fördelningen inom bortfallet i vår studie återges i Tabell 3 och består av de företag som 

delvis besvarat enkäten med inte slutfört den, återsända enkäter, företag som 

avregistrerat sig från SurveyMonkey efter utskicket, samt företag som av okänd 

anledning inte besvarat enkäten. Tabellen visar att vi har ett partiellt bortfall på ca 7 % 

och ett individbortfall på 54 %. Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av bortfallet. 

 

När vi skickade ut första påminnelsemeddelandet fick vi tillbaka 16 enkäter. 

Anledningen till att enkäterna skickades tillbaka till oss kan enligt SurveyMonkey vara 

att dessa företags e-postinkorg var full och därför inte kunde ta emot fler e-post. En 

annan förklaring till detta kan vara att den mottagande e-postservern var upptagen vid 

enkätutskicket. Om e-postadressen inte var korrekt i den mening att den är fel 

formaterad eller innehåller stavfel skulle den också skickas tillbaka, detta enligt 

SurveyMonkey. Denna anledning finner vi inte trolig då det vid första enkätutskicket 

inte skickades tillbaka någon. Däremot kan företagens brandvägg blockerat enkäten och 

av den anledningen skickats tillbaka till oss. (SurveyMonkey, 2011) 

 

SurveyMonkey ger företagen valet att kunna avregistrera sig från enkäten, vilket 

innebär att vi inte har möjlighet att skicka ut påminnelsemeddelande till dessa företag. 

11 företag avregistrerade sig direkt efter första enkätutskicket. Det fanns även de företag 

som besvarade enkäten helt och sedan avregistrerade sig. Dessa företag är därför inte 

inräknade i bortfallet då vi kunde ta del av företagens information efter avregistreringen.  

 

Det partiella bortfallet som innebär att alla frågor inte besvarades bestod av 13 företag 

(Dahmström, 2005, s. 321). SurveyMonkey tillåter oss att kunna se var företagen 

avslutade enkäten. Av dessa 13 företag var det åtta företag som svarade att de har eller 

har haft extern affärsrådgivning de senaste tre åren. Fyra av dessa valde att avbryta 

enkäten på frågan om vilket leverantör de anlitar för rådgivningen. Detta kan bero på att 

företagen ansåg att det var en känslig fråga. (Dahmström, 2005, s. 322) Resterande fyra 

valde att avbryta enkäten vid fråga 10 (rangordna faktorer). Fem företag av de 13 som 

delvis besvarat enkäten har inte eller har inte haft extern affärsrådgivning de senaste tre 

åren. Samtliga fem företag avbröt enkäten på fråga 7 vilken har likadant upplägg som 

fråga 10. Anledningen till att företagen avbröt vid dessa frågor kan vara att frågan 

estetiskt uppfattades som lång och komplicerad.  

 

Det finns specifika risker för bortfall i webbenkäter. Respondenternas erfarenhet av 

datorer påverkar huruvida svar ges eller inte. Tekniska problem kan också vara en källa 

till bortfall när det gäller webbaserade enkäter (Dahmström, 2005, s. 83). Vi råkade ut 

för ett tekniskt problem som en respondent informerade oss om. Anledningen till detta 

var att alla frågor utom två var obligatoriska att besvara samt att vi nyttjade 
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överhoppslogik i frågorna. Problemet låg i att vi inte hade uppfattat att en respondent 

kan klicka att företaget inte har rådgivning och klicka vidare till nästa sida för att sedan 

ångra sig och återvända till den frågan och istället klicka för ja. Överhoppslogiken 

användes bland annat vid frågan om företagen har extern affärsrådgivning eller inte. 

Beroende på svaret blir nästkommande fråga olika. När vi sökte problemet fann vi att 

nej-svaret hade registrerats men även ja-svaret, dock hittade vi inte var felet till detta 

var. Vi kontaktade SurveyMonkeys support som förklarade för oss hur svaren 

registreras. Detta registrerade svar har tagits hänsyn till vid analysen, dubbelregistrering 

har därmed inte inträffat. Dock är det svårt att uppskatta om det är några fler företag 

som råkat ut för det här. I analysen av samtliga besvarade företag har vi inte funnit 

något tecken på att så skulle vara fallet.  

 

En annan anledning till bortfallet är att det finns risk för att enkäten hamnade i 

företagens skräppost. Vi testade att skicka enkäten till våra egna e-postadresser för att ta 

reda på hur enkäten ser ut och hur det går att besvara den. Utskicket till oss själva 

skickades till olika e-postklienter, såsom hotmail, gmail, outlook och studentmailen för 

att se hur detta föll sig. I gmail kom enkäten till inkorgen direkt. I hotmail och 

studentmailen hamnade dessvärre vår enkät i skräpposten. Även i outlook express 

hamnade enkäten i skräpposten men där får man en notis om att post finns i inkorgen. 

Det var även ett fåtal företag som kontaktade oss för att meddela att företaget höll på att 

avvecklas och att de därför inte kommer att besvara enkäten. 

4.6 Databearbetning 
Bearbetningen av den insamlade datan gjordes främst i SurveyMonkey. Vid användning 

av SurveyMonkey behövs ingen kodning av data, allt registreras på en gång i 

programmet. Korstabulering och filtrering av data kan sedan enkelt göras för analys. 

Bearbetningsfel är fel som uppstår vid kodning av data, registrering i datorn och vid 

datorbearbetningen. Eftersom vi inte gör något utav detta själv, då SurveyMonkey gör 

detta åt oss tror vi därför inte att det har uppstått bearbetningsfel, dock har allt från 

SurveyMonkey kontrollerats i Excel, detta för att vara säkra på att siffrorna stämmer. 

Även Excel användes för att filtrera fram den information som skulle analyseras. Det 

statistiska dataprogrammet SPSS användes i mindre utsträckning, då Chitvå-test och 

ANOVA-test inte kunde användas på grund av för litet stickprov. 
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5 RESULTATREDOVISNING 
 

 
 

I detta kapitel redovisar vi de resultat som erhölls från enkätundersökningen. Vi har 

valt att följa upplägget i vår enkät och kommer därför att redogöra svaren fråga för 

fråga. Varje fråga inleds med en motivering till varför den existerar i arbetet och 

därefter följer resultaten. Resultaten i detta kapitel kommer att ligga till grund för de 

två efterföljande kapitlen; empiri & analys och slutsatser.  

 

Resultatet som följer nedan är endast de företag som helt besvarat enkäten, 73 företag. 

Fullständigt resultat, med bortfall återfinns i appendix 3. 

 

Fråga 1 - Vilken huvudsaklig befattning har Ni i ert företag? 

Första frågan valde vi för att se vem det var i 

företaget som besvarade enkäten. Vi ville ha 

denna som en kontrollvariabel eftersom vi 

tror att svaren kan bli olika beroende på om 

det är VD som svarar eller om det 

exempelvis är en kundtjänstmedarbetare. På 

detta sätt kunde vi någorlunda säkerhetsställa 

hur troligt det var att en person med 

kunskaper kring beslutet om extern 

affärsrådgivning var den som faktiskt svarade 

på enkäten. Vid sökandet av företagens e-

postadresser försökte vi i första hand att hitta 

VD:s adress eftersom denne mest troligt 

besitter de högsta kunskaperna kring detta 

beslut. När vi endast fann en allmän e-

postadress till företaget var denna fråga bra 

att ha med för att kontrollera vem det var som 

svarade på enkäten.  

 

Vi fick 73 svar på vår första fråga (Figur 5). Av dessa var ca 85 % företagsledare/VD, 

ca 7 % ekonomichef/ekonomiansvarig och resterande ca 8 % svarade att de hade annan 

befattning i företaget. Av de som svarade annan befattning hade alla någon form av 

chef- eller ledarposition inom sitt företag (Appendix 3). 
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Figur 5. Resultat från enkätfråga 1. 
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Fråga 2 – Hur många årsanställda hade ert företag 2009-12-31? 

Med denna fråga vill vi ta reda på om 

företagsstorlek kan påverka om företag har 

rådgivning och hur det i så fall väljer 

leverantör av dessa tjänster. Det finns tidigare 

studier som talar både för och emot att 

stoleken på företaget har betydelse. Vi vill 

även använda frågan som en förklarande 

faktor och därmed ställa den i relation till 

andra frågor. Svarsalternativen är baserade på 

vald definition av mikro,- små- och 

medelstora företag. Anledningen till att ha ett 

alternativ utöver vår studiepopulation där 

antalet anställda överstiger 249 är för att inte 

dessa företag ska deltaga i denna studie, med 

detta alternativ kan vi utesluta eventuella fel.  

 

26 % av 73 företag ingår i gruppen 

mikroföretag med 1-9 anställda. Därefter är 

34,2 % småföretag med 10-49 anställda och 

den största delen med 39,7 % består av företag inom gruppen medelstora företag med 

50-249 anställda. Som vi hoppades är det 0 % som tillhör gruppen stora företag med 

250 eller fler anställda. 

 

Fråga 3 - Har ert företag använt extern affärsrådgivning under de senaste tre 

åren? 

Här ville vi få fram hur stor andel av 

respondenterna som överhuvudtaget har 

använt sig av extern affärsrådgivning under 

de senaste tre åren. Denna fråga var en 

självklar inledningsfråga som gjorde att vi 

kunde dela upp respondenterna i två grupper, 

de som svarar ja och de som svarar nej. Vi 

kunde sedan följa upp respektive grupp med 

olika följdfrågor. Med andra ord så uteslöt vi 

inte någon grupp, inte ens de som valde 

alternativet att de inte använde sig av extern 

affärsrådgivning. I resterande delen av 

enkäten har vi frågor för båda dessa grupper. 

