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Förord 

Att skriva uppsats är något alldeles speciellt. Att få spendera så mycket tid med just ett 

ämne, ett problem kan vara både till glädje och till stor förtvivlan. Men det är något 

speciellt att verkligen ge sig i kast med allt det som hör till en uppsats. Den inledande 

problematiken med att finna ett ämne som både är intressant och aktuellt, den 

begynnande stressen över att finna lämpliga personer att intervjua och den panik som 

kan uppstå då saker inte faller ut som det var tänkt. Det sista hände oss när flera 

personer tackade nej till att intervjuas. Samtidigt var det en del av processen, en del av 

att utvecklas och gå vidare i tanken. Nu sitter vi här ändå, med en färdig uppsats och 

flera lärdomar rikare. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Fredrik Karlsson, utan hans vägledning hade denna 

uppsatsen inte varit i närheten av vad den är idag. När det gäller oss som studenter och 

författare till denna uppsats, råder det i alla fall ingen rådgivningsparadox. 

Vi vill även tacka de två uppsatsgrupper som har satt sig in i vår problematik och belyst 

problem och kommit med infallsvinklar som vi själva inte uppmärksammat, ett stort 

tack även till er.  

Slutligen vill vi dessutom passa på att tacka de företag som ställde upp på en intervju, i 

synnerhet de företag som ställde upp på en djupintervju. Det är era åsikter och er syn på 

rådgivning som är grunden för denna studie. 
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Sammanfattning 

Titel: Mikroföretag och ekonomisk rådgivning, en barriär att ta sig över 

Författare: Johan Köhl och Joakim Rödin 

Handledare och Examinator: Fredrik Karlsson 

Datum: 2014-06-16 

Nyckelord: Mikroföretag, ekonomisk rådgivning, levebrödsföretag, tillväxtföretag, 

kunskapsgap. 

Ekonomisk rådgivning för företag är oerhört viktigt och kan vara skillnaden mellan 

vinst eller förlust. För mindre företag blir denna hjälp än mer viktig då de inte kan 

anställa personer för alla arbetsuppgifter. Mikroföretagens behov av ekonomisk 

rådgivning kan ses som en paradox, de behöver den, men de vill inte ha den. Mindre 

rådgivning leder till sämre beslut som är dåligt för företagen och för svensk ekonomi. 

Varför avstår företagen från en rådgivning de behöver?  

Syftet med studien är att visa hur mikroföretag använder sig av ekonomisk rådgivning 

och varför. Den syftar dessutom till att kartlägga hur detta val går till, vem som väljs 

och varför.  

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod och en induktiv ansats. En 

kartläggning har gjorts där 60 företag kontaktades för att få en bredd i studien. Där 

upptäcktes en motvilja mot det valde ämnet och en kompletterande djupstudie 

genomfördes på två företag. 

Studien visar att ekonomisk rådgivning är ett känsligt ämne, där det finns en motvilja 

mot att diskutera och att använda sig av ekonomisk rådgivning. Nyckeln till en bra 

rådgivning är förtroende mellan parterna. Som ett hinder finns fördomar och ett gap 

mellan rådgivare och företag. Ett gap som måste minska för att användningen ska öka.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer först en beskrivning av de bakomliggande faktorerna 

som skapar de frågor som studien undersöker och varför det är viktigt att undersöka 

dessa frågor.  

1.1 Bakgrund 

Finansiella marknader utvecklas hela tiden, vilket leder till att företag behöver 

ekonomisk rådgivning för att kunna sköta sin ekonomi på bästa sätt. Detta är extra 

viktigt för småföretag, eftersom deras resurser ofta är begränsade. Råd från någon som 

har rätt information är med andra ord väldigt viktigt, och kan vara skillnaden mellan 

vinst eller förlust för ett företag (SOU, 1998:160). 

För att en ekonomisk rådgivare ska kunna ge den bästa rådgivningen krävs information 

om företaget, ju mer information rådgivaren har om företaget desto bättre råd kan ges. 

Det är även av stor vikt att det finns ett förtroende mellan rådgivaren och företagaren, 

för företagaren måste kunna lita på de råd som ges för att använda sig av dem. Ett sätt 

att skapa förtroende är långsiktiga relationer mellan rådgivare och företagare. Ett 

exempel på rådgivare med långa relationer till sina kunder är banker. Ett annat sätt att 

skapa ett förtroende är om rådgivaren har ett bra rykte. Blir ett företag av med sin 

ekonomiska rådgivare kan det orsaka felaktiga beslut som bland annat kan leda till stora 

förluster (SOU, 1998:160). 

De former av rådgivning som erbjuds är operativa och strategiska rådgivningstjänster 

(Hjalmarsson & Johansson, 2003). Författarna menar att den operativa rådgivningen är 

generell vilket gör att den inte är beroende av förhållandet mellan rådgivaren och 

dennes klient. Den strategiska rådgivningen är mer formad efter den som får 

rådgivningen. Hjalmarsson och Johansson (2003) beskriver den som subjektiv, och att 

rådgivningen påverkas av relationen mellan rådgivaren och klienten.  

Svanström (2008) menar att små och stora företag skiljer sig från varandra i många 

avseenden. Dessa skillnader kan ses i organisationsstruktur, komplexitet, 

ägarförhållanden, ledarstil, strategier, hur de reagerar på förändringar i omgivningen 

samt hur de konkurrerar. Stora företag kan använda sig av storleken för att få 
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skalfördelar eller för att pressa ner kostnaderna, små företag får hitta andra vägar för att 

kompensera för deras mindre storlek. En mer flexibel produktion, nischstrategier mot 

pris eller kvalitet, eller innovationer. Små företag har inte möjlighet att anställa personal 

för alla arbetsuppgifter, vilket gör att de har ett behov av resurskomplettering 

(Svanström, 2008). Johansson (1997) beskriver småföretagens behov av rådgivning som 

en paradox. Mindre företag är i behov av extern rådgivning eller kompetens, men de är 

inte intresserade av externa råd. Denna paradox blir än mer accentuerad vid en 

jämförelse av stora och små företag. Stora företag har oftast en större kompetens än små 

företag och har således ett mindre behov av rådgivning än småföretag. Men trots detta 

köper de stora företagen in mer konsulttjänster än de små bolagen (Johansson, 1997).  

Småföretag i Sverige är företag som har mellan 10 och 49 anställda enligt SCB (2010). 

När det talas om småföretag antas det även gälla den mindre kategorin som kallas 

mikroföretag. Enligt SCB (2014) utgör mikroföretagen cirka 97 procent av Sveriges 

totala antal företag. Definitionen av mikroföretag är, enligt SCB (2014), om ett företag 

sysselsätter färre än tio anställda. Europa.eu (2007) har ytterligare kriterier för vad som 

är ett mikroföretag, och den lyder: “Ett mikroföretag definieras som ett företag som 

sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 

överstiger 2 miljoner euro per år.”. Studien utgår ifrån europa.eu:s definition av 

mikroföretag. 

SOU (1998:77) delar in mikroföretag i två kategorier, levebrödsföretag och 

tillväxtföretag. Levebrödsföretagen kännetecknas av att de inte har några avancerade 

expansionsplaner och främst existerar för att dess ägare vill försörja sig, medan 

tillväxtföretag strävar efter att bli större och expandera. Bland mikroföretagen i Sverige 

finns det främst levebrödsföretag. 

SOU (1998:77) skriver att det Sveriges småföretag är i fokus för samhällsintresset och 

med tanke på att Sveriges företag består av omkring 97 procent mikroföretag är det 

uppenbart att mikroföretagen är viktiga för Sveriges utveckling och ekonomi. Luba 

Lokner, Marknadschef för ESF-projektet, styrker detta när hon säger att “Mikroföretag, 

med upp till 9 anställda, utgör 96 procent av Sveriges företag. De har stor betydelse för 

landets tillväxt, samhällsutveckling och sysselsättningsgrad.” (Senneby, 2012). 
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1.2 Problemdiskussion  

År 2010 togs revisionsplikten bort för företag som inte når upp till två av de följande tre 

kriterierna, för var och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än tre anställda i 

medeltal, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än tre miljoner kronor 

i nettoomsättning (FAR, 2010). I samband med den slopade revisionsplikten menar 

FAR (2014) att revisorns roll förändrades där revisorn som en säljande konsult blev mer 

påtaglig. 

Revisionspliktens avskaffande ledde även till att revisorns roll som en naturlig rådgivare 

försvann i vissa bolag. Enligt statistik i ett pressmeddelande från Bolagsverket (2012) 

har 65 procent av de nystartade bolagen valt att inte anlita en kvalificerad revisor, och 

av de befintliga företagen har cirka 27 procent valt bort revisorn. Bolagsverket har 

dessutom fått in fler årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare. Även antalet 

förseningsavgifter har ökat med nästan tio procent i jämförelse med 2011. Per 

Nordström är chefsjurist på Bolagsverket och uttalar sig om den bristande kvalitén i 

årsredovisningar: “Företagare använder inte råd och stöd från revisionsbyråer och 

redovisningskonsulter i samma utsträckning som tidigare, vilket märks i de frågor som 

Bolagsverket får hantera.” (Bolagsverket, 2012). Förändringen av revisionsplikten kan 

ha påverkat företagens rådgivning från revisionsbyråer och redovisningskonsulter, en 

form av rådgivning som redan tidigare beskrevs som låg av Svanström (2008) och 

Johansson (1997).  

Minskad rådgivning från revisionsbyråer och redovisningskonsulter har alltså enligt 

Bolagsverket lett till en sämre kvalité på företagens årsredovisningar. Frågan är om 

företaget ersatt rådgivningen från dessa källor med annan typ av rådgivning, som kan ha 

lett till sämre kvalité, eller om företagen inte använder sig av rådgivning i samma 

utsträckning som tidigare? Johannisson och Gustavsson (1984) menar att det är naturligt 

att mindre företag kompletterar sina egna begränsade resurser med andra 

serviceleverantörer där dessa kan vara bank, redovisningsbyråer, revisorer, 

försäkringsbolag och jurister. NUTEK (2000) styrker att småföretag i Sverige som 

använder sig av rådgivning främst vänder sig till professionella rådgivare, såsom 

revisorer och banktjänstemän, om de inte har kunskapen inom företaget.  
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Företag är även i mer behov av rådgivning beroende på i vilken situation eller fas de 

befinner sig i, och Ek (1994) menar att mikroföretagens utveckling kan beskrivas i olika 

steg. Dessa steg betyder olika hinder och utmaningar för företagen. Bland annat är det 

första steget eller hindret den första anställningen. Ett annat hinder för nystartade 

företag är att erfarenhet och kompetens inte finns i företaget. Företaget når även en 

gräns när det administrativa i företaget blir betungande, vilket ofta leder till att mindre 

tid från ägaren läggs på företaget och mer på det administrativa (Ek, 1994). 

Med hänsyn till det som är skrivet ovan råder det inga tvivel om att många mindre 

företag i Sverige är i behov av ekonomisk rådgivning. Det finns heller inga tvivel om att 

rådgivningstjänster erbjuds från en mängd aktörer, bland annat revisorer, 

redovisningskonsulter och banker. Trots detta väljer mindre företag att avstå från extern 

ekonomisk rådgivning. Varför avstår företagen från extern rådgivning? Svanström 

(2008) tar upp kontrollen som ett hinder för företagen att inte anlita en rådgivare. 

Många företagsägare förknippar sig själva med företaget, och vill på grund av detta inte 

förlora kontrollen över företaget. SOU (1998:77) beskriver problemet som ett gap 

mellan företagen och externa rådgivare, där kommunikationsproblem tas upp. 

Företagsledare och rådgivare har svårt att förstå varandra och Nitsch (1989) förklarar 

det som en kulturkrock där rådgivaren och företaget kommer från olika världar.  

1.3 Frågeställning 

 Varför och i vilka situationer använder sig mikroföretag av externa ekonomiska 

rådgivare? 

 Vad påverkar mikroföretagens val av externa ekonomisk rådgivare? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att visa hur och varför mikroföretag använder sig av extern ekonomisk 

rådgivning. Syftet med studien är också att förklara varför vissa mikroföretag väljer att 

inte använda sig av ekonomisk rådgivning. Studien ska dessutom kartlägga hur valet av 

ekonomisk rådgivare går till, vem som väljs och varför.  
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2 Metod 

I det här avsnittet presenteras de val och överväganden vi som forskare har ställts inför 

under arbetets gång. Det har eftersträvats en tydlig transparens och en tydlighet i de 

fördelar och nackdelar som varje metodval innebär. Dessutom ges en beskrivning över 

hur valet av företag gått till, hur studien är genomförd och hur den har förändrats. 

2.1 Val av metod 

Studien utgår från olika företagsägares uppfattningar och beskrivningar av hur deras 

företag drivs och vad de har för förhållande till extern ekonomisk rådgivning. Syftet 

med studien är att förklara hur dessa företagsägare ser på nyttan med den ekonomiska 

rådgivningen, och hur de väljer ekonomiska rådgivare. För att förstå varför företagen 

gör sina val räcker det inte med intervjuer med ägarna från företagen, utan det blir även 

viktigt att förstå företagets situation, och sambanden mellan dessa blir viktiga. Jacobsen 

(2002) beskriver denna typ av problemställning som explorativ där den avser att 

fördjupa det vi inte vet så mycket om. Ett av studiens mål är att beskriva verkligheten, 

för att förstå de problem som uppstår, vilket enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste 

formen av undersökning. Studien syftar även till att se mikroföretagens val av externa 

ekonomiska rådgivare som en del av något större, de enskilda svaren kommer att sättas i 

ett större perspektiv och därför har en kvalitativ metod valts. Olsson och Sörensen 

(2011) skriver att kvalitativa studier kan kategoriseras som holistiska där helheten är det 

centrala och inte enskilda delar. För att förstå människan i ett visst sammanhang krävs 

erfarenhet och för att förstå helheten räcker det inte med en analys av delarna för sig, 

utan summan av delarna är större än helheten. De holistiska filosofierna kan omfatta 

olika kvalitativa metoder där hermeneutik innebär att genom tolkning förstå erfarenheter 

och situationer (Olsson & Sörensen, 2011).  Att se holismen på detta sätt, med 

tolkningar av erfarenheter och situationer passar studien eftersom dess syfte är att 

beskriva och förklara varför och hur mikroföretagen tar beslut kring extern ekonomisk 

rådgivning. 
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2.2 Val av ansats 

Bryman och Bell (2010) beskriver induktion som att empirin samlas in först för att 

sedan kopplas till teorier. Även Jacobsen (2002) skriver att det är empirin som skapar 

utgångspunkten för teorin. Detta speglar hur studien är uppbyggd och genomförd. Till 

en början har vissa delar av teorin bearbetats för att kunna skapa frågor till intervjuerna. 

Därefter har intervjuerna genomförts och empirin samlats in för att sedan kopplas till 

teorierna.  

Jacobsen (2002) hävdar att forskaren ska ha en öppen syn på de teorier som studeras. 

Det kan lätt hända att forskaren på förhand hittar det som han eller hon tror sig ska få 

som resultat på sin forskning. Forskaren ska undvika att få förutfattade meningar om det 

område som studeras. Utan förutfattade meningar och förväntningar kan resultaten 

spegla verkligheten (Jacobsen, 2002).   

2.3 Intervju 

Anledningen till att intervjuer har använts för att samla in data till studien är bland annat 

på grund av att få ett djup och en bättre förståelse kring den information som samlas in. 

Bryman och Bell (2010) hävdar att kvalitativa intervjuer ger forskaren en frihet att 

konstruera hur själva intervjun ska utformas. Detta leder till att den intervjuade får en 

större frihet vilket i sin tur leder till mer utvecklade svar från den intervjuade. Eftersom 

studiens frågeställningar och syfte har sitt fokus i varför något ser ut på ett visst sätt har 

den kvalitativa intervjumetoden använts vid samtliga intervjuer. Syftet med studien är 

att kartlägga i vilka situationer mikroföretag använder sig av externa ekonomiska 

rådgivare, samt hur valet av rådgivare görs. Genom en intervjustudie med ett flertal 

intervjupersoner får studien ett djup med friare svar samtidigt som det bidrar med 

möjligheten att kartlägga de intervjuades svar. Genom intervjuer får forskaren enligt 

Denscombe (2009) en insikt i de åsikter, uppfattningar och erfarenheter en människa har 

genom intervjuer. Det är även viktigt att den som blir intervjuad har en viss frihet för att 

kunna utveckla sina idéer och tankar själva, vilket har lett till valet av semistrukturerade 

intervjuer. Denscombe (2009) menar att dessa intervjuer har en färdig lista med ämnen 

eller frågor som ska ställas under intervjun, men att intervjuaren är flexibel och kan 

hoppa i ordningsföljden.    
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Samtliga intervjuer i studien har skett via telefon, vilket både har för- och nackdelar. 

Främsta anledningen till att intervjuerna gjordes via telefon är på grund av att få en 

spridning av intervjupersoner. Genom telefonintervjuer finns inga geografiska hinder 

för att nå intervjupersonerna, vilket leder till en större spridning på företag i hela 

Sverige. Enligt Shuy (2001) har det forskats mycket kring vilken metod av 

telefonintervju eller personlig intervju som ger mest kvalitativ data. Det kan vara en 

fördel att använda sig av telefonintervju när forskaren har förberett frågor som ska 

behandlas, på grund av att svaren blir rakare vid en telefonintervju än vid en personlig 

intervju (Shuy, 2001). Krag Jacobsen (1993) beskriver en problematik kring 

telefonintervjuer för att den intervjuades kroppsspråk inte går att tyda som en del av 

intervjun och därmed en del av den omedvetna kommunikationen. Denscombe (2009) 

skriver att det finns undersökningar som visar på att den som intervjuas påverkas av hur 

de uppfattar den som ställer frågorna, där faktorer som intervjuarens kön, ålder och 

etnicitet kan påverka. Med telefonintervju kan forskaren dölja denna identitet, som inte 

blir lika tydlig och påverkan på respondenten kan bli mindre (Denscombe, 2009). 

Denscombe (2009) hävdar att de forskningsinstrument som används i en undersökning 

inte får påverka de mätningar som görs, om de påverkar mätningarna saknar studien 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten i en studie är av stor vikt, och innebär att 

forskningsinstrumenten till en studie används konsekvent och om undersökningen 

skulle göras igen skulle den få samma resultat (Denscombe, 2009). Samtliga 

intervjupersoner har fått samma förutsättningar, de har fått vara med och bestämma 

tidpunkt till intervjun, de har varit informerade om ämnet och ungefär hur lång tid 

intervjun skulle ta. Givetvis har samma intervjufrågor använts till samtliga intervjuer, 

men ordningsföljden har varit olika på grund av respondenternas svar och frågorna har 

ställts i naturlig följd i samband med diskussionen och svaren från de som intervjuades.  

2.4 Urval 

Mikroföretagen i Sverige är nästan en miljon till antalet (SCB, 2013), och ett stickprov 

av denna population har undersökts. Olsson och Sörensen (2011) menar att om inte hela 

populationen kan undersökas, ska forskaren endast undersöka mindre delar av 

populationen. I studien har populationen delats in i fyra kategorier, vilka har jämförts 
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med varandra för att se på skillnader och likheter mellan dem, och Ely (1993) hävdar att 

kunskap av olika fenomen kan ses och nyanseras genom jämförelser. 

Den första kategoriseringen är om företaget är tillverkande- eller tjänsteföretag.  

Den andra kategoriseringen är om företaget har 1-5 anställda eller 6-9 anställda.  

Med dessa två kategoriseringar har fyra urvalsgrupper skapats. Detta beskriver Olsson 

och Sörensen (2011) som ett stratifierat urval, vilket är om flera separata urval görs med 

någon skiljande faktor. Tillverkande- och tjänsteföretag har valts för att se om dessa 

företagstyper påverkar företagens agerande och syn på rådgivning. De olika typerna 

kräver olika former av resurser vid olika tillfällen, och har olika finansieringsbehov. 

Businessdictionary (2014a) beskriver tillverkning som en process där råmaterial, 

komponenter eller delar omvandlas till färdiga varor som uppfyller specifika krav. 

Tillverkning sysselsätter vanligtvis en människa eller maskin med arbetsfördelning i en 

storskalig produktion (businessdictonary, 2014a). Ett tjänsteföretag är ett företag som 

tillhandahåller tjänster inom ett specifikt område utfört av en person eller en grupp 

beroende på arbetet. Tjänster företag ofta erbjuder är till exempel revision, utbildning, 

städning, transport eller andra former av arbeten där en tjänst utförs (businessdictonary, 

2014b).  

Storleken på företag har valts för att se hur företagens storlek kan påverka företagets syn 

på rådgivning. Indelningen med antalet anställda har delats in efter de faser i företagen 

som beskrivs av Ek (1994), där 1-5 anställda och 6-15 anställda är olika faser i 

företagens utveckling. Faserna för företagen innebär olika hinder och utmaningar vilket 

är anledningen till varför grupperna delats in efter 1-5 anställda samt 6-9 anställda.  

Till varje urvalsgrupp har 15 företag slumpats fram i databasen ORBIS, med hänsyn till 

kategoriseringarna. Dessutom har en gräns på max 2 miljoner euro i omsättning och 

balansomslutning satts, med motivering efter gränsen för mikroföretag. Information om 

företagen som antal anställda, omsättning, telefonnummer, ägarens eller ägarnas namn 

och en kort beskrivning av vad företaget gör samlades även in via ORBIS. Detta är en 

form av sekundärdata, vilket främst finns med för att en kontakt skulle kunna göras, att 

företagen uppfyller de olika krav för att klassas som mikroföretag och till vilken 

urvalsgrupp de skulle hamna i. Men även denna information finns med i studiens 
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bilagor för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning av hur de intervjuade 

företagen ser ut.  

Antalet som intervjuades i varje kategori var olika till antalet beroende på 

svarsfrekvensen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet intervjuer som behövs 

är tills en mättnadsgräns är nådd, vilket innebär att ytterligare intervjuer inte kommer 

bidra med något mer. Antalet intervjuer brukar ligga på 15 intervjuer plus minus tio 

intervjuer. Författarna hävdar också att om antalet intervjuer blir för stort kommer blir 

det för mycket information som ska behandlas och mer ingående tolkningar av 

informationen inte kommer kunna göras. För få intervjuer leder bland annat till problem 

med generaliseringar av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Genomförande av intervjuer 

När urvalsgrupperna slumpats fram har de 15 företagen undersökts via databasen 

ORBIS för att få information om företaget passar undersökningen. Av dessa 15 företag 

var planen först att kontakta de tio första företagen för en inledande kontakt för att 

stämma av om de ville delta, boka in intervjun och informera dem om ämnet för att de 

skulle förbereda sig och besvara frågorna så utförligt som möjligt. Anledningen till att 

antalet tänkta intervjuer var många till antalet var för att studien ska ge en mindre 

kartläggning, och inte endast en djup diskussion från ett mindre antal företag. Genom att 

intervjua ett större antal företag ger det även en bättre bild av hur det faktiskt ser ut 

bland mikroföretagen i Sverige. Den person inom företagen som intervjuades var främst 

ägaren, eftersom denne har varit med genom alla förändringar och beslut som fattats sen 

företagets grundande, förutsatt att företaget inte bytt ägare. 

Denscombe (2009) hävdar att svarsfrekvensen till undersökningar kan få låga 

svarsfrekvenser. Det som påverkar deltagarna att inte delta kan vara egenskaper hos 

respondenten, intervjuarens yttre och ämnet för undersökningen.  

Egenskaper hos respondenten kan vara ålder, kön, utbildning, läs- och skrivkunnighet, 

arbetsförhållanden och så vidare. Denscombe (2009) skriver att vissa människor är 

mindre benägna att ta sig tiden eller att anstränga sig för att delta i en undersökning. Till 
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exempel har stressade personer sällan tid till att delta på en intervju (Denscombe, 2009). 

Intervjuarens yttre, som ålder, kön, social grupp, etnicitet och uttal kan påverka 

respondenten, men detta menar Denscombe (2009) främst påverkar situationen vid 

kontakt som sker ansikte mot ansikte. Ämnet för undersökningen kan även vara orsaken 

till att vissa individer inte vill delta i en undersökning. Det kan vara allt från ämne om 

kön, ras, religion eller politik. Denscombe (2009) menar att vissa ämnen är tabulagda 

och andra mer känsliga.   

Problemet var att en motvillighet i att delta på en kort telefonintervju på 10-15 minuter 

fanns, många som kontaktades var även motvilliga till ämnet. På grund av bortfallet 

kontaktades samtliga 15 företag i vardera gruppen. I urvalsgrupperna tjänsteföretag 1-5 

anställda och 5-9 anställda samt tillverkande företag 5-9 anställda var 5 företag i vardera 

gruppen villiga att delta på en telefonintervju. I urvalsgruppen tillverkande företag 1-5 

anställda var 8 villiga att delta på en telefonintervju. Detta ger en svarsfrekvens 38% av 

de 60 intervjuade företagen. 

Det som är intressant är den motvillighet som möttes av många företag till ämnet 

ekonomisk rådgivning. Även att många sade sig inte ha tid med 10-15 minuter, när de 

själva skulle få bestämma tidpunkt för intervjun var konstigt. Vi hade inte en tanke på 

att ekonomisk rådgivning skulle vara ett ämne som får företagets ägare att inte vilja 

delta på en intervju. Det var många av företagen som först var villiga att delta på en 

telefonintervju tills de fått vetskap om ämnet.  

2.6 Bortfall medför ändrad metod 

På grund av det stora bortfallet av intervjuer samt korta svar av många av de intervjuade 

har studien ändrat spår från det först tänkta att ha kortare intervjuer i vardera 

urvalsgruppen. De ursprungliga telefonintervjuernas bortfall har gjort att många 

intressanta frågor skapats kring extern ekonomisk rådgivning. Varför är bortfallet så 

stort? Varför ville inte företagsägare delta på grund av ämnet? 

För att besvara dessa frågetecken och varför extern ekonomisk rådgivning verkar vara 

ett känsligt ämne har två djupintervjuer via telefon gjorts. Dessa bidrar till en större 

förståelse och djup i hur företagsägare ser på extern ekonomisk rådgivning men även 
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hur ekonomisk rådgivning påverkar företag och hur företag använder sig av den. Dessa 

intervjuer har varit betydligt djupare och mer diskuterande än de tidigare intervjuerna.  