Detta gjorde att vi inte begränsade oss för 

mycket och att vi kunde ta tillvara på all 

värdefull information. Tidigare forskning har 

visat att mellan 80 och 95 % av små och 

medelstora företag använder sig av någon 

form av extern rådgivning. Vi ville med 

denna fråga få reda på i vilken utsträckning mikro, små och medelstora företag anlitar 

rådgivning enligt vår definition. Det visade sig att större delen av respondenterna har 

använt sig av extern affärsrådgivning de senaste tre åren. I Figur 7 visas att ca 71 % 

svarade ja och ca 29 % svarade att de inte hade använt sig av rådgivning.  
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Figur 7. Resultat från enkätfråga 3. 

(antal respondenter anges i parentes) 

Figur 6. Resultat från enkätfråga 2. 

(antal respondenter anges i parentes) 



RESULTATREDOVISNING 

37 

 

Fråga 4 - Ange den huvudsakliga leverantör av extern affärsrådgivning som ert 

företag senast använt er av. 

I tidigare forskning har det framkommit att det är företagets revisionsbyrå som är den 

leverantör som oftast anlitas för rådgivning. Med denna fråga ville vi veta om det 

stämde även i vår studie. Eftersom ett av våra delsyften är att jämföra revisorn med 

andra kvalificerade rådgivare av lika tjänster så var denna fråga väldigt viktig att 

inkludera. Utifrån frågan kunde vi även se hur vanligt det är att företag använder andra 

leverantörer än företagets revisionsbyrå. Svaren på denna fråga jämförde vi sedan med 

andra frågor i vår enkät för att kunna utläsa eventuella samband.  

 

 
Figur 8. Resultat från enkätfråga 4. 

 (antal respondenter anges i parentes) 

 

I vår studie visade det sig att den huvudsakliga leverantören av extern affärsrådgivning 

var företagets revisionsbyrå med ca 58 %. Ca 23 % svarade att de använde sig av en 

konsultbyrå. Resterande är fördelade med mellan 0 och ca 6 %, se Figur 8 ovan. Av 

totalt 73 företag som besvarade enkäten fick endast 52 respondenter denna fråga. Detta 

beror på att de övriga 21 svarat nej på fråga 3 (att de inte använt sig av extern 

affärsrådgivning under de senaste tre åren) vilket innebar att de aldrig kom till denna 

fråga. Efter fråga 3 hamnade de istället direkt på fråga 6.  

 

Fråga 5 - Inom vilket eller vilka områden? 
Med denna fråga ville vi ta reda på inom vilka områden som extern affärsrådgivning 

används för att sedan kunna testa om detta kan vara en avgörande variabel till vilken 

leverantör som företagen väljer att anlita. Respondenterna kunde här välja flera områden 

som de fått hjälp inom. Svarsalternativen som vi valde att ha med är alla inom 

revisionsbyråernas kompetensområde. Anledningen till att vi valde att göra så var för att 

kunna jämföra med svarsalternativen i andra frågor, exempelvis med fråga 4. På så vis 

hoppades vi kunna urskilja varför ett företag väljer att anlita till exempel en konsultbyrå 

istället för deras revisionsbyrå trots att de erbjuder lika tjänster. På denna fråga hade vi 

även ett öppet alternativ där respondenten själv kunde skriva in fler områden som de fått 

hjälp inom. Tanken med detta var att se om det finns fler områden utöver de vi angett 

och som kan vara en bidragande faktor till valet av rådgivare.  
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Figur 9 visar att det område där flest har anlitat extern affärsrådgivning är inom 

strategiska förändringar och omorganisationer, ca 48 % av företagen. Det näst största 

området, med ca 37 % av företagen var organisationsutveckling. Efterföljande områden 

ligger relativt nära varandra i procentsats; ca 33 % ville förbättra sina processer för 

intern och extern rapportering, ca 29 % av företagen valde inom området analys inför 

investeringsbeslut, ca 27 % att de anlitat rådgivning inom operationell 

verksamhetsanalys och ca 25 % svarade att de ville ha hjälp med styrmodeller. 

Resterande områden hamnade på en procentsats mellan ca 21 % och ca 10 %. På vårt 

öppna alternativ fick vi svar att respondenterna använt rådgivning inom områdena; 

företagsköp, vidareutveckling av affärssystemet, bokslut/årsredovisning, 

generationsväxling, skattefrågor, ägarfrågor och ekonomifrågor. Notera att endast 52 av 

totalt 73 respondenter besvarade denna fråga. 

 

Fråga 6 - Ni har svarat att ert företag inte har anlitat extern affärsrådgivning de 

senaste tre åren. Vad är anledningen/anledningarna till det? 

Utöver att få veta varför företag har affärsrådgivning kände vi att det kan vara intressant 

att även få en förklaring till varför företag väljer att inte ha rådgivning. Som vi tidigare 

nämnt (i fråga 3) så ville vi ta vara på all värdefull fakta som vi kunde kring vår 

problemfrågeställning. Därför valde vi att inkludera även denna fråga. Respondenten 

kunde välja att kryssa för flera svarsalternativ. De som kryssade i att de har intern 

kompetens hamnade därefter direkt till sista sidan av enkäten där det stod ”Tack för din 

medverkan!”. Detta vare sig de kryssat för endast det alternativet eller det alternativet 

och flera. Anledningen till detta var att vi ville kunna utesluta de med intern kompetens 

då de inte är i behov av extern affärsrådgivning och därför inte är intressanta i vår 

studie. De som inte kryssat för att de har intern kompetens utan något av de övriga 

alternativen hamnade på nästa fråga (fråga 7).  
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Figur 9. Resultat från enkätfråga 5.  

Not. På denna fråga kunde varje respondent svara ja eller nej för samtliga områden. Stapeldiagrammet visar 

hur svaret Ja fördelar sig mellan företagen. Exempel: 37 % av 52 företag söker rådgivning för 

Organisationsutveckling medan resterande 63 % inte gör det. 
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Figur 10. Resultat från enkätfråga 6.  

(antal respondenter anges i parentes)  

Not. Totalt 21 respondenter har besvarat denna fråga, men det är 25 svar med anledning av flersvarsfråga. 

 

Av de företag som inte anlitat extern affärsrådgivning de senaste tre åren svarade ca 81 

% att det beror på att de har intern kompetens. Ca 19 % utnyttjar kostnadsfri rådgivning 

såsom exempelvis släkt och affärsbekanta, råd vid bankärenden, försäkringsärenden 

mm. Ca 9,5 % svarade att de inte har de ekonomiska resurserna för extern 

affärsrådgivning och lika många, 9,5 % angav annan anledning (se appendix 3). 

Eftersom respondenterna kunde välja flera svarsalternativ summerar inte procenten till 

100. Notera att endast 52 av totalt 73 respondenter besvarade denna fråga. 

 

Fråga 7 - Om ni skulle anlita en extern affärsrådgivare, hur viktiga skulle dessa 

faktorer vara i beslutet av extern affärsrådgivare. Rangordna faktorerna 1 = 

viktigast, 10 = minst viktig. 

Här ville vi få reda på hur företag som inte använder sig av extern rådgivning tror att de 

skulle tänka om de skulle använda det. Vilka faktorer skulle då vara viktigast för 

företaget och vad de tror att de att de skulle prioritera. Denna fråga har förstås inte 

speciellt hög tillförlitlighet eftersom den inte bygger på riktig fakta utan enbart på 

spekulationer. Tanken var att vi skulle kunna jämföra och komplettera svaren från 

denna fråga med till exempel svaren i fråga 10. Vi ville ta del av synpunkterna från de 

företag som inte använder rådgivning.  

 

Det var fyra respondenter som svarade på fråga 7. Den faktor som värderades som den 

med högst betydelse baserat på rankningsmedelvärde var att ”Bra relation”, därefter 

”Bra kommunikation” och Förtroende”. Dock är det endast fyra av 6 respondenter som 

har besvarat denna fråga. (appendix 3) 

 

Fråga 8 - Finns det ytterligare faktorer som ni anser är viktiga? Rangordna dessa i 

anslutning till ovanstående faktorer, med 0,5; 1,5; 2,5;... 10,5 

Fråga 8 var en följefråga till fråga 7. Här ville vi ge respondenterna möjligheten att själv 

lägga till egna svar om de tyckte att de saknade något alternativ. Vi hoppades få fram 

fler faktorer som vi inte tänkt på men som respondenterna trodde skulle vara viktiga vid 

val av leverantör. På denna fråga fick vi endast ett svar. Tyvärr måste respondenten ha 

missuppfattat frågan då det inte gick att förklara dennes svar (se appendix 3).  
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Fråga 9 - Ni har svarat att ert företag inte har företagets revisionsbyrå som extern 

affärsrådgivare. Vad är anledningen/anledningarna till det? 

Det finns teorier om varför företag använder sig av sin revisionsbyrå som rådgivare. 

Dock har vi inte funnit teorier som beskriver vad som är anledningen till att de inte 

använder byrån. Det var därmed svårt att ge svarsalternativ som skulle spegla det vi 

sökte, det var mer lämpligt med en öppen fråga. Denna fråga kunde endast besvaras av 

de som inte har revisionsbyrån som rådgivare.  

 

Svaren på frågan varierar. 22 företag har inte företagets revisionsbyrå som extern 

affärsrådgivare och fick därför besvara denna fråga. Majoriteten av svaren handlade om 

revisionsbyråns kompetens. Vissa av företagen menade att byrån inte hade tillräcklig 

specialistkunskap som de behövde medan andra ansåg att revisionsbyrån inte 

tillhandahåller den kompetens och tjänst som företagen var i behov av. Näst efter kom 

svar som innefattade att företagen använde sig av både revisionsbyrån och angiven 

affärsrådgivare men att revisionsbyrån inte var den huvudsakliga. Andra anledningar till 

att företagen valt att inte anlita dess revisionsbyrå som affärsrådgivare är att de anser att 

revisionsbyrån inte bör anlitas för hjälp med andra frågor än revision, det vill säga som 

rådgivare. Personlig relation med annan revisionsbyrå, revisorn används som bollplank, 

det är för dyrt, aldrig träffat revisorn personligen och att byrån används vid skattefrågor 

är också olika skäl som företagen angett. 

 

Fråga 10 - Rangordna dessa faktorer i hur viktiga de är för ert företag i beslutet 

av extern affärsrådgivare (1 = viktigast, 10 = minst viktig) 

Huvudsyftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som är viktiga vid val av 

extern affärsrådgivare. Fråga 10 är därmed av stor betydelse för att kunna uppfylla 

syftet. Respondenterna skulle här rangordna faktorer efter vilka de tycker är viktigast 

vid valet av affärsrådgivare. 

 
Tabell 4. Resultat från enkätfråga 10. 

Svarsalternativ Ranknings- 

medelvärde 

Svarsfrekvens 

Hög kvalitet 6,04 52 

Bra kommunikation 5,88 52 

God kompetens 5,87 52 

Låg kostnad/Lågt pris 5,73 52 

 

52 företag har besvarat denna fråga och samtliga har eller har haft extern 

affärsrådgivning de senaste tre åren. Baserat på rankningsmedelvärde är det ”Hög 

kvalitet” som är viktigast, därefter kommer ”Bra kommunikation” och ”Rådgivarens 

kompetens”. Dock ska här noteras att medelvärdena inte skiljer sig mycket, vilket 

indikerar på att vi har ett litet stickprov. 

 

Fråga 11 - Finns det ytterligare faktorer som ni anser är viktiga? Rangordna dessa 

i anslutning till ovanstående faktorer, med 0,5; 1,5; 2,5; ... ;10,5 

Anledningen till denna fråga är för att inte begränsa respondenten. Vi ville med frågan 

ge företagen en möjlighet att berätta om eventuella ytterligare faktorer som är viktiga 

för dem i valet av extern affärsrådgivare. Frågan var därför inte obligatorisk att svara på. 

För att lättare kunna jämföra faktorerna med tilläggsfaktorerna i denna fråga bad vi 

respondenterna att rangordna dem med halvtal såsom 1,5.  
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Sex respondenter har valt att besvara denna fråga. Ett företag tycker att ett ”bra resultat 

från tidigare rådgivning” är viktig med en rank på 0,5. Det betyder att företaget tycker 

att den faktorn är viktigare än de nämnda faktorerna i fråga 10. Då företagen kunde 

skriva fritt blev frågan en chans att skriva annat än att rangordna tilläggande faktorer, 

detta är positivt för vår studie, men gör det svårare att sammanställa resultatet. ”Vissa 

saker är lika viktigt”, ”bra kommunikation kommer ur en bra relation”, och att 

”juridiska kunskaper är viktigt” är synpunkter som framfördes.  

 

Fråga 12 - Hur väl uppfyllde er senaste huvudsakliga leverantör av extern 

affärsrådgivning ert företags förväntningar?   

I fråga 10 och fråga 11 fick respondenterna rangordna vilka faktorer som är viktiga vid 

valet av extern affärsrådgivning. Vidare ville vi med fråga 12 kunna jämföra svaren i 

fråga 10 och 11, då dessa frågor handlar om förväntningar, med denna fråga som 

handlar om uppfyllda förväntningar. Respondenterna har också möjlighet att ge 

ytterligare faktorer och rangordna dessa på samma sätt.  

 
Tabell 5. Resultat från enkätfråga 12. 

Svarsalternativ Inte 

alls 

väl 

Inte 

speciellt 

väl 

Ganska 

väl 

Mycket 

väl 

Ranknings-

medelvärde 

Svarsfrekvens 

Relation 0 1 22 29 3,54 52 

Förtroende 0 2 22 28 3,50 52 

Kompetens 1 2 19 30 3,50  52 

Kommunikation 1 0 30 21 3,37 52 

Kvalitet 2 0 30 20 3,31 52 

Pris 1 7 38 6 2,94 52 

 

Relation är den faktor som har uppfyllt företagens förväntningar mycket väl, det är 

denna faktor som har fått högst rankningsmedelvärde. Därefter kommer förtroende och 

kompetens på delad andra rankning. Pris är den faktor som är lägst rankad av företagen.  

 

Fråga 13 - Hur nöjd är ert företag överlag med denna rådgivning? 

I föregående fråga ville vi veta hur väl 

förväntningarna av specifika faktorer 

uppfylldes. Med denna fråga vill vi veta hur 

nöjd företagen är med den köpta rådgivningen. 

Tidigare studier visar på att företag kan vara 

nöjd med rådgivningen överlag även om inte 

alla förväntningar uppfylldes.  

 

52 företag besvarade denna fråga och 38,5 % 

av dessa är mycket nöjd med rådgivningen 

överlag. Majoriteten av företagen med ca 56 

% är ganska nöjd med rådgivningen. Endast 

3,8 % är inte alls nöjd. 
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Figur 11. Resultat från enkätfråga 13. 

(Antal respondenter anges i parentes) 
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Fråga 14 - Vilken revisionsbyrå anlitar ert företag för revision? 

Alla revisionsbyråer erbjuder inte rådgivning. 

Det är därför av intresse att se hur 

fördelningen ser ut och på så sätt få reda på 

om storleken på revisionsbyrån spelar roll i 

valet av extern affärsrådgivare. 

Svarsalternativen baseras på storlek där Big 4 

(Ernst & Young, PwC, KPMG, Deloitte) är 

de största revisionsbyråerna i Sverige och de 

erbjuder affärsrådgivning. Grant Thornton är 

också en av de större revisionsbyråerna. Det 

finns många olika revisionsbyråer i olika 

storlekar och av den anledningen valde vi att 

ha ett alternativ där respondenten själv fick 

namnge dess revisionsbyrå. 

 

Resultatet visar att Ernst & Young (30,8 %) 

och PwC (30,8 %) är de mest anlitade 

revisionsbyråerna för revision bland de 52 

besvarande företagen. Tätt därefter kommer 

Annan byrå med 26,9 %, där det är stor variation bland byråerna. En respondent ville 

inte namnge företagets revisionsbyrå. 

 

Fråga 15 - Under hur lång tid har ert företag anlitat denna revisionsbyrå? (Antal 

år) 

Teorier säger att relationslängden med 

revisorn har betydelse vid val av rådgivare. 

Vi vill med denna fråga studera om detta 

stämmer för vår studie.  

 

Resultatet visar att företagen i genomsnitt 

har haft samma revisionsbyrå i 11,5 år. 
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Figur 13. Resultat från enkätfråga 15. 

Antal respondenter: 52 
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6 EMPIRI & ANALYS 
 

 
 

Empiri & analys är vad kapitel sex handlar om. I detta kapitel analyserar vi våra 

resultat erhållna från föregående kapitel. Här har vi jämfört svaren på de olika 

frågorna med varandra för att utläsa eventuella samband och sedan koppla dessa 

samband till teorier beskrivna i kapitel tre. Analysen kommer sedan, i nästa kapitel, att 

utmynna i slutsatser som besvarar vår problemformulering och syften.  

 

I detta kapitel har vi valt att endast visa de delar av tabellerna som är relevanta för 

respektive text. Fullständiga tabeller över sambanden återfinns i appendix 4. 

 

Hur många företag använder sig av extern affärsrådgivning? 

Det har diskuterats mycket i media om hur avskaffandet av revisionsplikten den 1 

november 2010 kommer att påverka småföretag. Vissa siar om ett samband mellan 

slopad revisionsplikt och en ökning av rådgivning medan andra hävdar att det inte 

kommer att påverka särskilt mycket. I Sverige är 99,9 % av alla företag mikro-, små och 

medelstora företag med 1-249 anställda. Tidigare forskning har visat att dessa 

företagsstorlekar i hög grad använder sig av rådgivning av olika slag. Studier gjorda i 

Storbritannien på 1990-talet visar på att mellan 80 % och 95 % av små och medelstora 

företag använder sig av extern rådgivning. I en studie av Bennett och Robson (1999) 

presenteras resultat där så många som 95 % av små och medelstora företag använder sig 

av extern rådgivning. Svanström har från tidigare studier funnit att minst 70 % av 

företagen anlitar sin revisor som rådgivare (Svanström, 2008) Med denna bakgrund 

förväntade vi oss en relativt hög siffra av företag som anlitar extern affärsrådgivning i 

vår studie. Vi fick resultatet att ca 71 % (52 av 73) har använt extern affärsrådgivning 

under de senaste tre åren vilket var någorlunda som vi förväntat oss. Detta stämmer 

överens med Svanströms konstaterande.  

 

Vad är anledningen till att företag inte använder sig av extern affärsrådgivning? 

För att få reda på anledningen till varför 29 % av respondenterna i vår studie uppgett att 

de inte använt sig av extern affärsrådgivning jämförde vi hur mikro-, små- och 

medelstora företag hade svarat på fråga 6 i vår enkät. På denna fråga skulle 

respondenten svara varför de inte använt rådgivning de senaste tre åren. Fördelningen 

av svaren på de tre svarsalternativen mellan de olika storlekarna visas i Tabell 6. 
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Tabell 6. Varför mikro-, små- och medelstora företag inte använder sig av extern affärsrådgivning. 