De företagen som intervjuades var utvalda företag, som valdes på grund av kännedom 

från oss författare. Det fanns bland annat kännedom om hur företagen arbetade och om 

de använt sig av ekonomisk rådgivning eller inte. Ett av företagen använder sig av 

extern ekonomisk rådgivning medan det andra företaget inte gör det, detta val gjordes 

för att få en förståelse av de båda sidorna av problemet. Detta ska ge en djupare och 

bredare förståelse om problemet och uppfattningarna som mikroföretag har om extern 

ekonomisk rådgivning.  

2.6.1 Genomförande av ytterligare två djupintervjuer 

Det har gjorts två djupare intervjuer med två företag med olika erfarenheter till extern 

ekonomisk rådgivning. Denscombe (2009) skriver att studier på djupet leder till 

värdefulla och unika insikter av undersökningsobjektet. Djupintervjuerna har 

genomförts för att ge studien ett mer djup men även för att samla in mer information om 

varför det finns en motvillighet och negativ bild av extern ekonomisk rådgivning i 

Sverige.  

2.6.2 Varför ha en kombination av bredd och djup? 

Kombinationen mellan de kartläggande intervjuerna och djupintervjueran medför att 

studien både får den bredd som behövs för kartläggningen men även ett djup för att få 

en större förståelse. Till en början var det tänkt att endast de kortare intervjuerna skulle 

bidra med information som skulle besvara studiens frågeställning. Men den komplexitet 

och motvillighet hos de som intervjuades i urvalsgrupperna skapade nya frågor som 

krävde djupare intervjuer för att studien ska kunna bidra med någon form av förståelse 

kring hur mikroföretagen ser på rådgivning, varför det finns en bakomliggande 

negativitet mot externa ekonomiska rådgivare. Svaren från de kartläggande intervjuerna 

var heller inte tillräckligt utförliga. Många av dem som intervjuades svar var korta och 

inte de ville heller inte utveckla sina svar.   

Det var dock till studiens fördel att de kortare intervjuerna gjordes först, för det öppnade 

för nya frågor. Den kartläggande delen bidrog med andra ord till vilka frågor som 

ställdes vid djupintervjuerna. Med andra ord hade det inte varit möjligt att genomföra 
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studien genom att börja med djupintervjuerna, eftersom de frågor som öppnade upp för 

de djupare intervjuerna inte fanns vid det stadiet. 

2.7 Forskningsetik 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att det är av stor vikt att forskaren är kompetent, 

uppdaterad och kunniga inom det område som ska undersökas. Innan 

telefonintervjuerna genomfördes kontaktades ägarna av företagen i urvalsgrupperna vid 

en inledande kontakt där de blev tillfrågade om de ville delta i en telefonintervju. Vid 

den inledande kontakten fick ägarna även reda på vad intervjun handlar om, det bokades 

in tid för när intervjun skulle äga rum och ägarna fick chansen att ställa eventuella 

frågor. Olsson och Sörensen (2011) skriver också att forskning ska ha vetenskaplig 

bärkraft, vilket innebär att studien ska bidra till kunskap som är vital och väl underbygd. 

Innan den inledande kontakten gjordes har delar av teorin och andra källor studerats för 

att få en bra grund att stå på. Även frågorna sammanställdes innan den inledande 

kontakten, och frågorna formades med hänsyn till teorierna.  

Denscombe (2009) skriver att det råder en allmän samstämmighet om att människor inte 

ska lida skada genom sin medverkan i en undersökning. Några av företagen i 

urvalsgrupperna och båda företagen som deltog i djupintervjuer önskade att vara 

anonyma, och på grund av att ekonomisk rådgivning är ett känsligt ämne för många av 

företagen är samtliga företag och företagsägare anonyma i denna studie. De har 

tilldelats fiktiva namn, där urvalsgrupperna fått namn med siffror som: Företag 1 till 

Företag 60. De två företag som intervjuats djupare har blivit tilldelade namn med 

bokstäver: Företag A och Företag B. Ägarna till Företag A och Företag B har även dem 

blivit tilldelade fiktiva namn, Företag A:s ägare är tilldelad namnet Andreas Andersson 

och ägaren till Företag B är tilldelad namnet Bertil Bengtsson.  

Samtliga intervjuer har spelats in och direkt efter intervjun har den som genomfört 

intervjun skrivit ner det väsentliga från den. Därefter har den andra författaren lyssnat 

igenom intervjun och vid behov kompletterat empirin. De som intervjuades har varit 

medvetna om att intervjun spelats in. 
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3 Teori 

I det här kapitlet presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för den 

empiriska analysen och även i viss mån till den empiriska undersökningen. Studien 

inriktar sig på mikroföretag, men det saknas i flera avseenden relevanta teorier som 

berör mikroföretag. Därför används det ibland äldre litteratur, eller litteratur som 

egentligen berör företag som är större än mikroföretagen. Teorikapitlet består av åtta 

olika områden som sedan kopplas samman i en teorimodell. 

3.1 Behov av rådgivning för småföretag 

Finansiella marknader förändras och utvecklas ständigt vilket leder till att företag 

behöver rådgivning för att kunna hantera sin ekonomi på bästa sätt (SOU, 1998:160). 

Att företag använder sig av rådgivning, råder det ingen tvekan om, Svanström (2008) 

skriver att empiriska studier visar att minst 70 procent av företagen anlitar 

revisionsbyråer för rådgivning. Se Denna rådgivning är helt frivillig, till skillnad från 

revisionen, och används enbart för att det ger företaget ett mervärde (Svanström, 2008) 

Abdel-Khalik (1990) skriver att företaget kan välja mellan att lösa denna tjänst internt 

eller att anlita en utomstående konsult. Om företaget väljer att anlita en utomstående 

konsult, blir nästa fråga om konsulten ska anlitas från företagets revisionsbyrå eller inte 

(Abdel-Khalik 1990). Valet att anlita en utomstående konsult innebär dessutom ett 

beslut att inte behålla kompetensen inom företaget (Firth, 1997).  

Små och stora företag skiljer från varandra i många avseenden och de kan ses i dess 

komplexitet, dess struktur, strategi och hur de reagerar på en förändring i omgivningen. 

Ett mindre företag har inte samma möjlighet att anställa personal för alla arbetsuppgifter 

vilket gör att de kan ha ett behov av resurskomplettering (Svanström, 2008). Detta 

behov har inte alltid den effekt att företaget tar hjälp utifrån och Johansson (1997) 

beskriver småföretagens behov av rådgivning som en paradox. De behöver hjälp utifrån 

för att kunna hantera företaget på ett bra och effektivt sätt, men de vill inte ha 

rådgivning. Detta syns mer tydligt vid en jämförelse av små och stora företag, där stora 

företag inte har samma behov av att ta in extern hjälp för att kompetens redan finns 

inom företaget. Trots detta köper större företag in mer tjänster från konsulter än de små 

företagen (Johansson, 1997). Småföretagen har alltså ett behov av resurskomplettering 
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och enligt Gooderham, Tabiassen, Doving och Nordhaug (2004) kan den rådgivningen 

vara viktigt för företagets överlevnad och för att ge företaget en komparativ fördel.  

Rådgivning är inte något som sker från en part till en annan, Mills och Margulies (1980) 

beskriver det som en interaktion, ansikte mot ansikte, mellan två olika parter i ett öppet 

system där de påverkar varandra. Bennet och Robson (2003) menar att rådgivaren och 

klienten utbyter information med varandra om de problem företaget står inför och de 

åtgärder som ska vidta för att lösa problemen. För att lösa problemen blir det viktigt att 

en personlig relation växer fram mellan klienten och rådgivaren. Denna relation måste 

tillåta att antaganden och åtaganden utforskas och att förtroende finns mellan parterna 

(Bennet & Robson, 2003).  

3.2 Mikroföretagens påverkan på Sverige och Sveriges ekonomi 

Redan under lågkonjunkturen 1990 var småföretagen i fokus för Sveriges utveckling 

och framförallt för att skapa arbeten till det svenska folket. Enligt regeringens 

proposition (1991/92:38) är småföretag oerhört viktiga för utvecklingskraften och 

mångfalden för den svenska ekonomin. Det är i de mindre företagen som mycket 

nytänkande sker, detta leder till utveckling av produkter, produktionsprocessen och 

tjänster, vilket i sin tur skapar förutsättningar för näringslivets framgång (Regeringens 

proposition, 1991/92:38).  

Finanstidningen (2010) skriver att små och medelstora företag i Sverige under år 2008 

stod för 59 procent av näringslivets totala förädlingsvärde och 63 procent av Sveriges 

anställda, där förädlingsvärdet är den faktiska produktionen minus kostnader för köpta 

och tjänster. De flesta av dessa företag är mikroföretag och dessa stod för över en 

femtedel av förädlingsvärdet och av det totala antalet anställda.  

3.3 Mikroföretagens två typer 

Att många småföretag är i behov av rådgivning är självklart eftersom de i många fall 

inte har den kompetens som krävs inom företaget. Denna kompetens kan tillgodoses 

genom anställning, eller via extern rådgivning. I vissa mikroföretag kan det finnas 

hinder mot att tillgodose detta kompetensbehov, trots att företag kan behöva extern 
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hjälp för att exempelvis nå tillväxt. SOU (1998:77) beskriver att det finns två olika typer 

av mikroföretag, där dessa delas upp i levebrödsföretag och tillväxtföretag.  

Levebrödsföretagen förklaras vara den största delen av småföretagen. Dessa företag har 

inga avancerade expansionsplaner, det är ofta enmans eller familjeföretag inriktade på 

service på en lokal marknad. Levebrödsföretag har varken viljan eller förutsättningarna 

för att expandera på den lokala marknaden. SOU (1998:77) menar att verksamheten kan 

expandera om det finns en större efterfrågan i samhället där företaget finns, eller om 

företaget konkurrerar ut ett annat företag. Levebrödsföretagen hanterar främst problem 

med den dagliga driften. Brush och Chaganti (1999) förklarar att ägarens inställning 

påverkar företagets mål och därmed dess inställning till levebröd eller tillväxt.  

Tillväxtföretagen fungerar inte riktigt som levebrödsföretagen. Enligt SOU (1998:77) är 

enbart 5 procent av småföretagen renodlade tillväxtföretag. Tillväxtföretag producerar 

varor och tjänster som inte är geografiskt begränsad. För dessa företag kan det vara 

svårt att bedöma hur marknaden ser ut, och riskerna kan vara större. Problemen för 

företagen har ofta med utveckling eller anpassning att göra. Det kan vara ny teknik, nya 

kunder, nya marknader, export, eller varumärkes- och patentfrågor. Welch och White 

(2000) menar att det under tillväxten för småföretag är viktigt med kassflöde, men att 

det är svårt att förutspå, och att det kan vara ett potentiellt problem. Produktions- och 

distributionskanalerna är också viktiga för småföretagen under tillväxtperioder. Till 

skillnad från levebrödsföretagen blir ett fokus på hela företaget av vikt, inte enbart den 

dagliga driften (Welch & White, 2000).  

3.4 Mikroföretagens faser 

Mikroföretag rymmer allt från enmansföretag till företag med nio anställda. Hur stora 

företag kan bli, kan bero på företagens inställning till expansion, men även på företagets 

förutsättningar. Ek (1994) beskriver mikroföretagens utveckling i olika steg, där 

företaget vid varje steg möter olika utmaningar. Det första steget är företagets start och 

problemen som finns då. Till exempel kan nystartade företag behöva hjälp för att 

utvecklas av någon som har erfarenhet och kompetens och som har ett stort 

engagemang. Ekberg (2005) beskriver att kunskap är nyckeln. Företagen behöver hjälp 

med det de inte kan, om det så är redovisning, bokföring eller försäljning.  
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Ek (1994) skriver att det andra steget uppkommer när företaget ska anställa den första 

personen. Det blir fler papper att redovisa och mindre tid till företaget. Det är mycket att 

ha koll på, arbetsmarknadsförsäkringar, kollektivavtal och arbetsrätt. Sedan kommer 

frågan, vem ska anställas, och vad för slags kompetens behövs?  

Det tredje steget inträffar enligt Ek (1994) någonstans efter att företaget har 5 anställda. 

Det första tecknet är att det administrativa arbetet blir allt tyngre, det blir mer inköp, 

faktureringar, redovisningen blir mer omfattande, företaget får in fler 

kundreklamationer, bank och bankrutiner samt kund- och leverantörskontakterna blir 

också mer omfattande. Någonstans i detta stadie är det dags att anställa den första 

personen med ansvar för administrationen, den första anställda som inte bidrar till några 

intäkter. Detta kan innebära ett problem med den ekonomiska kalkylen, eftersom det 

kan behövas fler anställda för att täcka upp kostnaderna för en administratör. Fler 

anställda kan dessutom bidra till att företaget behöver större lokaler. Att anställa någon 

som sköter det administrativa arbetet, kan således bli ett stort expansionsbeslut som bör 

tänkas över noggrant.   

Det fjärde steget, vilket är det sista som berör mikroföretagen, innebär enligt Ek (1994) 

problem för företagen att expandera. Många företag kan helt enkelt inte bli större, på 

grund av att de är begränsade rent geografiskt sett. Att expandera, innebär nya 

marknader och det krävs mycket arbete för att expandera, geografiskt sett.  

3.5  Operativa respektive strategiska rådgivningstjänster 

Rådgivning är en tjänst som kan se olika ut beroende på vad företagen efterfrågar, vad 

för slags företag det är, och i vilken fas företaget befinner sig. Hjalmarsson och 

Johansson (2003) beskriver att det finns två olika typer av rådgivningstjänster, operativa 

och strategiska. Den strategiska rådgivningen är subjektiv och beror på förhållandet 

mellan klienten och rådgivaren. Informationen är outtalad och en del av själva 

förhållandet och den kontext där tjänsten är producerad. I denna relation uppstår ny 

information och nya tankar som tidigare inte existerat. Den operativa rådgivningen är 

mer objektiv och är inte beroende av förhållandet mellan klienten och rådgivaren. Det är 

enkelt att kommunicera och råden är statiska, på så sätt att de inte förändras under tiden. 
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Informationen är inte unik för ett företag utan den är välkänd bland andra rådgivare 

(Hjalmarsson & Johansson, 2003). 

SOU (1993:70) beskriver operativ rådgivning som en tjänst där det är enkelt att i förväg 

bedöma kostnader och intäkter och den rör en mindre del av verksamheten. Kunskapen i 

råden är mer generell, vilket gör att förändringar kan genomföras relativt enkelt utan att 

hela verksamheten förändras. Svanström (2008) beskriver detta som att informationen 

är riktad från rådgivaren till klienten. De strategiska rådgivningstjänsterna är svårare att 

bedöma eventuella kostnaderna och intäkterna på grund av att rådgivningen sker i ett 

samspel mellan rådgivare och klient. För att lösa ett problem krävs det kunskap från 

rådgivaren och information från klienten och tillsammans kan de lösa problemet. De två 

rådgivningstjänsterna har således helt olika arbetssätt, metoder och effekter på företaget.  

3.6 Hinder mot rådgivningstjänster 

Det finns ett behov av rådgivning i många småföretag och dessutom olika typer av 

tjänster att använda sig av. Det finns dessutom många som erbjuder rådgivning, till 

exempel banker, revisionsbyråer och redovisningskonsulter. Trots detta finns det många 

småföretag som väljer att inte anlita extern rådgivning, men vad är det påverkar dessa 

företag att avstå från rådgivning? Svanström (2008) beskriver att ett av de hinder som 

finns mot att anlita extern rådgivning är att företag inte vill förlora kontrollen. Om 

företaget lämnar information till någon utanför företaget kommer den interna 

kompetensnivån kan bli lägre. Det kan dessutom finnas en känsla inom företaget att 

vissa funktioner som långsiktig ekonomisk styrning och planering av verksamheten är 

så viktiga att det måste finnas fullständig kontroll internt. Vissa företagsledare kan 

också känna sig förknippade med sitt företag att de inte vill släppa kontrollen av 

företaget. En annan åsikt är att behov av extern hjälp och rådgivning är att visa tecken 

på svaghet (Svanström, 2008).  

Enligt SOU (1998:77) finns det ett gap mellan företagare och externa rådgivare. 

Rådgivningsorganisationer saknar förståelse för vad företagen gör, de lever i en annan 

verklighet. De saknas kunskap om hur småföretag fungerar i praktiken och de som ska 

hjälpa företag har inte själva kommit i kontakt med småföretagens problem. SOU 

(1998:77) beskriver att det finns en skillnad i perspektiv, där entreprenörerna hellre blir 
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hjälpta av andra entreprenörer, än av akademiker. Företagare menar att de har svårt att 

förstå de personer som ska hjälpa dem, och upplever samtidigt att de har svårt att bli 

förstådda. Nitsch (1989) beskriver att detta gap bildas av en kulturkrock, där rådgivare 

och företagare lever i olika världar. Författaren menar att rådgivaren i vanliga fall är 

akademiskt utbildad och använder sig av en objektiv mål- och medelsrationalitet, medan 

företagaren är mer subjektiv och använder en situationsanpassad rationalitet. Nyström 

(1996) beskriver att företagare ofta vill se att hela situationen löser sig, där det är 

viktigare att allt löser sig i tid, än att varje delmoment utförs på ett optimalt vis. Det är 

alltså viktigt med en anpassad rådgivning för företagens specifika situation som 

företagarna är ute efter, inte en mer allmän bild av problemen (Nyström, 1996).  

Mole (2002) skriver att det finns en risk för att konsulter har valt ut ett par temaområden 

och att rådgivningen således inte är anpassad efter företagens behov, utan snarare mot 

merförsäljning. Soriano, Reig, Sanchis och Torcal (2002) skriver att hinder kan uppstå 

genom konsulters tillvägagångssätt mot mindre företag. Det kan innebära att sätta 

företagaren i en beroendeställning eller använda sig av aggressiva försäljningsmetoder. 

SOU (1998:77) skriver att företagare skulle vilja ha en mer förutsättningsslös 

vägledning om vilken sorts rådgivning de kan få, som passar företagets behov.  

Ping, Carson och Simnett (2006) skriver att en långvarig relation bygger upp en form av 

förtroende. Det skapas ofta en relation mellan en revisionsbyrå och dennes klient. En 

längre relation mellan dessa två parter ökar chansen till att rådgivningstjänster köps av 

klienten.  

3.7 Aktörer inom ekonomisk rådgivning 

Småföretag har i allmänhet ett behov av rådgivning där flera faktorer styr detta behov, 

men vilka erbjuder ekonomisk rådgivning till företag i Sverige och vilka rådgivare 

använder sig företag av? Genom en sökning på Google.se på ekonomisk rådgivning till 

företag blir sökresultaten bland annat redovisningskonsulter, revisionsbyråer, banker 

och andra företag som erbjuder ekonomisk rådgivning. Rådgivning kan komma från 

många håll, och Svanström (2008) menar att rådgivning erbjuds från konsulter, sociala 

nätverk samt professionella och tekniska specialister. En studie från NUTEK (2000) 

visar att småföretag i Sverige främst använder revisorer och banktjänstemän som 
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rådgivare. Undersökningen, som omfattar 1022 mindre och medelstor svenska företag, 

visar att cirka 75 procent av företagen kontaktar banken om de behöver rådgivning och 

cirka 70 procent kontaktar en revisionsbyrå för att få rådgivning (NUTEK, 2000).  

Många företag och organisationer erbjuder rådgivningstjänster till företag idag. Det 

räcker med att gå in på någon av de större bankernas eller revisionsbyråernas hemsidor. 

Informationen om att de erbjuder olika tjänster inom rådgivning till mindre företag i 

Sverige går inte undvika.  

Den typ av kompetens eller form av rådgivning som företagen vill ha delar Wood, 

Bryson och Keeble (1993) in i specialistkompetens och allmän kompetens. Den 

rådgivning som företagen efterfrågar är till 50 procent specialistkompetensen, 25 

procent vill ha en kombination av dem och 25 procent efterfrågar allmän kompetens. 

Detta menar Svanström (2008) är en koppling till de som dominerar 

rådgivningsbranschen. Det är främst professionella specialister som revisorer, banker 

och jurister som efterfrågas som rådgivare.  

3.8 Förtroende i rådgivningsrelationen 

Svanström (2008) skriver att begreppet förtroende är ett centralt och återkommande 

begrepp inom litteratur som är inriktad på rådgivning. I förtroende mellan två parter är 

det vanligt att olika nivåer av förtroende leder till olika förväntningar på rådgivningen. 

För att rådgivningen ska vara effektiv eller ens fungera krävs någon form av förtroende 

mellan rådgivaren och klienten (Svanström 2008). Möllering (2002) hävdar att 

förtroende ofta ses som en förutsättning för ett rådgivningssamarbete och som ett 

substitut för kontroll.  

Det Möllering (2002) menar är att förtroende är relaterat till antaganden om ett 

opportunistiskt beteende. Det innebär att trovärdighet minskar risken för opportunism, 

vilket leder till ett minskat behov av kontroller som kan vara kostsamma att utföra. Ett 

förtroende mellan två parter leder även till att information delas mer öppet och parterna 

får en mer riskökande attityd, vilket leder till ett minskat behov av kontroller och 

övervakning. Bennett och Robson (2004) hävdar att de rådgivare som blir anlitade finns 

inom det sociala nätverket hos den som anlitar. Det sociala nätverket har sin grund i 

personligt förtroende, och i det sociala nätverket ingår mycket släkt och vänner. Dessa 
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kontaktas oftast först av mikroföretag och ägarledda företag på grund av det personliga 

förtroendet i kombination till en låg kostnad, men kompetensen och erfarenheten i 

denna grupp är ofta begränsad (Bennet & Robson 2004).  

3.9 Teorimodell 

 

Figur 1. Teorimodell 

1. Mikroföretagen har ett behov av ekonomisk rådgivning då de inte kan anställa 

personer för att täcka all områden där det behövs kompetens. Detta behov kan 

tillfredsställas genom flera olika aktörer.  

2. Det finns flera olika aktörer som erbjuder ekonomisk rådgivning och det är främst 

revisionsbyråer, redovisningskonsulter och banker som används. En studie från NUTEK 

gjordes år 2000, och den visade att banken och revisionsbyråerna var det vanligast 

förekommande då.  

3. Rådgivningen som företagen vill ha riktar sig både mot strategisk- och operativ 

rådgivning. Den operativa rådgivningen är mer objektiv och påverkas inte av 
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förhållandet mellan parterna. Informationen är inte unik för ett företag utan välkänd. 

Den strategiska rådgivningen fungerar som ett samspel mellan rådgivare och klient. För 

att lösa problem krävs det information från båda parter och tillsammans kan de lösa 

problemen.  

4. Beroende av problemens karaktär så krävs olika typer av kompetens för att lösa de 

problem som företagen kan ställas emot. Det finns både allmån kompetens och 

specialistkompetens där de flesta efterfrågar en specialistkompetens, vilket dominerar 

rådgivningsbranschen. 

5.  Beroende på vilken typ av mikroföretag det är, så fungerar företagen väldigt olika. 

Levebrödsföretagen, vilka är den största andelen av mikroföretagen, har inga 

avancerade expansionsplaner och agerar ofta på den lokala markanden, eventuella 

expansioner sker om det finns en större efterfrågan i samhället de finns etablerade i. 

Tillväxtföretagen som är färre till antalet än levebrödsföretagen producerar varor som 

inte är geografiskt begränsade. De kan ha svårt med marknadsbedömning och i dessa 

företag är riskerna större. 

6. Levebrödsföretagen har ingen vilja att expandera utan de söker ofta rådgivning för att 

hantera den dagliga driften. 

7. Tillväxtföretagen som agerar på en större marknad har ofta problem med anpassning 

eller utveckling. Ny teknik, nya kunder, nya marknader, export eller andra problem. Här 

blir det ett större fokus på hela företaget i jämförelse med levebrödsföretagen som 

fokuserar på den dagliga driften. 

8. Alla mikroföretag använder sig inte av ekonomisk rådgivning, utan det finns ett antal 

hinder mot detta. Företagarna är rädda att förlora kontrollen över företaget, att bli 

beroende av rådgivaren och de är rädda för att de visar svaghet genom att använda sig 

av ekonomisk rådgivning. Det finns även ett gap mellan företagare och ekonomiska 

rådgivare, där företagare upplever att rådgivare saknar förståelse för vad de gör. Det 

saknas kunskap mellan parterna för varandra, kunskap om hur rådgivning kan fungera 

på bästa sätt. 
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9. Ekonomisk rådgivning används trots dessa hinder och den viktigaste egenskapen för 

att få det att fungera är förtroende. Förtroende är en förutsättning för ett samarbete och 

fungerar som ett substitut till kontroll. Förtroende leder dessutom till att information 

delas mer öppet. 
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4 Empiri 

I början av detta kapitel redovisas resultaten och svaren från de kartläggande 

intervjuerna, indelat i de fyra urvalsgrupperna. Sedan presenteras en tabell med 

samtliga intervjuade från urvalsgrupperna för att ge en bättre överblick av resultaten. 

Därefter kommer djupintervjuerna presenteras och till sist kommer en empirianalys, 

vars syfte är att sammanfatta empirikapitlet.  

4.1 Kartläggande intervjuer 

4.1.1 Tjänsteföretag 1-5 anställda 

Av de fem som intervjuades i denna grupp var det endast två som använde sig av extern 

ekonomiskt rådgivning. Den typ av rådgivare som används i det ena företag var deras 

revisor och ägaren har haft en längre relation med revisorn och menar att förtroendet till 

rådgivaren är A och O, för kan företaget inte lita på de råd som ges är råden inte av 

värde.  

Det andra företaget hade ägarens bror som extern ekonomisk rådgivare och bollplank. 

Ägarens bror har länge varit företagsägare själv och verkat inom samma bransch en 

längre tid. Ägaren här menar även han att förtroendet är viktigt, och förlitar sig på sin 

bror på grund av hans erfarenheter i branschen mer än någon okänd utomstående. De 

övriga tre som inte använde sig av en ekonomisk rådgivare menar att det inte behövs 

med motivering att kompetensen och kunskapen redan finns i företagen.  