Antal företag som inte har 

rådgivning 

Har intern 

kompetens 

Har ej ekonomiska 

resurser 

Utnyttjar kostnadsfri 

rådgivning 

Mikroföretag 6 50 % (3) 17 % (1) 50 % (3) 

Småföretag 4 100 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 

Medelstora 

företag 

11 91 % (10) 9 % (1) 9 % (1) 

Not. Det är totalt 21 företag som besvarat denna fråga men med anledning av att det var en flervalsfråga innebär det 

att procenten inte summerar till 100 %. 

 

Det vi kan se är att ju större företaget är desto fler har uppgett att de har intern 

kompetens. Bland mikroföretagen är det endast 50 % som har angett det som svar 

jämfört med 91 % av småföretag och 100 % av medelstora företag. Vi kan även se att 

mikroföretag är den grupp där flest har kryssat för att de inte har de ekonomiska 

resurserna för rådgivning. Mikroföretag är istället den grupp som verkar använda sig 

utav gratis rådgivning i störst utsträckning, hälften av de svarande har uppgett detta 

alternativ. Anledningar till detta har hävdats vara bland annat att mindre företag inte har 

de ekonomiska resurser som krävs för att köpa rådgivning. Att de i större utsträckning 

använder sig av kostnadsfri rådgivning från släkt och affärsbekanta. Enligt en studie av 

Bennett och Robson (2000) var gratis rådgivning från bekanta den enda faktor som hade 

ett samband med företagsstorlek. De skriver att släkt och affärsbekanta användes mest i 

mindre företag och därefter avtar i takt med att företag blir större. Resultatet i den 

studien kan vi stärka utifrån resultaten i vår studie (Tabell 6) där vi ser ett samband 

mellan företag som inte köper rådgivning och företagsstorlek. En förklaring kan vara att 

större företag ofta är mer utvecklade och kanske till och med har en egen avdelning 

vilket gör att de är in mindre behov av hjälp utifrån. Detta styrker Abdel-Khalik (1990) 

som skriver att ett företag antingen kan köpa extern kunskap eller utveckla den kunskap 

de behöver internt. Att de lite större företagen har mer ekonomiska förutsättningar att 

lägga på extern rådgivning kan förklara varför de inte behöver nyttja kostnadsfri 

rådgivning i lika hög grad som mindre företag. En annan förklaring kan vara att de 

större företagen har mer komplexa problem som inte kan lösas med gratis rådgivning 

utan att det behövs mer avancerad rådgivning.  

 

Kan företagsstorleken hos de företag som köper rådgivning förklara att de väljer 

revisionsbyrån som rådgivare? 

I en studie av Svanström och Sundgren (2010) framgick det att 79 % av mikro-, små- 

och medelstora företag i Sverige använder företagets revisionsbyrå även för rådgivning, 

23 % anlitar en konsultbyrå och 14 % en annan revisionsbyrå än den de har för revision. 

Bennett och Robson (1999) fick resultatet att de mest anlitade var revisorer (83 %), 

banker (62 %) och advokater (56 %). Även i vår studie visade det sig att majoriteten, 58 

% (30 av 52), har företagets revisionsbyrå som rådgivare. Konsultbyrån kom på en 

andraplats med 23 % och därefter var det ett stort glapp ner till nästa (på 6 %). När vi 

jämförde företagsstorlek och hur många som använder sig av företagets revisionsbyrå 

även för extern affärsrådgivning blev fördelningen; 

 
Tabell 7. Företagsstorlek och företagets revisionsbyrå som affärsrådgivare. 

 Antal företag med revisionsbyrån som affärsrådgivare 

Mikroföretag 8 27 %  

Småföretag 11 37 %  

Medelstora företag 11 37 %  

SUMMA 30 100 % 
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Antal respondenter från respektive grupp är någorlunda lika vilket gör att procenten är 

pålitlig. Dock är fördelningen väldigt jämn mellan de olika storleksgrupperna. Vi kan 

därför inte påstå att företagsstorlek är en förklarande faktor till varför ett företag väljer 

sin revisionsbyrå även för rådgivning.  

 

Kan företagsstorlek på företag som köper rådgivning förklara vilken revisionsbyrå 

de anlitar för revision och rådgivning? 

För att försöka finna en orsak till vad som kan ligga bakom valet av leverantör jämförde 

vi företagsstorlek med vilken av de olika revisionsbyråerna som företagen anlitade för 

rådgivning. När vi gjorde detta framträdde ett tydligt mönster. Ju större företag desto 

fler anlitade en revisionsbyrå från en av de fyra största revisionsbyråerna (Big 4) som 

sin externa affärsrådgivare. Av mikroföretag har nästan hälften angett att de har 

rådgivning från en Big 4 firma medan lite mer än hälften av småföretag har rådgivning 

från en Big 4 firma. Alla medelstora företag utom ett (som inte ville namnge vilket 

bolag som de anlitat) angav att de har rådgivning från en Big 4 firma.  

 
Tabell 8. Företagsstorlek och Big 4 som affärsrådgivare. 

 Antal företag med 

revisionsbyrån som 

affärsrådgivare 

Andel företag inom 

företagsstorlekarna som anlitar 

Big 4  

Mikroföretag 8 50 % (4) 

Småföretag 11 64 % (7) 

Medelstora företag 11 91 % (10) 

 

För att vidare utforska hur detta kan komma sig undersökte vi hur dessa medelstora 

företag svarat på fråga 10. På denna fråga hade vi bett respondenterna att rangordna 

olika faktorer efter hur viktiga de anser att de är vid valet av rådgivare. Det vi kunde 

urskilja är att medelstora företag rankar hög kvalitet som viktigast följt av rådgivarens 

goda kompetens inom sökt område. Med tanke på att tidigare forskning har visat att Big 

4 är de firmor som har högre kvalitet än andra när det gäller revision kan en möjlig 

förklaring vara följande. Medelstora företag, som rankar hög kvalitet som den viktigaste 

faktorn vid beslut om leverantör av rådgivning, kan ha en uppfattning om att eftersom 

Big 4 firmor har en hög kvalitet när det gäller revision även har det när det gäller 

rådgivning. Att 91 % av medelstora företag väljer på detta sätt kan ha sin förklaring i att 

de i regel är mer komplexa i sin verksamhet än mindre företag, vilket kan vara en 

anledning till varför de värderar just kunskap så högt.  

 

Finns det något samband mellan Big 4 som revisionsbyrå och affärsrådgivare, och 

kvalitet samt kostnad? 

Studier säger att kvaliteten på revision är högre från Big 4 än från mindre 

revisionsbyråer (Francis, 2004). Företag som upplever att revisionen är av hög kvalitet 

kan välja att använda revisionsbyrån för rådgivning just för den anledningen att de vill 

ha hög kvalitet även på sin rådgivning.  

  



EMPIRI & ANALYS 

46 

 

Tabell 9. Kvalitet och kostnad.  

Utdrag ur tabellen: Viktiga faktorer Big 4 och annan revisionsbyrå. (1 = viktigast, 10 = minst viktig) 

 Viktiga faktorer 

(rank 1-10) 

 Företagets revisionsbyrå 

som rådgivare – Big 4 

Företagets revisionsbyrå 

som rådgivare - Annan 

revisionsbyrå 

Hög kvalitet 2 2 

Låg kostnad 7 5 

 

Oavsett vilken revisionsbyrå företagen anlitar för både revision och rådgivning tycker 

dessa att ”hög kvalitet” är bland det viktigaste och att ”låg kostnad” är mindre viktigt. 

Det går att utläsa en liten skillnad mellan hur företagen anser om kostnaden. De som 

anlitar Big 4 för båda dessa tjänster tycker att kostnaden är snäppet mindre viktigt än 

vad de företag som anlitar en annan revisionsbyrå för båda tjänsterna. Detta stöds av 

Francis (2004) som menar att företag som vill ha hög kvalitet får vara beredda på att 

betala mer.  

 

Kan behovet företagen har av rådgivning, det vill säga inom vilka områden de 

söker rådgivning, förklara hur företag väljer extern affärsrådgivare? 

Fråga 4 i vår enkät handlade om inom vilket eller vilka områden som respondenterna 

använt sig av extern affärsrådgivning. Tidigare forskning visar på att faktorer såsom 

förändringar inom ett företag, företag som vill utvecklas och företag som växer ur sina 

resurser ökar dess behov av extern rådgivning. Detta mönster framgår även tydligt i 

resultatet från vår studie. De tre vanligast förekommande områdena var nämligen; 

organisationsutveckling, strategiska förändringar och omorganisationer samt förbättra 

processer för intern och extern rapportering. Därefter ville vi se om vi kunde finna något 

samband mellan den leverantör som anlitats och inom vilket område. Vi valde att dela 

upp leverantörerna i två grupper; företagets revisionsbyrå och annan revisionsbyrå i en 

grupp och alla resterande leverantörer (såsom konsultbyrå eller redovisningsbyrå) i den 

andra gruppen. På detta sätt hoppades vi kunna urskilja ett mönster till valet av 

leverantör.   
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Tabell 10. Behov inom område och leverantör av rådgivning. 

Företagets revisionsbyrå och 

annan revisionsbyrå 

Antal ja 

inom 

området 

Strategiska förändringar  

och omorganisationer 

13 

Analys inför investeringsbeslut 12 

Förbättra processer för intern  

och extern rapportering 

10 

Operationell 

verksamhetsanalys 

8 

Organisationsutveckling 6 

Styrmodeller 6 

Marknads- och 

omvärldsanalys 

6 

Kundhantering, försäljning 

och marknad 

5 

Effektiva inköps- och 

upphandlingsstrategier 

3 

Skapa en lägre 

kostnadsstruktur 

3 

 

 

Övriga leverantörer Antal ja 

inom 

området 

Organisationsutveckling 13 

Strategiska förändringar  

och omorganisationer 

12 

Förbättra processer för intern  

och extern rapportering 

7 

Styrmodeller 7 

Operationell 

verksamhetsanalys 

6 

Kundhantering, försäljning 

och marknad 

6 

Skapa en lägre 

kostnadsstruktur 

6 

Marknads- och 

omvärldsanalys 

5 

Analys inför 

investeringsbeslut 

3 

Effektiva inköps- och 

upphandlingsstrategier 

2 

Not. Att organisationsutveckling kommer som nr 1 på listan beror förmodligen på att den är nr 1 hos småföretag och 

att den gruppen är överrepresenterade i denna fråga (mikro 13, små 21, medelstora 18). 

 

Majoriteten av de som valt affärsrådgivning från en revisionsbyrå (sin egen eller annan) 

har kryssat i att det var inom området ”strategiska förändringar och omorganisationer” 

näst följt av ”analys inför investeringsbeslut” som behovet fanns. Bland de som svarat 

att de använt affärsrådgivning från annan byrå än en revisionsbyrå hade flest fått hjälp 

inom områdena ”organisationsutveckling” samt ”strategiska förändringar och 

omorganisationer”. Det vi kan konstatera utifrån detta är att om ett företag vill ha 

affärsrådgivning inom ”strategiska förändringar och omorganisationer” så är det lika 

många som väljer en revisionsbyrå som en annan leverantör. Däremot är det stor 

skillnad mellan vem som anlitas för områden ”analys inför investeringsbeslut” och för 

”organisationsutveckling”. De som vill ha rådgivning inom ”analys inför 

investeringsbeslut” är mer benägna att välja en revisionsbyrå för dessa tjänster. Medan 

företagen vänder sig till en annan byrå än revisionsbyråer om de vill ha hjälp med 

”organisationsutveckling”.  

 

Kan relationslängden med revisorn vara en förklarande faktor till hur olika 

företagsstorlekar väljer revisionsbyrån som rådgivare? 

Ett annat intressant mönster som vi upptäckte var när vi jämförde företagsstorlek och 

antal år som ett företag använt sin revisionsbyrå för revision. Det vi kunde urskilja var 

att mikroföretag hade haft sin revisionsbyrå i genomsnitt flest år, småföretag näst flest 

år och att medelstora företag var den storleksgrupp som hade haft sin revisionsbyrå 

kortast tid. Medelvärdet i antal år som mikroföretag haft sin revisionsbyrå var ca 13 år, 

småföretag ca 10 år och för medelstora företag blev genomsnittet ca 7 år. Detta innebär 

att ju mindre företag desto längre har de haft samma revisionsbyrå och att antal år 

minskar med företagsstorleken. Sambandet gäller dock endast för det antal år de haft 

samma revisionsbyrå som revisor och alltså inte hur länge de haft revisionsbyrån som 

rådgivare. Men relationslängd kan mycket väl påverka att ha revisionsbyrån även som 

sin rådgivningsbyrå. Hos de företag som har revisionsbyrån som rådgivare är relation 

relativt viktigt vid valet av rådgivare, men det är också en av faktorerna där 
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förväntningarna är uppfyllda. Förklaringen kan ligga i att en relation har skapats under 

revisionsuppdraget vilket gör att relation inte är viktigt vid valet då den redan är inledd. 

Relationslängden med revisorn oavsett tjänst sägs enligt tidigare studier ha en betydelse 

för att företag väljer att köpa rådgivning hos revisionsbyrån. Vår studie visar motsatsen, 

det vill säga att de företag som har revisionsbyrå som rådgivare har haft sin revisor i 

genomsnitt 10 år, medan de som har valt en annan leverantör för rådgivning har haft sin 

revisor i genomsnitt 14 år. Vi kan därmed inte säga att relationslängden med revisorn är 

en förklarande faktor till varför företag väljer sin revisionsbyrå som rådgivare. 

 

Vilka faktorer påverkar valet av extern affärsrådgivare och hur har företagens 

förväntningar uppfyllts kring dessa? 
Genom att jämföra resultatet på fråga 10 för de företag som har företagets revisionsbyrå 

som affärsrådgivare med de företag som har en annan leverantör av rådgivning hoppas 

vi kunna förklara vilka faktorer som ligger till grund för valet av leverantör. I denna 

jämförelse kommer vi också att titta på hur leverantörerna av rådgivning har uppfyllt 

företagens förväntningar kring dessa faktorer. 

 
Tabell 11. Tabellen visar faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Bra relation 5 2 8 1 

Bra kommunikation 2 4 4 4 

Tidigare kunskap 4 - 6 - 

Inger förtroende 7 1 9 3 

Bra personligt möte 6 - 5 - 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

Tillhandahåller fler 

tjänster 

10 - 10 - 

Gott rykte 9 - 3 - 

God kompetens 3 3 2 2 

Låg kostnad 8 6 1 6 

Not. Företagen fick inte rangordna alla förväntningar då resterande enbart belyser fakta, därav - .  

 

  



EMPIRI & ANALYS 

49 

 

Sambandet knowledge spillover, kvalitet, och kostnad/pris  

Teorier om varför företag väljer sin revisionsbyrå som extern affärsrådgivare säger att 

en viktig faktor är att revisionsbyrån har tidigare kunskap
2
 om företaget från 

revisionsuppdraget (Simunic, 1984; Cahan et al., 2008, Arruñada, 1999). 

 
Tabell 12. Tidigare kunskap, kvalitet, kostnad.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar. 

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Tidigare kunskap 4 - 6 - 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

Låg kostnad 8 6 1 6 

 

Vårt resultat visar att rådgivarens tidigare kunskap hamnar på en fjärde plats av tio när 

företagen fått rangordna vilka faktorer som är viktiga vid valet av affärsrådgivare. 

Tidigare kunskap i sig förklarar inte mycket i den här studien men att sätta det i relation 

till vad tidigare kunskap kan ge för konsekvenser är intressant. Enligt teorier kan 

tidigare kunskap leda till högre kvalitet och eventuellt lägre pris. Detta kan förklara 

resultatet som visar att företag med revisionsbyrån som rådgivare anser att hög kvalitet 

är den viktigaste faktorn medan de företag som har en annan leverantör av rådgivning 

inte anser att hög kvalitet är bland det viktigaste. En anledning till att hög kvalitet är av 

den betydelsen kan vara att revisionsbyrån har levererat revision av hög kvalitet och 

med detta förväntar sig företagen en hög kvalitet på rådgivningen (Svanström & 

Sundgren, 2010). En annan förklaring till att företagen tycker att tidigare kunskap är 

viktigt är att det enligt tidigare studier är kostnadseffektivt att köpa både revision och 

rådgivning från samma byrå. Företagen slipper därmed söka efter en rådgivare, vilket 

sparar tid (Simunic, 1984). Genom att revisionsbyrån har mycket kunskap om företagen 

sedan revisionsuppdraget blir förarbetet från revisionsbyråns mindre och därmed krävs 

det färre timmar för rådgivningsuppdraget. Dock kan vi i resultatet se att lågt pris inte är 

rankat bland de viktigaste faktorerna vid valet av rådgivare, det är också den faktor där 

förväntningarna är minst uppfyllda, oavsett leverantör. Att en tjänst är abstrakt och svår 

för kunden att bedöma kan ligga bakom detta resultat då det är svårt att bedöma i förväg 

hur mycket tid som krävs för hela uppdraget, vilket påverkar vad kostnaden blir i 

slutänden (Clark, 1993). Francis (2004) menar att det kostar mer om företagen vill ha 

hög kvalitet. Resultatet visar att företag med revisionsbyrån som rådgivare vill ha högre 

kvalitet och bryr sig inte så mycket om priset. Detta stödjer Francis teori även om 

företagen inte är nöjda med utfallet av de båda faktorerna.  

 

Tidigare studier har visat både positiva och negativa samband mellan att ha 

revisionsbyrån som både rådgivare och revisor, och kostnaden för detta. Cahan et al. 

(2008) och Simunic (1984) menar att de företag som köper rådgivning från den byrå 

som de anlitar för revisionsuppdraget får en lägre kostnad för revision men en högre 

kostnad för rådgivning. Detta kan tala för de företag som valt en annan leverantör för 

rådgivning än företagets revisionsbyrå. De anser att det blir för dyrt, vilket också ett av 

företagen påpekar i fråga 9. Knowledge spillover kan gemensamt med andra faktorer 

förklara varför företag väljer företagets revisionsbyrå som extern affärsrådgivare. Hög 

                                                 
2
 Knowledge spillover = kunskapsöverföring, revisorn har kunskap om företaget sedan tidigare. 
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kvalitet är i samband med tidigare kunskap en förklarande faktor till varför företaget 

väljer företagets revisionsbyrå som extern affärsrådgivare. 