Det administrativa arbetet i ett av de fem företag som intervjuades sköttes av en anställd 

på 50 procent. I de övriga fyra företagen var det ägarna som hade hand om det 

administrativa i företagen. Inget av de intervjuade företagen har några planer på att 

expandera och den gemensamma anledningen är på grund av att de är nöjda med 

verksamheten som den är idag. Ägarna vill behålla kontrollen och ser endast problem 

med att expandera.  
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4.1.2 Tjänsteföretag 6-9 anställda 

Av de fem tjänsteföretagen med 6-9 anställda som intervjuades var det två som använde 

sig av externa ekonomiska rådgivare. I det ena företaget användes revisorn och det 

andra företaget använde revisorn och banken som ekonomiska rådgivare. Båda 

företagens ägare rådfrågar främst sina revisorer i samband med bokslutet.  

De övriga företagen som intervjuades hade inga rådgivare. En företagsägare menade att 

det berodde på att han endast ägt företaget i sex månader och ännu inte riktigt kommit in 

i arbetet och processerna. Argument från andra företagsägare är att det skulle vara för 

dyrt med externa rådgivare till företaget. En ägare som menar att de inte har råd med en 

rådgivare i dagsläget medger dock att det kan bli aktuellt i framtiden. I sådana fall vill 

ägaren ha en rådgivare som agerar bollplank och varit eller är verksam i liknande 

bransch som sig själv. De andra två företagen använder inte någon ekonomisk rådgivare 

för de är nöjda med verksamheten som den är. 

Fyra av fem intervjuade företagsägare sköter det administrativa i företaget själva. Det 

sista företaget har en anställd som endast har administrativa arbetsuppgifter. De fyra 

företagsägarna som sköter om sin egen administration har liknande anledningar till 

detta, de vill ha kontroll och översikt på sina företag. Det är också motiveringen till 

varför samma fyra ägare inte vill expandera sina verksamheter. Andra argument från 

ägarna är att expansion av företag kan medföra stora problem, och varför skapa problem 

i något som redan fungerar. Det är med andra ord endast en av ägarna som vill 

expandera sin verksamhet.  

4.1.3 Tillverkande företag 1-5 anställda 

Urvalsgruppen med tillverkande företag 1-5 anställda har bäst svarsfrekvens bland 

urvalsgrupperna, 8 av 15 företag deltog på en telefonintervju. De som inte ville delta 

hävdade att de inte hade tid med en telefonintervju, trots att det skulle ta mellan 10-15 

minuter och tidpunkten skulle de få välja själva.  

Fem av åtta företag använde sig av ekonomiska rådgivare, varav alla förutom en hade 

sin revisor som rådgivare. Det företag som inte använde sin revisor som rådgivare 

använde sig av en redovisningskonsult. Samtliga intervjuade nämner att relationen till 
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sin rådgivare är viktigt, de flesta tar upp förtroende som den viktigaste egenskapen i 

rådgivningsrelationen men även kompetensen hos rådgivaren är av stor vikt menar de 

intervjuade. Till exempel sa ägaren till Företag 34: ”Förtroende är en av de viktigaste 

aspekterna i relationen mellan mig och min rådgivare. Kompetensen hos rådgivaren är 

viktigt, men att det är svårt att bedöma den, utan att man helt enkelt får lita på den man 

har förtroende för.”. 

Flera av de intervjuade tar även upp det positiva i att ha rådgivare, Företag 35 tar upp att 

deras redovisningskonsult hjälper dem med att räkna på olika projekt och budgetar. 

Ägaren till företag 38 sa: ”Rådgivning kan vara extra viktigt vid investeringar så man 

inte hamnar i en eventuell skuldfälla. Dåliga villkor, eller dåliga kontrakt kan också 

innebära problem för företaget. Det viktigaste med en extern rådgivare är att vi kan nå 

en förståelse för vad som händer om vi skulle fatta vissa beslut.”. 

Bland de åtta intervjuade sköttes det administrativa av ägarna i sex av företagen. I de 

andra två företagen sköts det av en anställd, men de har även andra arbetsuppgifter på 

grund av att företagen är små och inte har råd att ha en anställd till endast administrativa 

uppgifter.  

När det kommer till om företagen har planer på att expandera är resultatet delat, fyra 

företag har planer på att expandera medan de andra fyra inte har det. De företagsägare 

som inte har planer på att expandera sina verksamheter vill bevara dem främst för att de 

är tillfredsställda med verksamheten som den är. Expansion medför även mindre 

översikt för ägarna, vilket är något som de flesta ägare inte vill förlora.  

4.1.4 Tillverkande företag 6-9 anställda 

Samtliga företag som intervjuades hade externa ekonomiska rådgivare. Fyra av fem 

använde sig av sin revisor och främst vid bokslutsfrågor, men även vid andra 

ekonomiska frågor som skatt, pension – eller deklarationsfrågor. Argument för varför 

revisorn valts som ekonomisk rådgivare är för att de har kompetens och insyn i 

företagen. Men även i denna urvalsgrupp ser företagsägarna förtroende som den 

viktigaste egenskapen i relationen mellan sig och rådgivaren. Det gick till och med så 

långt att en av de intervjuade hävdade att rådgivning från en rådgivare som inte har 

företagets förtroende blir oanvändbart på grund av att råden kommer ifrågasättas. 
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Ägaren till Företag 50 sa: ”Jag använder min revisor till ekonomisk rådgivning, han 

har insyn i företaget och vi har känt varandra länge så jag litar på honom. Han har 

dessutom den kunskap och kompetens som behövs för att svara på de frågor jag brukar 

ha.” Det företag som inte använde sin revisor som ekonomisk rådgivare har en 

redovisningskonsult anlitad från en revisionsbyrå som rådgivare.  

Det administrativa sköts av ägaren i ett av företagen, och av en anställd i de andra fyra 

företagen. Två av företagsägarna strävar ständigt efter att expandera sina verksamheter. 

Av de andra tre företagsägarna som inte vill expandera är anledningen att en av dem är 

nöjd med sin verksamhet och de andra två ägarna ser ingen marknad för att kunna 

expandera. 

4.1.5 Bortfall 

Totalt tackade 23 av 60 företag ja till att delta i en intervju vilket ger en svarsfrekvens 

på 38,3 procent. I första urvalsgruppen som innefattar tjänsteföretag med 1-5 anställda 

deltog 5 av 15 företag på en telefonintervju. De främsta anledningarna för att företagens 

ägare inte ville delta var att de hävdade att de inte hade tid. Att intervjun endast skulle ta 

10-15 minuter var de informerade om. De fick även alternativet att välja tidpunkt för 

intervjun själva. 6 av 10 hade tidsbrist som anledning medan de övriga fyra inte ville 

delta på grund av ämnet, ekonomisk rådgivning. Dessa fyra var till en början villiga att 

delta, men när de fått vetskap om ämnet, har de helt plötsligt inte velat delta längre.  

I urvalsgruppen med tjänsteföretag med 6-9 anställda ville 10 av 15 företag inte delta på 

en telefonintervju. Fyra av tio ville inte delta på grund av att intervjun skulle handla om 

ekonomisk rådgivning. Några av dessa var till en början intresserade att delta på en 

intervju, tills ämnet kommit på tal. De övriga sex som inte ville delta hade tidbrist som 

anledning.  

Urvalsgruppen med tillverkande företag 1-5 anställda har bäst svarsfrekvens bland 

urvalsgrupperna, 8 av 15 företag deltog på en telefonintervju. De som inte ville delta 

hävdade att de inte hade tid med en telefonintervju, trots att det skulle ta mellan 10-15 

minuter och tidpunkten skulle de få välja själva.  
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I denna urvalsgrupp var svarsfrekvensen 5 av 15. Av de tio företagsägare som inte ville 

ställa upp på en telefonintervju var orsakerna främst tidsbris, men vissa hade argumentet 

att de helt enkelt inte ville delta, oavsett ämne.  
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4.1.5 Kartläggning av företagen 

Kartläggning av företagen 

  Tjänsteföretag Tillverkande företag   
Antal Anställda 1-5 Anställda 6-9 Anställda 1-5 Anställda 6-9 Anställda Totalt 

Svarsfrekvens 5 (33%) 5 (33%) 8 (53%) 5 (33%) 23 (38%) 

Antal företag som använder sig av  

extern ekonomisk rådgivning 
2 (40%) 2 (40%) 5 (63%) 5 (100%) 14 (61%) 

Antal företag som använder sin 

 revisor som rådgivare 
1 (20%) 1 (20%) 4 (50%) 4 (80%) 10 (43%) 

Antal företag som använder 

banken till rådgivning 
0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.3%) 

Antal företag som använder 

redovisningskonsult som rådgivare  
0 (0%) 0 (0%) 1 (13%) 1 (25%) 2 (9%) 

Antal företag som använder sig 

av någon i familjen eller någon  

bekant som rådgivare 

1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.3%)  

Antal företag som använt extern 

ekonomisk rådgivning tidigare 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Antal företag som har någon 

anställd med endast administrativa 

uppgifter 

0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 5 (22%) 

Antal företag som har någon  

anställd som har administrativa 

och andra arbetsuppgifter 

1 (20%) 0 (0%) 2 (25%) 0 (0%) 3 (13%) 

Antal företag där ägarna själva 

sköter det administrativa arbetet i 

företaget 

4 (80%) 4 (80%) 6 (75%) 1 (20%) 15 (65%) 

Antal företag som planerar att 

expandera 
0 (0%) 1 (20%) 4 (50%) 2 (40%) 7 (30%) 

Antal företag som inte kan 

expandera på grund av marknaden 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 2 (9%) 

Antal företag som inte vill 

expandera på grund av att ägarna 

är nöjda med verksamheten som 

den är 

5 (100%) 4 (80%) 4 (50%) 1 (20%) 14 (61%) 

Bortfall på grund av tidsbrist 6 (40%) 6 (40%) 7 (47%) 10 (67%) 29 (48%) 

Bortfall på grund av ämnet 4 (27%) 4 (27%) 0 0 8 (13%) 

Figur 2. Kartläggning. 
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Tabellen ovan visar en sammanfattning av den kartläggande delen av studien. Det är för 

att ge en övergripande bild av kartläggningen där bland annat svar, svarsfrekvens och 

bortfall finns med. Det är även den kartläggande delen av studien som ligger till grund 

för de djupintervjuer som gjorts, och som presenteras i nästkommande del av kapitlet.  

4.2 Djupintervjuer 

4.2.1 Företag A 

Företag A är ett tillverkande företag som tillverkar möbler och diverse andra 

textilprodukter. De har 8 anställda och omsättningen för 2013 var 1.8 Miljoner Euro. I 

företaget finns två delägare som ägt bolaget tillsammans sedan starten 1995. Företaget 

består av två ägare, två mellanchefer och fyra anställda som tillsammans med 

mellancheferna sköter produktionen. Ägarna sköter en del administrativt som 

fakturering, orders och kundkontakter, men det mesta av den administrativa delen sköts 

av en av mellancheferna.  

Företaget har varit i en tuff period där de från uppstarten konstant har ökat sin 

omsättning och antalet anställda. I början av 2010-talet började företaget gå sämre och 

företaget upplevde sin hittills största, och enda, kris. Andreas Andersson, som är en av 

företagets två delägare, beskiver det som att leva i en bubbla. När deras största kund 

gick i konkurs stod de där utan en av sina största kunder. Företaget var tvunget att säga 

upp flera personer som varit i företaget i många år. De beskriver det som en 

problematisk tid. Företaget hade växt och växt i 15 år, plötsligt kom en motgång de inte 

kunde hantera. ”Vi vet inte om vi gjorde rätt saker innan, eller om det bara var tur. Men 

vi har varit med om både dåliga och bra dagar, nu är vi förhoppningsvis tillbaka på 

spåret mot bra dagar”, säger Andersson. Han fortsätter med att beskriva att företagets 

mål att ta tillbaka företaget till vad det en gång var, att återigen fylla lokalerna till sin 

fulla kapacitet, men där är det nog. ”Att skaffa nya lokaler igen, köpa in fler maskiner 

och gå igenom det. Nej, det är för mycket jobb” menar Andersson. Företaget fungerar 

bra, produkterna är bra och nu fungerar hela företaget, till skillnad för ett par år sedan, 

det är inte bara produkten som är bra.  
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Andersson berättar att förändringen har sin grund i att de för fyra år sedan bytte revisor, 

på grund av att deras före detta gick i pension. Detta var efter att företaget hade gått 

sämre, och för företaget var detta en kritisk tidpunkt. De stod på gränsen till att behöva 

skära ner ännu mer, och Andersson förklarar att utan deras revisor hade de aldrig varit 

där de är idag. Revisorn bidrog med långsiktigt tänkande och planering inför framtiden. 

Revisorn hade erfarenhet av andra företag och hur de löst sina situationer, både genom 

egna klienter och genom före detta kollegors klienter, och revisorn bidrog med att 

förmedla kontakt till en duktig säljare som hjälpt företaget mycket. Andersson berättar 

att revisorn öppnade upp ögonen på ägarna, han spräckte den bubbla som de levt i 

tidigare. Andersson förklarar det så här: ”Vi insåg att vi inte behövde gör allt själva. 