 

Priset för tjänsten kan vara en förklarande faktor till vilken leverantör de väljer då de 

som har revisionsbyrån som rådgivare anser att pris inte är så viktigt vid valet av 

rådgivare, medan de företag som valt en annan leverantör anser att pris är den viktigaste 

faktorn vid valet. Eftersom vi inte har några prisuppgifter från respektive leverantör kan 

vi inte med säkerhet säga att det är en förklarande faktor. Dock upplevs priset vara det 

som minst stämmer överens med de förväntningar som finns, detta gäller oavsett 

leverantör av rådgivning.  

 

Sambandet kommunikation och kvalitet  
Kommunikation är grunden för att undvika missförstånd. Eftersom en tjänst är abstrakt 

är det viktigt med bra kommunikation för att kunden ska veta vad denne kan förvänta 

sig. Om förväntningen uppfylls betyder det i de flesta fall att kunden upplever att 

tjänsten är levererad med hög kvalitet. (Grönroos, 2000; Blomqvist, 1999) 

 
Tabell 13. Kommunikation och kvalitet.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Bra 

kommunikation 

2 4 4 4 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

 

Bra kommunikation är också en av de viktigare faktorerna för företagen som har 

revisionsbyrån som rådgivare, medan företag med annan leverantör anser att den 

kommer som fjärde viktigaste faktorn. Kommunikation kan härmed vara en förklarande 

faktor till varför företagen väljer revisionsbyrån som rådgivare. Genom att företaget 

förmodligen har en fungerande kommunikation med sin revisor och revisionsbyrå sedan 

tidigare kan detta vara en anledning till att valet av rådgivare blir revisionsbyrån. Dock 

nådde inte någon av dessa grupper rådgivare upp till företagens förväntningar kring 

kommunikation och kvalitet. Detta samband kan förklaras av teorin som säger att 

mindre bra kommunikation ger mindre bra upplevd kvalitet. Med detta går det inte att 

förklara varför dessa företag ska välja att anlita samma rådgivare igen. 

 

Sambandet kvalitet och relation 

Enligt Grönroos (1996) är definitionen av en god kundupplevd kvalitet när 

förväntningarna motsvarar upplevelsen. Blomqvist et al. (2004) menar också att 

relationen mellan kund och företag av stor betydelse för den kundupplevda kvaliteten. 
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Tabell 14. Relation och kvalitet.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Bra relation 5 2 8 1 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

 

Rådgivarna har i vår studie uppfyllt företagens förväntningar kring relation, men som vi 

nämnt tidigare är inte förväntningarna om kvalitet uppfyllda. Detta betyder att den 

kundupplevda kvaliteten inte är så god. Vi kan dock se att företag med en annan 

leverantör av rådgivning inte anser att relation är speciellt viktigt jämfört med de företag 

som har revisionsbyrån som rådgivare som tycker att relation är ganska viktigt. Även 

här går det att argumentera för att revisorn har fördelar när det kommer till rådgivning. 

Genom uppdraget som revisor har troligen en relation mellan företag och revisorn 

bildats vilket gör att valet av rådgivare inte blir så svårt om företagen värdesätter 

relation. Relation kan därmed vara en förklarande faktor till varför företag väljer 

revisionsbyrån som rådgivare. Dock visar resultatet att de företag som har valt en annan 

leverantör av rådgivning fick sina förväntningar om relation uppfyllda. Detta betyder att 

det inte går att säga att en relation mellan kund och rådgivare fungerar bättre om 

rådgivaren kommer från företagets revisionsbyrå. 

 

Sambandet förtroende och kvalitet 
Tabell 15. Förtroende och kvalitet.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Inger förtroende 7 1 9 3 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

 

Förtroende är den faktor där företagen som har företagets revisionsbyrå som rådgivaren 

tycker att förväntningar uppfyllts mycket väl, dock är denna faktor inte rankad bland de 

viktigaste faktorerna vid valet. En förklaring till att dessa företag inte rankar denna 

faktor högt kan härmed vara att företagen har upplevt att revisorn inger förtroende vid 

revisionsuppdraget och därmed redan har företagets förtroende vid rådgivning. Detta 

stödjer Svanström och Sundgrens studie (2010). Det finns lagar och regler för revisorer 

vilket ger revisor som yrke ett institutionellt förtroende (Bennett & Robson, 1999, s. 

160). Resultatet i vår studie visar att företagen väljer revisionsbyrån i större utsträckning 

än en annan leverantör för rådgivning. En förklarande faktor till detta kan vara dess 

institutionella förtroende då förtroendet för rådgivaren i denna studie mycket väl har 

uppfyllt kundens förväntan. Företagen som valt en annan leverantör har inte heller 

rankat denna faktor högt och det förväntade förtroendet är ganska väl uppfyllt. 

 

Enligt Bennett och Robson (2004) borde ett gott förtroende leda till högre kvalitet. Vårt 

resultat visar dock att förtroendet inte är så viktigt vid valet av rådgivare, men att 

företagen har fått förtroende för rådgivaren. Trots detta är inte den förväntade kvaliteten 
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uppfylld. Förtroende är därmed inte en förklarande faktor till hur kvaliteten blir och inte 

heller vilken leverantör för rådgivning som företagen väljer.  

 

Förtroende är inte bland det viktigaste i valet av rådgivare, dock visar resultatet att 

denna faktor är den som är mest uppfyllt hos företagen. Det institutionella förtroende 

kan därmed vara en underliggande faktor till att dessa företag väljer att anlita sin 

revisionsbyrå som extern affärsrådgivare. 

 

Sambandet förtroende och kostnad 
Tabell 16. Förtroende och kostnad.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Inger förtroende 7 1 9 3 

Låg kostnad 8 6 1 6 

 

Vårt resultat visar att det kan finnas ett samband mellan förtroende och kostnad. 

Förtroende är inte rankat högt men är uppfylld till förväntan hos företagen oavsett 

rådgivare. Som tidigare nämnt uppfylldes inte den förväntade kostnaden för 

rådgivningen. Detta samband stöder Bennett och Robsons teori (2004) om att det finns 

ett samband mellan kostnad och förtroende, vid ett ökat förtroende stiger priset. Vilken 

leverantör av rådgivning företagen väljer kan dock inte förklaras av detta samband, 

detta emot studier av Clark (1993) och Robson och Bennett (2004). 

 

Sambandet rykte och kostnad 
Tabell 17. Rykte och kostnad.  

Utdrag ur tabellen: Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Gott rykte 9 - 3 - 

Låg kostnad 8 6 1 6 

 

Enligt Sundgren och Svanström (2010) är rådgivarens rykte viktig i valet av rådgivare. 

Vårt resultat visar att företag som köper rådgivning från företagets revisionsbyrå anser 

att rykte är bland de minst viktiga faktorerna vid valet, medan företag med annan 

leverantör rankar denna som den tredje viktigaste vid valet. Detta stämmer överens med 

Bryson (1997, refererad i Bennett & Robson 1999, s. 162) som menar att konsulter 

anlitas genom faktorer såsom rykte, varumärke (branding) och personliga 

rekommendationer. Rykte kan därmed vara en förklarande faktor till varför företag 

väljer andra leverantörer, såsom konsulter. 

 

Företag som inte har företagets revisionsbyrå som extern affärsrådgivare anser att rykte 

och lågt pris är viktigt. Shapiro (1983) och Dasgupta (2000) hävdar att rådgivarens 

rykte kan påverka vad ett företag är villig att betala för rådgivning. Vårt resultat går 

emot denna teori då företagen rankar båda dessa två faktorer högt. Vill företagen anlita 
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rådgivning från en byrå med gott rykte tenderar det till att leda till högre pris. Företagen 

i vår studie vill ha både en rådgivare med gott rykte och till ett lågt pris.  

 

Har företagsstorleken hos företag som köper extern affärsrådgivning betydelse för 

vilka faktorer som är viktigast vid valet av rådgivare? 

Nedan är en jämförelse mellan viktiga faktorer och företagsstorlek. Detta för att se om 

företagsstorlek kan ge ytterligare förklaring till faktorerna.  

 
Tabell 18. Utdrag ur tabellen: Företagsstorlek och faktorer viktiga vid valet av affärsrådgivare.  

(1 = viktigast, 10 = minst viktig) 

 Viktiga faktorer  

(rank 1-10) 

 Mikroföretag Småföretag Medelstora företag 

Bra kommunikation 5 1 8 

Tidigare kunskap 2 6 3 

Hög kvalitet 1 5 1 

God kompetens 3 2 4 

Låg kostnad 8 3 2 

 

Mikro- och medelstora företag tycker att ”hög kvalitet” är den viktigaste faktorn vid 

valet av extern affärsrådgivare. Småföretag rankar den som femte viktigast och istället 

”bra kommunikation” som viktigast. ”Tidigare kunskap” rankas som andra och tredje 

viktigaste av mikro- och medelföretagen, medan småföretag rankar den som sjätte 

viktigaste faktorn. Här kan ses ett mönster där mikro- och medelföretagen verkar ha i 

stort sätt samma syn på dessa två faktorer, medan småföretag skiljer sig åt. Härnäst ser 

vi dock att mönstret bryts då det är småföretag och medelstora företag som liknar 

varandra. ”Låg kostnad” är här bland de viktigaste faktorerna hos dessa storlekar, 

medan mikroföretag rankar ”låg kostnad” bland de minst viktigaste faktorerna vid valet 

av extern affärsrådgivare. Resultatet visar att kostnaden blir viktigare ju större företagen 

blir. Småföretag anser att låg kostnad är den tredje viktigaste faktorn, medelstora företag 

den näst viktigaste faktorn, medan mikroföretag inte anser att låg kostnad är speciellt 

viktig vid valet av extern affärsrådgivare. En förklaring till detta kan vara att ju större 

företag är desto mer komplex blir rådgivningen (Johnson & Webber, 2007). Det tar då 

längre tid att utföra uppdragen vilket gör att dessa företag vill att timkostnaden ska vara 

låg.  För att försöka förklara varför utfallet inom företagsstorlekarna ter sig på detta vis 

kan det vara av intresse att titta på vilka leverantörer av rådgivning majoriteten inom 

dessa företagsstorlekar anlitar. 