Det finns vissa saker som andra kan göra åt en, som de gör bättre, vilket i slutändan 

leder till att det blir billigare för oss”. Andersson förklarar även att det var mycket de 

kunde ha gjort annorlunda i företaget som revisorn har hjälpt oss att ändra. Saker som 

tidigare var naturligt för företaget, har nu justerats och blivit enklare, ibland billigare 

och ibland effektivare. Företaget har blivit bättre i de flesta delarna och det är enligt 

Andersson till stor del tack vare revisorn.  

Andersson beskriver problematiken kring rådgivning så här: ”Det är så lätt att man kör 

fast i gamla hjulspår, man är dessutom för stolt och för dum för att vilja ta hjälp av 

någon annan”. Trots detta valde företaget att ta hjälp av sin revisor under en tid av stora 

problem. Hur de skulle ta sig vidare var först oklart. De visste att de var tvungna att 

göra en förändring, men inte vad, och de funderade över vem de kände som kunde vara 

till hjälp. Lösningen kom från en god vän till Andersson, som också driver småföretag, 

och som i sin tur var bekant med företagets relativt nya revisor. Vännen berättar att 

deras revisor är en klippa och att han säkerligen kan hjälpa företaget att ta sig vidare. 

Han hade själv använt sig av sin revisor för rådgivning ett flertal gånger och han var 

riktigt nöjd med resultatet. Så de hörde av sig till revisorn och bokade in ett ordentligt 

möte, och efter det har det flutit på, förklarar Andersson. Det viktigaste och en 

grundpelare i själva relationen mellan företaget och revisorn är att alltid kunna säga vad 

man tycker. Högt till tak och våga prata om allt, även om det som är jobbigt. Kanske är 

det extra viktigt att våga prata om det som är jobbigt, menar Andersson. Relationen är 

det viktigaste, förtroendet, att kunna lita på varandra har präglat samarbetet mellan 

Andersson och hans rådgivare, vilket Andersson menar kan ha bidragit till framgången. 
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För företaget har det varit extra viktigt att det kommit någon utifrån. Det har diskuterats 

mycket tidigare, men Andersson menar att det kan vara svårt att kritisera den 

verksamhet som han själv driver och arbetar i. Revisorn kom in för att förändra och det 

var givet från start att Andersson och revisorn skulle kunna prata om allt.  

Att det blev just revisorn som valdes till rådgivare är inte heller en slump. Företaget 

funderade på en extern rådgivningskonsult också och hade ett kort möte på företaget. 

Andersson berättar att det inte klickade i personkemin. ”Det kändes som att han höll ett 

föredrag på en stor konferens, allt var generellt och vi tyckte inte att det skulle passa för 

oss”. Innan beslutet att tacka nej till konsultens tjänster, diskuterade Andersson det med 

andra småföretagare och i grunden var de flesta av åsikterna negativa. Konsulter är 

pushande, dyra och de bidrar inte med något till företaget. Kommenterarna från andra 

företagare fick företaget att släppa tankarna på en extern konsult, och sedan valde 

företaget att använda revisorn. Vid frågan om banken var ett alternativ skrattar 

Andersson och svarar: ”Nej, banken har aldrig varit ett alternativ, de sysslar med så 

mycket annat och hur ska de kunna ha koll på företagsrådgivning också?”.  

Företag A använder sig av revisorns rådgivning så ofta de känner att det behövs. Bland 

annat har revisorn hjälpt företaget med kalkyler till nya produkter, och hur företaget kan 

strukturera sig på sikt. När de skulle skaffa hemsida bistod revisorn med kontakter och 

tankar kring funktioner och vikt av en hemsida. Andersson menar att revisorn mestadels 

har bidragit till företaget på lång sikt, med planering, men också kontakter. Revisorn har 

sett många företag och fällor de kan ha hamnat i. Men företagets produktion och det mer 

kortsiktiga kan företaget bättre själva förklarar Andersson. Andersson medger att det 

varit dyrt, eftersom det blivit en del råd, men det har varit värt varenda krona, utan 

hjälpen hade företaget inte existerat idag. 

Att rådgivning förändrat företagets situation står klart. Andersson förklarar att 

relationen till deras revisor har påverkat synen han har på rådgivning och han förklarar 

att det är en viss jargong bland småföretagen. Andersson umgås mycket med andra 

företagare, alla vet om de andras företag går bra eller dåligt och hur det står till, han 

beskriver det så här: 
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Man känner en stolthet över sitt eget företag, det är något du har skapat själv från grunden. 

Jag ser Lasse sitta här utanför med sin grävmaskin och han har ju en grävfirma. Men det är 

egentligen inte en grävfirma, det är Lasses grävfirma. Lasse är firman. Utan Lasse, ingen 

firma, de är så tätt sammankopplade, han lever med sitt jobb och firman med honom. Skulle 

Lasse använda sig av rådgivning innebär det ett personligt misslyckande och han är för stolt 

för att vilja ha hjälp oavsett hur mycket det skulle ge företaget. Han lever för att driva sitt 

företag själv, utan hjälp. 

Andersson fortsätter att beskriva att det var så även för dem i början, när företaget gick 

bra var det deras egen förtjänst, som innebär en tillfredsställelse i sig själv. För vissa, 

menar Andersson, är det viktigare att nå den tillfredsställelsen än att företaget tjänar mer 

pengar. 

4.2.2 Företag B 

Företag B är ett tjänsteföretag som sysslar med fastighetsservice. Företaget ligger i en 

småstad och har för närvarande tre anställda, omsätter 0.7 miljoner euro och ägs av 

Bertil Bengtsson. Bengtsson startade företaget 2004 och sedan dess har företaget växt 

lite i taget. Tanken från början var att försörja sig genom lite diversejobb, utan några 

fasta kunder. Sedan dess har verksamheten utvecklats och företaget har fasta kunder. 

Företagets mål är att fortsätta att finnas till på den lokala marknaden, att ha tillräckligt 

mycket arbete för företagets anställda. Eventuella nyanställningar har enligt Bengtsson 

inget syfte i sig självt, utan det blir det om företaget behöver fler för att klara av 

arbetsmängden. 

Företaget har gått från att vara ett enmansföretag till att bli ett mikroföretag, något 

Bengtsson beskriver som en ren slump. Bengtsson blev uppsagd från sitt förra jobb och 

istället för att söka nytt tog han saker i egna händer och startade upp ett företag som 

sysslade med det mesta. Bengtsson beskriver det så här: ”Det började med 

gräsklippning, beskära buskar och träd, kratta löv och den delen. Efter ett tag hoppade 

jag in som en slags fastighetsjour och sedan har det bara rullat på”.  Bengtsson 

förklarar att när sysslorna började bli fler till antalet räckte hans tid inte till. Det började 

bli fler sysslor som han själv inte hade erfarenhet av vilket gjorde att det var bättre att 

anställa någon annan som hade den kompetensen. Bengtsson menar att det inte var 

några problem att anställa den första personen, eller att starta upp företaget, ”Nej, 

sådant där löser man utan problem, min fru fick sätta sig in i problemen och så 
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snackade jag lite med Jansson, han har också eget förstår du.”, säger Bengtsson om 

den problematiken.  

Efter att ha anställt den första personen fortsatte företaget att växa. När det har blivit för 

mycket att göra har Bengtsson tagit in en till anställd, gärna någon som kan saker han 

själv inte är lika bra på och helst någon han känner, eller som han blir rekommenderad 

från någon han känner. Bengtsson menar att det handlar om logiskt tänkande, ju mer 

sysslor de kan utföra, desto mer jobb kan de ta. Desto bättre personerna är på sina 

sysslor, desto bättre känns det att ha genomfört jobben. Det viktigaste är inte att tjäna 

pengar på företagen, eller att företaget växer. Bengtsson påpekar flera gånger att det 

viktigaste är kunderna och att kunna vara stolt över det arbete som utförts. Bengtsson 

säger så här om det:  

Jag var först lite tveksam till att börja med fastighetsjour, jag skulle säkert klara av det, men 

jag vet ju att andra är bättre. Det skulle dessutom ge mig mindre tid att arbeta med det jag 

är bäst på, så det bästa vore att anställa någon som kan det bättre än mig. Det handlar om att 

kunderna ska vara nöjda och först då är jag själv nöjd. 

Det administrativa i företaget sköts av Bengtssons fru och han förklarar att han inte 

använt sig av någon form av rådgivning någon gång sedan starten 2004. Bengtsson 

menar att företaget inte behövt hjälp med något än så länge och säger att han är tveksam 

till att någon skulle kunna förbättra något i företaget. Företaget hade revisor ett tag 

innan revisionsplikten slopades, men det var aldrig aktuellt att använda revisorn som 

rådgivare, Bengtsson säger så här: ”Jag hade ju en revisor förut, det var man ju tvungen 

att ha, men det var ju enbart pengar i sjön. Honom skulle jag aldrig be om råd, vad har 

han för inblick i hur saker fungerar på riktigt?”. Bengtsson förklarar att han inte litar på 

omdömen från personer som aldrig drivit företag själva. Kunskapen om problem som 

uppstår, framförallt inom ett mer praktiskt yrke, finns inte hos teoretiker. När Bengtsson 

får frågan om revisorer inte borde ha ett kunnande efter att ha sett många företag och 

olika problem, skrattar Bengtsson och förklarar att de kanske har sett problemen från sin 

sida flera gånger, men att de aldrig har löst problemen i praktiken. Det är de praktiska 

råden som skulle kunna fungera som rådgivning menar Bengtsson, och i sådana fall går 

han till vänner och bekanta som också är småföretagare. 
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Andra småföretagare är något Bengtsson nämner som en slags grupp. De träffas på 

lunchen, hälsar på varandra om de ser möter varandra och de brukar träffas några 

gånger om året för att diskutera hur det går och ge varandra tips och råd. Det råder en 

viss gemenskap och det finns en respekt för varandra. Bengtsson förklarar att detta är en 

stor del av att han gillar att vara småföretagare. Innan arbetade han på en fabrik, där han 

gjorde samma sak dagarna i ända. Nu får han ta ansvar och känna att det han gör spelar 

roll, det betyder något. Den gemenskap som finns inom gruppen småföretagare går inte 

att nå på annat sätt än genom respekt menar Bengtsson. På frågan om varför det är 

enklare att ta till sig råd från andra företagare än vad det är från rådgivare, svarar 

Bengtsson att det saknas förståelse. För det första kan inte en revisor det yrket som han 

sysslar med och för det andra förstår han aldrig hur en massa siffror och analyser ska 

kunna bidra till verksamheten. Bengtsson menar att han aldrig analyserar något 

speciellt, eller använder kalkyler utan förklarar det så här: ”Det som finns på 

företagskontot finns på företagskontot. Finns det tillräckligt mycket kan jag investera i 

nya maskiner, finns det inte tillräckligt så får jag väl ta ett lån, eller klara mig på det 

som finns”.  

Även att Bengtsson finansierar vissa delar av verksamheten genom lån, är inte banken 

ett alternativ till rådgivning. Bengtsson menar att banken inte är tillräckligt kunnig om 

något annat än sin egen verksamhet och att det enda de vill är att se om företaget kan 

betala tillbaka lånen. I övrigt anser han inte att de kan bidra med något extra till 

företaget. Bengtsson är skeptisk i stort till rådgivning och förklarar det så här: "Vem kan 

mitt företag bättre än jag? Vem kan skaffa mig kunder bättre än jag själv? Jag vet vad 

saker och ting kostar, jag vet vilket tid det tar och jag vet vad kunderna vill ha. Har 

man bara bra koll, behövs ingen rådgivning.". Rådgivning kostar dessutom alldeles för 

mycket mot vad det ger företaget, menar Bengtsson. 

Att rådgivningen kostar mer än den ger, är något som Bengtsson tar för givet. Han 

förklarar att han hört många skräckhistorier från andra småföretagare att han inte ens 

funderar på att använda sig av rådgivning. Varför denna motvilja mot rådgivning 

existerar vet han inte egentligen, men han säger att det kan bero på att det är så stor 

skillnad mellan en rådgivare och företagare som han själv. "Alltså, jag har svårt att 

tänka mig hur någon som sitter på ett kontor hela dagen lång ska kunna vet hur man 

driver företag." säger Bengtsson om rådgivare. Det är så stor skillnad i hur en företagare 
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och rådgivare tänker och ser på saker och ting. Han förklarar att när företaget hade en 

revisor diskuterade de företaget och vissa händelser, men att han knappt förstod hälften 

av vad revisorn menade på grund av att han använde termer som inte var bekanta. 

Bengtsson förklarar att det är något som är ett vanligt problem enligt andra 

småföretagare, "Man har ju hört talas om konsulter som slänger sig med fina ord som 

ingen förstår, försöker sälja in sig själv och göra så att man måste fortsätta ha honom. 

Så att han senare kan slänga upp en saftig faktura.". Bland småföretagare på orten och 

även bland andra bekanta har konsulter överlag ett dåligt rykte.  

På frågan varför småföretagare inte vill prata om rådgivning i en intervju svarar han att 

det kan bero på att kostnaderna och att många, precis som han inte upplever någon nytta 

med det. Konsulter i stort och rådgivning kan ha fått ett dåligt rykte som gör att ingen 

vill köpa tjänsterna. I orten där han bor finns det vissa som använder en revisor de 

känner till rådgivning, men han tror inte att någon annan skulle använda sig av någon 

extern konsult eller banken. För att Bengtsson skulle använda sig av rådgivning skulle 

det krävas mycket. "Det skulle väl vara om det går riktigt dåligt för företaget och 

frugan lämnar mig, så jag står utan någon som sköter papprena. Då får kanske 

stoltheten lämna plats åt en rådgivare". 

4.3 Empirisk sammanfattning 

Av de 23 studerade företagen använder sig 14 företag av någon form av extern 

ekonomisk rådgivning. Det finns dessutom en skillnad efter företagens typ, där 

tillverkande företag i högre utsträckning använder sig av ekonomisk rådgivning än 

tjänsteföretag. Av de tillverkande företagen använder sig 77 procent av företagen en 

ekonomisk rådgivare, medan samma siffra för tjänsteföretagen är 40 procent. Den 

vanligaste källan för rådgivning är revisorn som används i 71 procent av fallen. Det 

finns en viss skillnad mellan tjänsteföretag och tillverkande företag även här, men 

eftersom det enbart var fyra företag av tjänsteföretagen som använde sig av ekonomisk 

rådgivning, kan denna bild bli en aning snedvriden. Att det är just revisorn som används 

i en rådgivande roll har förklarats av flera företag. Företag 50 förklarar att revisorn har 

insynen, kunskapen och kompetensen som krävs för att nå förtroende och en bra 

rådgivning. Även Andersson, ägare till företag A, förklarar att det inte är en slump att 

det blev revisorn när de sökte extern rådgivning eftersom konsulter och banken inte 
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uppfyllde de krav som ställdes. Detta bekräftas av kartläggningen där det endast är 

enstaka fall av banker, redovisningskonsulter och familjer eller bekanta som rådgivare. 

Företagen använder sig av ekonomisk rådgivningen vid olika tillfällen, där skatter och 

bokföring är det vanligast förekommande. Även vid investeringar och problem är det 

vanligt att vända sig till sin rådgivare. Andersson, ägare till Företag A, förklarar att de 

tog kontakt med sin revisor för att vända en negativ trend med ett lyckat resultat och har 

fortsatt denna rådgivning och är på väg mot tillväxt igen. Av de 23 tillfrågade företagen 

är det 7 företag som planerar att expandera, 2 företag som anser att de inte kan på grund 

av begräsningar i marknaden och 14 företag som inte vill expandera på grund av att de 

är nöjda med verksamheten som den är. Här finns dessutom en skillnad mellan 

tjänsteföretag och de tillverkande företagen där enbart ett av tio tjänsteföretag vill 

expandera, medan 6 av 13 tillverkande företag vill expandera. Det finns således en 

större vilja bland de tillverkande företagen att växa och att använd sig av ekonomisk 

rådgivning. 

4.4 Empirisk modell 
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Figur 3. Empirimodell 

1. Mikroföretagen har ett behov av ekonomisk rådgivning, ett behov som de 

tillfredsställer genom flera olika aktörer. För att företagen ska använda sig av 

rådgivning krävs det att företag och rådgivare möts och att information går från en part 

till en annan, eller att den går åt båda hållen. 

2. De aktörer som används för ekonomisk rådgivning är främst revisorer, men även 

banker, redovisningskonsulter och familj eller vänner används. Revisorerna används i 

stor utsträckning för att de redan kan företaget och att de har kunskapen som krävs. 

3. Rådgivningen som företagen vill ha riktar sig både mot strategisk- och operativ 

rådgivning. Skattefrågor eller frågor om bokslut är vanligt och hör till den operativa 

rådgivningen, mer specifik hjälp för företagen hör till den strategiska rådgivningen där 

ett större samarbete och anpassning finns. 

4. För att lösa dessa problem krävs ofta olika typer av kompetens, både allmän och 

specialistkompetens beroende på vilka problem som finns. Av de företagen som 

använder sig av ekonomisk rådgining i nuläget är det däremot klar övervikt för 

revisorns mer specialistkompetens. 

5.  Mikroföretagets typ eller karaktär påverkar dess inställning till och användande av 

ekonomiska rådgivare. Kartläggningen visar att tjänsteföretag har en större motvilja mot 

ekonomisk rådgivning och användningen av den är inte lika vanlig som hos de 

tillverkande företagen. Tillverkande företag och tjänsteföretag kan i sin tur delas upp i 

levebrödsföretag och tillväxtföretag.  

6. Bland tillväxtföretagen är det vanligt att rågivningen behandlar utveckling och 

anpassning, till exempel vid expansion. Dessa råd kan vara av både strategisk och av 

operativ karaktär där problemet bestämmer hur rådgivningen ser ut. 

7. Bland levebrödsföretagen är ekonomisk rådgivning inte lika vanlig och en vanlig 

åsikt är att den ekonomiska rådgivningen ofta är alldeles för generell. Företagen vill åt 

specifika råd om just deras företag, en mer strategisk rådgivning. 
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8. Det finns flera hinder mot att mikroföretagen och de ekonomiska rådgivarna möter 

varandra. Företagen är rädda att tappa kontrollen över företaget, rädda att bli beroende 

av någon annan. Att använda sig av hjälp visar svaghet, samtidigt som det är dyrt. Det 

finns stark motvilja och misstro mot ekonomisk rådgivning, en motvilja som är så stark 

att företag väljer att inte ens medverka i en kort intervju, en misstro som kan ha sin 

grund i ett kunskapsgap. Kartläggningen visar att det hos företagen finns en känsla av 

att inte bli förstådda, att företagare och akademiker tala olika språk.  

9. Det viktigaste för att lösa upp dessa hinder är enligt företagen förtroende. För att 

rådgivningen ska fungera krävs förtroende mellan parterna. Förtroende växer fram med 

tiden och kan släppa på kontrollbehov, på misstro och beroende. Genom att kunskap 

flödar under förtroende skapas bra relationer som gör att den ekonomiska rådgivningen 

blir bättre. 

 

  



 

 

 

46 

5 Analys 

I det här avsnittet presenteras en analys av både kartläggningen och de mer djupgående 

intervjuerna med den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Analysen kan ses 

som en diskussionsprocess gentemot forskningsfrågorna. 

5.1 Behov av, och motvilja mot rådgivning 

Småföretagens behov av rådgivning är stort och Svanström (2008) skriver att 70 procent 

av företagen använder sig av rådgivning från revisionsbyråer. Författaren menar 

dessutom att de mindre företagen har ett större behov av rådgivning än stora företag för 

att de inte har samma möjlighet att anställa personal utan har ett behov av 

resurskomplettering. Detta behov är något som inte alltid tillgodoses, utan småföretagen 

har en benägenhet att inte anlita rådgivare vilket Johansson (1997) beskriver som 

småföretagens paradox. Detta visade sig även denna studie, där cirka 61 procent av de 

tillfrågade företagen säger sig använda ekonomisk rådgivning. Av de 60 tillfrågade i 

studien svarade 29 respondenter att de inte hade tid och 8 respondenter ville inte bli 

intervjuade eftersom ämnet behandlar ekonomisk rådgivning. Denna inställning kan 

sägas visa den motvilja som finns mot rådgivning. Att inte vilja använda sig av 

rådgivningen trots att företaget är i behov av det är en sak. Men att inte vilja ställa upp 

på en kort intervju där företaget enbart ska diskutera och förklara sin syn på rådgivning, 

där de dessutom är anonyma, kan visa på en annan attityd än bara en motvilja att betala 

för rådgivning. Andersson, ägare till Företag A, menar att det är lätt att företagare är för 

stolta för att vilja ta hjälp av någon annan. Att det kan vara viktigare för företagen att 

vara ensamma och klara av prövningar än att få hjälp utifrån och med den hjälpen tjäna 

mer pengar. Bengtsson ägare till Företag B, är inne på samma spår och förklarar att i 

orten som företaget verkar har konsulter ett dåligt rykte bland andra småföretagare, att 

det inte är värt kostnaden eller tiden det tar.  

Att använda sig av revisorn till ekonomisk rådgivning är det allra vanligaste, men även 

banken, redovisningskonsulter och familj och vänner förekommer. Valet att använda 

just revisorn som rådgivare motiveras med att revisorn har insyn i företaget och 

kompetensen som krävs. Svanström (2008) skriver att 70 procent av företagen använder 

sig av revisionsbyrån som rådgivare och studiens kartläggning visar att mikroföretagen 
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fortfarande använder sig av revisionsbyrån i hög utsträckning när det kommer till 

rådgivning. Revisorer har kompetensen för att lösa många av mikroföretagens problem, 

men ändå är det kompetensen många anser att de inte har. Företagare upplever att 

revisorer har en viss kompetens, men att det är en mer praktisk kompetens som behövs 

för att lösa företagens problem. Denna klyfta mellan dessa aktörer blir viktig att 

övervinna för att få fler företag att använda sig av ekonomisk rådgivning. 

Mikroföretagen är en viktig del Sveriges ekonomi på grund av att de under 2010 

anställer 63 procent av Sveriges anställda och står för 59 procent av näringslivets 

förädlingsvärde. För Sverige är det således viktigt med rådgivning till dessa företag så 

att de kan överleva, utvecklas och bidra än mer till samhället. Slopandet av 

revisionsplikten har enligt studien inte påverkat användandet av revisorer i 

rådgivningen, utan problemet verkar ligga djupare än så. För att förstå problemen krävs 

en större förståelse för företagens och ägarens mål och mening. Det blir av större vikt att 

inse att mikroföretag är väldigt olika, att det finns en skillnad i synsätt mellan 

mikroföretagens ägare och de som erbjuder rådgivning. För att Sveriges ekonomi och 

företag ska blomstra krävs mer anpassad rådgivning. Detta fenomen har studien visat, 

men det är ingen ny företeelse. SOU 1998:77 beskriver samma problematik som idag 

med företagare som inte känner sig förstådda, som känner att konsulter enbart försöker 

tjäna pengar, och Johansson skrev 1997 om småföretagens paradox. Problemet har alltså 

funnits länge, men det kvarstår fortfarande. Frågan är vad detta beror på och varför har 

inte rådgivare lyckats lösa denna problematik och tagit sig närmare mikroföretagen? 

5.2 Skillnad mellan företagstyper 

Kartläggningen visar en skillnad i vilka företag som använder sig av rådgivning, där 10 

av 13 tillverkande företag använder sig av ekonomisk rådgivning, men bara 4 av 10 

tjänsteföretag gör detsamma. Det tyder på att de tillverkande företagen är enklare att 

komma nära för rådgivare och att gapet mellan dem är mindre, eller om behovet av 

rådgivning är större. En anledning till denna skillnad mellan de två företagstyperna kan 

bero på företagets mål och inställning. Företag existerar av olika skäl, SOU 1998:77 

förklarar att mikroföretagen finns i två typer, levebröd- och tillväxtföretag. Dessa har 

olika mål med företagandet vilket då påverkar inställningen till, och behovet av 

rådgivning. Kartläggningen visar att enbart 1 av 10 tjänsteföretag planerade att växa den 
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kommande tiden, medan 6 av 13 tillverkande företag planerade att göra det. Tillväxt är 

alltså vanligare bland tillverkande företag än bland tjänsteföretagen i denna studie, 

vilket kan förklara att användningen av rådgivning är vanligare bland de tillverkande 

företagen. Flera företag uppgav dessutom att det var just vid sådana tillfällen det var 

extra viktigt med rådgivning, vilket även Ek (1994) förklarar.  

Levebrödsföretagen kan kanske förklara paradoxen med rådgivning i småföretag. De 

upplever inte ett behov av rådgivning, eftersom de inte vill växa sig större. Bengtsson, 

ägare till företag B förklarar att råden inte löser några praktiska problem, att det är en 

skillnad i hur revisorer ser på problemen och hur företagare gör det. Andersson, ägare 

till företag A är inne på samma spår och säger att råden från konsulter är allt för 

generella. Denna problematik beskrivs även av SOU 1998:77 där företagare anser att 

rådgivare ofta lever i en annan verklighet och att det saknas kunskap om hur företagen i 

praktiken. Detta beskrivs även av Nyström (1996) som att företagen behöver en 

rådgivning som är mer anpassad efter företagens situation. Kartläggningen tyder på att 

rådgivningen inte är mer anpassad idag än den var i mitten av 90-talet, att denna 

problematik som beskrivs fortfarande existerar. Rådgivningen är inte tillräckligt 

anpassad efter mikroföretagens behov, och framförallt inte efter levebrödsföretagens 

behov.  

Levebrödsföretagens behov kan skilja sig en aning från behoven hos de 

tillväxtföretagen. Rådgivning kan vara antingen av operativ eller av strategisk karaktär. 