 
Tabell 19. Företagsstorlek, revisionsbyrån som rådgivare och annan leverantör 

 Antal företag inom 

företagsstorlekarna 

Revisionsbyrån som 

rådgivare 

Annan leverantör 

Mikroföretag 13 62 % (8) 38 % (5) 

Småföretag 21 52 % (11) 48 % (10) 

Medelstora företag 18 61 % (11) 39 % (7) 

 

I Tabell 19 kan vi se att det är mikro- och medelstora företag som i störst utsträckning 

använder företagets revisionsbyrå för rådgivning medan småföretag vänder sig till andra 

leverantörer av rådgivning. Denna fördelning kan förklara vilka faktorer som är viktiga 

för dessa olika företagsstorlekar då vi i Tabell 11 diskuterade vilka faktorer som var 

viktiga för valet av revisionsbyrån som rådgivare. Detta stämmer överens med de 

faktorer som företagsstorlekarna rankat högst. 
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Sambandet förväntning – upplevelse – kundnöjdhet 
Tabell 20. Kundnöjdhet, leverantör av rådgivning 

 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Svarsfrekvens Svarsprocent Svarsfrekvens Svarsprocent 

Mycket nöjd 11 36,7 % 9 40,91 % 

Ganska nöjd 16 53,3 % 13 59,10 % 

Inte speciellt nöjd 1 3,3 % 0 0 % 

Inte alls nöjd 2 6,7 % 0 0 % 

 

Tabell 20 visar hur nöjd företagen är överlag med sin rådgivning. Resultatet visar att det 

inte är någon större skillnad mellan de företag som har revisionsbyrån som rådgivaren 

och de som köper rådgivning från någon annan leverantör. Den skillnad som finns är att 

tre företag som köper rådgivning från dess revisionsbyrå har svarat att de inte är 

speciellt nöjd eller till och med inte alls nöjd med sin rådgivning. Då det enbart är tre 

företag kan vi bortse från dessa vilket innebär att kundnöjdheten inte är en faktor som 

påverkar vilken leverantör företag väljer att köpa rådgivning från. Att majoriteten av 

företagen är nöjda med sin rådgivning visar att sambandet mellan relation och 

kundnöjdhet stämmer för vår studie. Relationen var den faktor som till störst del 

uppfyllde företagens förväntningar oavsett leverantör. Detta bekräftar LaPierres (1997) 

teori om att det inte alltid eller enbart är vad affärsrådgivaren erbjuder som avgör vilken 

leverantör företag väljer att köpa ifrån utan att relationen kan spela en stor och viktig 

roll i valet. Resultatet från vår studie visar att företagens förväntningar kring faktorerna i 

fråga 10 inte alla uppfylldes väl. LaPierre menar även att det är summan av kundens 

upplevelser som avgör vilket värde relationen har för kunden vilket visar.  

 

Vad är anledningarna till att inte alla företag i studien har sin revisionsbyrå som 

extern affärsrådgivare? 

De företag som inte har sin revisionsbyrå som externa affärsrådgivare menar att det 

beror på att revisionsbyrån inte har den kompetens företagen söker men också att de 

anser att revisionsbyrån inte ska anlitas för andra frågor än revision. Det sistnämnda kan 

ha koppling till teorin om revisorns oberoende. Då revisorn utför både revision och 

rådgivningstjänster till samma företag finns det risk för att revisorns oberoende 

påverkas, det visar flera studier. Det finns dock motsägelser till detta, att 

tillhandahållandet av båda tjänster är kostnadseffektivt. (exempelvis Simunic, 1984) 

Vårt resultat visar att majoriteten av företagen anlitar företagets revisionsbyrå som 

extern affärsrådgivare, vilket tyder på att argument mot revisorns oberoende inte 

påverkar företagens val av rådgivare i stor utsträckning.  

 

En annan anledning till att företag i studien inte angav sin revisionsbyrå som 

huvudsakliga externa affärsrådgivare styrker Bennetts och Robsons (1999) teori om att 

företag minst har en rådgivare, ofta fler. 
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7 SLUTSATSER 
 

 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser som vi kommit fram till med 

hjälp av våra teorier, empiri och analys. Därefter besvarar vi vår problemformulering 

för att avslutningsvis ge förslag till fortsatt forskning.  

 

Utifrån vår analys i föregående kapitel har vi kunnat dra dessa slutsatser: 

 

 Användandet av rådgivning från de fyra största revisionsbyråerna ökar med 

företagsstorlek.  

 Vid valet av extern affärsrådgivare är hög kvalitet den viktigaste faktorn för 

mikro- och medelstora företag.  

 Ju större företag desto viktigare är kostnaden.  

 Små- och medelstora företag använder inte rådgivning på grund av att de har 

intern kompetens. Mikroföretag använder sig istället av kostnadsfri rådgivning. 

 Knowledge spillover, hög kvalitet, kommunikation och relation är förklarande 

faktorer till valet av revisionsbyrån som rådgivare. 

 En förklarande faktor till varför företag väljer andra leverantörer än företagets 

revisionsbyrå är rykte. 

 Företag söker sig till olika leverantörer av rådgivning beroende på inom vilket 

område rådgivningsbehovet ligger. 

 

Med detta som grund kan vi nu besvara vår problemformulering som är: 

 

Vilka faktorer har betydelse för mikro-, små- och medelstora företag i Västerbotten 

vid val av affärsrådgivare? 

 

Vi har kommit fram till att knowledge spillover, hög kvalitet, kommunikation, relation, 

rykte och kostnad är de faktorer som har betydelse för dessa företag i Västerbotten vid 

val av affärsrådgivare. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
I detta examensarbete har vi har valt att utgå från företag som köper extern 

affärsrådgivning och vilka faktorer som är viktigt vid dessa köp. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att studera hur leverantörerna av dessa tjänster ser på konkurrensen inom 

detta område. Det skulle vara intressant att se utifrån deras perspektiv för att kunna 

urskilja hur de väljer att uppfylla de faktorer som företag tycker är viktiga. Vad anser 

leverantörerna besitta som gör de konkurrensstarka gentemot andra leverantörer av lika 

tjänster.  

 

Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie som vår men genom att använda en 

kvalitativ metod och därmed eventuellt fördjupa sig inom färre faktorer.  
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Eftersom det är för tidigt för oss att urskilja hur resultatet blivit efter avskaffandet av 

revisionsplikten skulle det vara intressant med en studie kring detta. Hur har utbudet av 

rådgivning förändrats och hur har marknaden anpassats efter dessa nya förutsättningar?  
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8 SANNINGSKRITERIER 
 

 
 

Detta är det avslutande kapitlet i vårt examensarbete. Sanningskriterier handlar om att 

bedöma studien. Vi kommer i detta kapitel att diskuterat studiens validitet, reliabilitet, 

replikerbarhet och generaliserbarhet. 

 

8.1 Validitet 
Validitet är ofta ansedd som det viktigaste sanningskriteriet (Bryman & Bell, 2005, s. 

48). Hög validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta medan en låg validitet 

innebär det motsatta. För att uppnå en hög validitet krävs det att forskaren lyckas mäta 

de begrepp som den vill mäta. För att lyckas med detta är det viktigt att forskaren har ett 

bra mätinstrument. I vårt fall är enkäten vårt mätinstrument. Dahmström skriver att 

egenskaper såsom ålder, vikt och kön är lättare att mäta eftersom man kan definiera 

mätbara variabler utan egentliga problem. Det är dock svårare att mäta abstrakta ting 

såsom attityder och värderingar. (Dahmström, 2005, s. 62) I vår enkät hade vi både 

frågor som innefattade bakgrundsfakta om respondenterna som exempelvis hur många 

anställda företaget hade, men även frågor rörande just attityder och värderingar. Detta 

innebar att vi var tvungna att formulera våra enkätfrågor noga så att de inte skulle kunde 

missuppfattas. För att göra detta är det viktigt med operationalisering (Dahmström, 

2005, s. 62). Det gäller för forskaren att förklara begreppen så att respondenten förstår 

dem. Om frågorna missuppfattas innebär det att man inte mäter det som var avsett vilket 

påverkar resultatet i studien. För att motverka att detta skulle inträffa i vår studie var vi 

väldigt noga vid utformandet av enkäten. Vi funderade länge både kring vad vi ville 

veta utifrån vår problemformulering och de teorier som vi hade innan vi skickade ut 

enkäten. Detta för att vi ville få så bra svar som möjligt utan eventuella missförstånd 

från respondenterna. Vi tror och hoppas att detta ökade vår validitet.  

8.2 Reliabilitet 
Ett annat viktigt sanningskriterium är reliabilitet. Detta begrepp förklarar hur hög 

tillförlitligheten är i en studie, det vill säga om resultaten kommer att bli lika vid 

upprepade mätningar. (Bryman & Bell, 2005, s. 48) Om upprepade undersökningar med 

samma mätinstrument ger olika resultat är slumpvariationerna stora vilket innebär att 

reliabiliteten är låg. Blir däremot resultaten lika vid flertalet mätningar är 

slumpvariationerna små och reliabiliteten kan konstateras vara hög. (Dahmström, 2005, 

s. 62) Vid en kvalitativ studie beror tillförlitligheten till stor grad på den som genomför 

intervjun. När intervjuaren registrerar sina svar gör denne bedömningar som påverkar 

tillförlitligheten. Lösningar på detta problem kan vara att använda sig utav strukturerade 

intervjuer, spela in intervjuerna eller att ha ytterligare en person närvarande som även 

den registrerar respondenternas svar. (Patel & Davidson, 1994, s. 87) Då vi har 

genomfört en kvantitativ studie har vi inte detta problem. Dock kan det hända att vi 

genom våra slutna enkätfrågor i viss mån kan har påverkat respondenterna och deras 
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svar. För att motverka detta skriver Patel och Davidson att forskaren kan testa enkäten 

på utomstående personer innan den riktiga undersökningen påbörjas. Detta gör att 

forskaren kan säkerställa att frågorna uppfattas på det sätt som det är tänkt. (Patel & 

Davidson, 1994, s. 88) Bryman och Bell skriver att vid kvantitativa studier är forskare 

ofta intresserade av att veta att mätinstrumentet ger stabila resultat eller inte vilket 

stämmer in på vår studie. Om resultaten i vår studie skulle börja variera kan vi inte vara 

säkra på dess pålitlighet. (Bryman & Bell, 2005, s. 48) För att få en bra tillförlitlighet är 

det viktigt att mätinstrumentet ger ett noggrant och säkert resultat (Carlsson, 1990, s. 

145). Om forskaren inte har ett tillförlitligt mätinstrument kan denne inte vara säker på 

att mäta det som ska mätas. Vi måste veta att vi mäter det vi avser att mäta och att vi gör 

det med en god tillförlitlighet. (Patel & Davidson, 1994, s. 85) Detta innebär att validitet 

och reliabilitet måste vara samspelta, låg validitet ger låg reliabilitet och vice versa 

(Carlsson, 1990, s. 151). Om man har en hög reliabilitet spelar det ingen roll om man 

har en låg validitet. Det vill säga, även om man får samma resultat vid upprepade 

studier så innebär en låg validitet att man inte mäter det som ska mätas. Vi gjorde som 

Patel och Davidson föreslår och genomförde en pilotundersökning på några av våra 

vänner innan vi skickade ut enkäten till företagen i vårt urval. På så sätt kunde vi 

säkerställa både att vi mätte det vi faktiskt ville mäta, validiteten, och att vi kunde göra 

det med vårt mätinstrument utan att få stora slumpvariationer.  

8.3 Replikerbarhet 
Genom att detaljerat beskriva tillvägagångssätt för utförandet av en studie är det möjligt 

för andra forskare att upprepa den. Det ska vara möjligt för utomstående att kontrollera 

den data man erhållit. (Backman, 2008, s. 41) Vi anser oss tydligt och detaljerat 

beskrivit hur vi har gått tillväga genom hela examensarbetet. Det borde således inte vara 

något problem att replikera studien.  

8.4 Generaliserbarhet 
Eftersom vi har använt oss av en kvantitativ metod i vår studie tycker vi att det är viktigt 

att förutom de ovan nämnda sanningskriterier, även ta upp detta begrepp. Enligt 

Bryman och Bell är forskare som använder sig av en kvantitativ metod ofta intresserade 

av att kunna generalisera sina resultat till en större population. Det vill säga att 

forskaren vill kunna dra slutsatsen att resultatet i studien även gäller för fler än de som 

ingått i undersökningen. (Bryman & Bell, 2005, s. 100) Dock kan man endast 

generalisera sina svar till den population som urvalet hämtades ifrån (Bryman & Bell, 

2005, s. 129). För att eventuellt kunna göra detta måste forskaren vara säker på att 

urvalet är representativt för populationen som man vill generalisera resultaten till 

(Bryman & Bell, 2005, s. 100). I vårt fall skulle detta innebära att vi skulle kunna 

generalisera vårt resultat till mikro-, små- och medelstora aktiva aktiebolag i 

Västerbotten. Vi har ändå valt att inte generalisera våra resultat till populationen 

eftersom respondenterna i vår studie endast representerar 1,6 % av populationen.  
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APPENDIX 2: INTRODUKTIONSMEDDELANDE OCH 
PÅMINNELSEMEDDELANDE 1 OCH 2 
 

Introduktionsmeddelande 

 

Vi heter Sofie Lindh och Ewa Nordström och vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu skriver vi vårt 

Examensarbete som handlar om hur företag i Västerbotten väljer externa 

affärsrådgivare. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni vill ställa upp och svara på en kort enkät 

som bara tar några minuter av er tid. 

 

Vi söker i första hand kontakt med er företagsledare/VD, men om ert företag har 

en ekonomichef/ekonomiansvarig som sköter huvuddelen av kontakten vid köp av 

rådgivning så fungerar även det utmärkt. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, ert företag kommer inte att 

nämnas vid namn i studien. Informationen kommer enbart att användas till 

examensarbetets syfte och inget annat. 

 

Tack för att du deltar! 

 

 

Påminnelsemeddelande – ej besvarat enkäten 

 

Vi heter Sofie Lindh och Ewa Nordström och vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet.  

 

Ni får detta påminnelsemail med anledning av att Ni inte har besvarat vår enkät 

angående affärsrådgivning. Vi vill påminna er hur VIKTIGT det är för oss att Ni 

besvarar denna enkät då den ligger till grund för vårt Examensarbete som 

handlar om hur företag i Västerbotten väljer externa affärsrådgivare. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni vill ställa upp och svara på denna korta 

enkät som, baserat på de svar vi hittills har fått, tar 4-7 MINUTER att besvara. 

Det skulle betyda mycket för oss. 

 

Vi söker i första hand kontakt med er företagsledare/VD, men om ert företag har 

en ekonomichef/ekonomiansvarig som sköter huvuddelen av kontakten vid köp av 

rådgivning så fungerar även det utmärkt. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, ert företag kommer inte att 

nämnas vid namn i studien. Informationen kommer enbart att användas till 

examensarbetets syfte och inget annat. 

 

Tack för att du deltar!  
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Påminnelsemeddelande – delvis besvarat enkäten 

 

Vi heter Sofie Lindh och Ewa Nordström och vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet.  

 

Ni får detta påminnelsemail med anledning av att Ni inte fullständigt har besvarat 

vår enkät angående affärsrådgivning. Vi vill påminna er hur VIKTIGT det är för 

oss att Ni besvarar denna enkät då den ligger till grund för vårt Examensarbete 

som handlar om hur företag i Västerbotten väljer externa affärsrådgivare. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni vill ställa upp och svara på denna korta 

enkät som, baserat på de svar vi hittills har fått, tar 4-7 MINUTER att besvara. 

Det skulle betyda mycket för oss. 

 

Vi söker i första hand kontakt med er företagsledare/VD, men om ert företag har 

en ekonomichef/ekonomiansvarig som sköter huvuddelen av kontakten vid köp av 

rådgivning så fungerar även det utmärkt. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, ert företag kommer inte att 

nämnas vid namn i studien. Informationen kommer enbart att användas till 

examensarbetets syfte och inget annat. 

 

Tack för att du deltar! 
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APPENDIX 3: KOMPLETT RESULTATREDOVISNING FRÅN SURVEY 
MONKEY 
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APPENDIX 4: FULLSTÄNDIG TABELL ÖVER SAMBAND 
 

Viktiga faktorer Big 4 och annan revisionsbyrå. (1 = viktigast, 10 = minst viktig) 
 Viktiga faktorer 

(rank 1-10) 

 Företagets revisionsbyrå 

som rådgivare – Big 4 

Företagets revisionsbyrå 

som rådgivare - Annan 

revisionsbyrå 

Bra relation 3 8 

Bra kommunikation 7 3 

Tidigare kunskap 1 9 

Inger förtroende 5 7 

Bra personligt möte 6 1 

Hög kvalitet 2 2 

Tillhandahåller fler tjänster 10 10 

Gott rykte 9 4 

God kompetens 4 6 

Låg kostnad 7 5 

 

Faktorer som företagen fått rangordna, samt rangordning av uppfyllda förväntningar. (1 

= viktigast, 10 = minst viktig; 1 = mest uppfylld, 6 = minst uppfylld) 
 Företagets revisionsbyrå Annan leverantör 

 Viktiga 

faktorer 

(rank 1-

10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Viktiga 

faktorer 

(rank 1-

10) 

Uppfyllda 

förväntningar kring 

faktorer 

(rank 1-6) 

Bra relation 5 2 8 1 

Bra kommunikation 2 4 4 4 

Tidigare kunskap 4 - 6 - 

Inger förtroende 7 1 9 3 

Bra personligt möte 6 - 5 - 

Hög kvalitet 1 5 7 5 

Tillhandahåller fler 

tjänster 

10 - 10 - 

Gott rykte 9 - 3 - 

God kompetens 3 3 2 2 

Låg kostnad 8 6 1 6 

 

Företagsstorlek och faktorer viktiga vid valet av affärsrådgivare. (1 = viktigast, 10 = 

minst viktig) 
 Viktiga faktorer  

(rank 1-10) 

 Mikroföretag Småföretag Medelstora företag 

Bra relation 7 4 9 

Bra kommunikation 5 1 8 

Tidigare kunskap 2 6 3 

Inger förtroende 6 9 10 

Bra personligt möte 4 (3) 8 (6) 6 

Hög kvalitet 1 5 1 

Tillhandahåller fler tjänster 10 10 7 (6) 

Gott rykte 9 7 (6) 5 

God kompetens 3 2 4 

Låg kostnad 8 3 2 

 