Rådgivningen är viktig för de tillverkande företagen då de ska växa och en operativ 

rådgivning kan då vara bra för dessa företag. SOU 1993:70 förklarar att operativ 

rådgivning berör en liten del av verksamheten, det är enkelt att bedöma kostnader och 

intäkter och förändringar kan genomföras relativt enkelt, och informationen går från 

rådgivaren till klienten. Denna typ av rådgivning kan båda företagen tillgodose sig, det 

är en enklare form av rådgivning, där de inhämtar information, men allmän sådan. Mer 

specifik rådgivning är ju vad företagen har eftersökt. Företag som vill växa kan kanske 

finna denna rådgivning nyttig då tusentals företag innan dem har haft samma problem 

vid expansion och tillväxt. En specifik rådgivning är kanske inte nödvändig för dem vid 

detta tillfälle.  
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Den strategiska rådgivningen beskrivs som subjektiv, där den påverkas av processen 

mellan rådgivare och klienten, ny information som inte funnits tidigare uppstår 

(Hjalmarsson och Johansson, 2003). Denna typ av rådgivning vore bra för de företag 

som vill ha en mer anpassad rådgivning. För att lösa problem som uppstår krävs ett 

samspel mellan de båda aktörerna, det krävs även kunskap och information från både 

rådgivare och klient för att komma till en lösning (Svanström, 2008). Detta kan komma 

att bli ett problem för företagen då det finns ett antal hinder mot att delge sig av all 

denna information till någon annan och det kanske främst gäller för levebrödsföretagen 

som inte vill expandera. 

5.3 Hinder mot rådgivning 

Det finns ett flertal olika hinder mot att använda sig av rådgivning för mikroföretagen. 

Att inte förlora kontrollen över företaget beskrivs av Svanström (2008) som ett sådant 

exempel, vilket även Företag 3 och Företag 20 förklarar är anledningen till att de inte 

vill ta hjälp av en ekonomisk rådgivare. Att förlora kontrollen var även ett hinder för 

Företag A innan de tog hjälp av sin revisor. Andersson förklarar det som att revisorn 

öppnade ögonen på företaget, att det finns andra som kan göra vissa saker bättre år 

företaget, vilket gör det billigare i slutändan. Denna typ av positiv erfarenhet är något 

som kartläggningen dessutom visar. Inget företag uppger att de haft en ekonomisk 

rådgivare tidigare, vilket innebär att det inte finns något företag som har slutat att 

använda en ekonomisk rådgivare. Det betyder således att problematiken för rådgivare är 

att ta sig till företagen, inte att hålla sig kvar hos dem, hindren ligger i att inleda en 

relation. 

Förutom att förlora kontrollen är kostnaden ofta ett argument för att inte använda sig av 

en rådgivare. Företag 16 beskriver rådgivning som en lyx de inte har råd med. 

Andersson på Företag A beskriver konsulter som dyra, pushande och att de inte har 

någon effekt. Soriano et al. (2002) beskriver också detta motstånd mot aggressiva 

försäljningsmetoder av konsulter och att företagen sätts i en beroendeställning av 

konsulternas tjänster. Den motvilja som fanns mot att förlora kontrollen gäller 

förmodligen även mot att hamna i en beroendeställning och för att dessa företag ska 

anlita en konsult krävs en större känsla av tillit, Bennett och Robson (2004) skriver att 
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de rådgivare som anlitas finns i det sociala nätverk hos den som anlitar och det grundas 

på ett personligt förtroende.  

5.4 Förtroende – Grundstenen inom rådgivning 

Problematiken för företagen som inte är inriktade på tillväxt utan levebröd kan alltså 

vara att de är nöjda med verksamheten som den är, de tycker inte att det krävs någon 

förändring. Bengtsson på Företag B förklarar att verksamheten finns till för att finnas 

till på marknaden, ha tillräckligt mycket arbete för de anställda och tanken från början 

var enbart att försörja sig. Bengtsson förklarar att företaget inte behövt hjälp tidigare, så 

varför skulle de behöva det i framtiden? Det finns en skillnad på revisorer och 

företagare menar Bengtsson. Kunnandet ser olika ut, företagare kan det praktiska och 

där ifrån är det enklare att få råd. Rådgivare saknar en förståelse för företagare, det är så 

stora skillnader mellan rådgivare och företagare. Bengtsson förklarar att han har svårt 

att förstå termer och begrepp som används och att konsulter fått ett dåligt rykte. Då 

pratar Bengtsson hellre med vänner och bekanta som också är småföretagare. Denna 

inställning förklaras av Bennett och Robson (2004) som förklarat att rådgivare tas inom 

det sociala nätverket, ofta släkt och vänner. Då finns ett förtroende mellan parterna och 

rådgivningen finns tillgänglig till en låg kostnad. Kompetensen kan dock vara lägre, 

precis som erfarenheten (Robson & Bennett, 2004). Detta visar på att förtroende är 

viktigt för företagare, det är grundstenen i hela rådgivningsrelationen. Andersson på 

Företag A, anlitade sin revisor efter en rekommendation av en vän, där kom förtroendet 

lite på köpet. Det viktigaste för Andersson i den relationen är att kunna säga vad man 

tycker och ha högt till tak oavsett vad det gäller. Relationen mellan revisorn och 

Andersson har präglats av förtroende och tillit, vilket Andersson menar har lett till 

framgångarna för företaget.  

 

Så förtroende är alltså grundstenen till själva rådgivningsrelationen, och Svanström 

(2008) beskriver att rådgivningen är beroende av förtroende mellan rådgivaren och dess 

klient. Möllering (2002) menar enligt Svanström (2008) att förtroende är en 

förutsättning för att rådgivningen ska fungera och fungerar som ett substitut för kontroll. 

Ju större förtroende, desto mindre kontroller och övervakning krävs, kontroller som kan 
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vara kostsamma att utföra. Ett ökat förtroende kan dessutom leda till att informationen 

delas mer öppet mellan parterna (Möllering, 2002). Förtroende beskrivs likadant av 

Andersson på företag A som av Möllering, att det är grundpelaren för företagen.  

Så hur ska detta förtroende nå rådgivare som inte har en koppling tidigare till företagen? 

Kompetensen är som stor hos revisorer och kontakten med revisorer finns hos alla 

företag som omfattas av revisionsplikten. Många företag omfattas dock inte av den och 

de når ingen naturlig kontakt. Det är också många av dessa företag som är just 

levebrödsföretag, så för hur ska rådgivare komma innanför den bubbla som finns. Hur 

ska rådgivare kunna bryta den barriär som täcker de allra minsta företagen. Det 

problemet kan vara svårt att lösa. Det beskrivs av SOU 1998:77 och har alltså funnits 

länge. Det handlar delvis om att rådgivare måste komma ner på företagares nivå, vilket 

har beskrivits tidigare. Men det handlar också om en förändring i attityden som måste 

ske från småföretagare. Det är klart att rådgivare och småföretagare kan ha olika 

bakgrund, där rådgivarna har en bakgrund med utbildning, medan småföretagarna 

kanske är mer praktiker. Men det handlar lika mycket om en slags fördom om rådgivare 

som just pushande och att de bara vill tjäna pengar. En attityd som visar en motvilja mot 

att använda sig av konsulter i allmänhet. När företagen väl anlitar en rådgivare visar 

kartläggningen att de är nöjda med resultatet, att deras fördomar var just fördomar. Av 

de 23 företagen som studerades använde 14 rådgivare och av de 9 företag som inte 

gjorde det, var det bara ett som hade gjort det tidigare. Det visar att när rådgivare väl får 

chansen i företagen, så gör de nytta, de är värda kostnaden och förtroende kan skapas. 

Det gäller bara för rådgivarna att få chansen. 
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6. Resultat och slutsatser 
I detta kapitel sammanställs studiens resultat först i en mer diskuterande form, följt av 

mer konkreta slutsatser i punktform. Sist följer även förslag på hur detta ämne kan 

studeras vidare, i form av fortsatt forskning. 

6.1 Resultat 

En jämförelse av den teoretiska- och den empiriska modellen visar att det gap som fanns 

tidigare fortfarande existerar i allra högsta grad. Studien visar dessutom en stor motvilja 

mot att diskutera ekonomisk rådgivning i 8 av 30 intervjuade företag. Detta resultat 

visar tydligt att det finns ett problem som det blir viktigt att lösa för flera olika parter. 

Kartläggningen visar, att det från mikroföretagens håll finns en motvilja idag, precis 

som på 90-talet. En motvilja som hindrar företagens utveckling och därmed också 

hindrar den svenska ekonomins tillväxt. Det har trots försök från flera håll inte gått att 

minska denna barriär mellan mikroföretag och ekonomiska rådgivare. Kartläggningen 

visar att det främst är tjänsteföretagen som inte vill diskutera rådgivning, vilket kan bero 

på att de flesta av dessa företag är levebrödsföretag. Inställningen från mikroföretagen 

och dess ägare är viktig för att kunna förklara företagens beteende och hur motvilja 

uppstår. Det beskrivs flertal hinder mot användandet av ekonomisk rådgivning och även 

om det är motviljan som är det tydligaste hindret, uppkommer denna motvilja ur 

någonting. Djupintervjuerna visar att motviljan uppstår ur ett gap, en klyfta mellan 

företagare och akademiker. En vi-mot-dem känsla som finns hos företagare. En känsla 

som är svår att bryta ner, en känsla som fungerar som en tuff barriär att ta sig över för 

rådgivare. Barriären kan forceras, företag använder sig av ekonomiska rådgivare, både 

levebröds- och tillväxtföretag gör det.  

Studien visar att tillväxtföretagen är mer benägna att använda sig av ekonomiska 

rådgivare, kan vara så att inställningen hos dessa företag är så annorlunda, de är 

medvetna om att de kan behöva hjälp och råd. Beroende på vilket perspektiv som väljs 

för att utveckla svenska mikroföretag kan metoden se annorlunda ut. Antingen kan 

fokus läggas på att ge rådgivning till företag som har ett behov, men som kanske inte 

vill använda sig av ekonomisk rådgivning till att ändra sig, att förändra synen på 

ekonomisk rådgivning. Det kan vara oerhört kostsamt och oerhört svårt. Det är mer av 
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ett samhällsproblem än var det är ett ekonomiskt problem, en slags klasskamp. Att lösa 

problemet den vägen kostar det mycket och når man inte hela vägen är det inte säkert att 

nyttan överstiger kostnaden. Då kan det vara en bättre idé att försöka identifiera företag 

som vill utvecklas, som har en potential och där igenom kan nytta skapas för företagen 

och för samhället. Hur dessa insatser ska riktas, blir egentligen en politisk fråga, men 

den är fortfarande viktigt för att lösa problematiken. Bland de olika företagen finns en 

grupp som det kan satsas på, vilken är de företag som klassas som tillväxtföretag. 

Riktade projekt skulle kunna ge en större effekt, då barriären visat sig vara mindre bland 

dessa företag vilket gör att kostnaden blir lägre. Mikroföretagen står för 63 procent av 

de totala anställda i Sverige och tillväxtföretagen står för 5 procent av de totala 

mikroföretagen. Det blir således viktigt att dessa företag fungerar bra och det vore 

otroligt viktigt att de fungerade än bättre.  

Mikroföretagen använder sig i stor utsträckning av revisorer som ekonomiska rådgivare. 

De har insynen i företaget, kontakten finns redan och förtroende kan uppstå som en 

följd av en redan inledd relation. Slopandet av revisionsplikten sägs ha minskat kvalitén 

på redovisningar i mindre företag i stort, det kan också ha påverkat användandet av 

ekonomiska rådgivare. Kartläggningen visat att företag som börjat använda ekonomiska 

rådgivare fortsätter och att det är just revisorn som används. I och med slopandet av 

revisionsplikten finns inte denna relation naturligt, vilket visar att företagen inte 

behöver en revisor. Ekonomisk rådgivning kan därmed ha svårare att få en bra stabil 

grund med förtroende i nystartade mikroföretag som inte väljer att ha revisor.  

Det har diskuterats att utöka den slopade revisionsplikten så att den ska gälla alla 

mikroföretag, vad det skulle betyda är svårt att säga, men det skulle nog inte vara 

gynnsamt för de svenska företagen i stort. Det blir en minskad kostnad för företag, men 

de tappar en naturlig väg till ekonomisk rådgivning som kan vara avgörande för 

företagets utveckling. Detta kan lede till ännu större gap mellan företag och rådgivare 

och en längre startsträcka för mikroföretagen, vilket är särskilt negativt för 

tillväxtföretagen som vill växa. 

Den paradox som råder för mikroföretagen är väldigt tydlig, men att mikroföretagen 

inte vill använda sig av rådgivning är en sak, studien har dessutom visat att det finns 

tydliga fördomar. Dessa fördomar mot ekonomiska rådgivare, som banker, revisorer och 
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redovisningskonsulter ligger som ett hinder från företagen själva. Företagen kan känna 

sig missförstådda av ekonomiska rådgivare, men de har också en bild av hur de 

ekonomiska rådgivarna är, som kanske inte heller stämmer. Det är inte enbart upp till de 

ekonomiska rådgivarna att lösa problemen, inte heller upp till staten. Attityden som 

finns hos en del företag är ett lika stort problem som något annat. Motviljan är inte bara 

en motvilja, det finns även fördomar som påverkar företagens agerande och syn på 

ekonomisk rådgivning. För att lösa den problematik som faktiskt finns på området och 

för att kunna nå en förbättring krävs engagemang och förändring på alla håll. För att 

påverka en stor del av företagen krävs en förändring av attityd, inställning och vilja i 

hela samhället. 

6.2 Slutsatser 

 Ekonomisk rådgivning används främst vid bokslut, problem, expansion och i 

skattefrågor. 

 

 Ekonomisk rådgivning är vanligare bland tillverkande företag än bland 

tjänsteföretag. 

 

 Ekonomisk rådgivning är vanligare bland tillväxtföretag än i levebrödsföretag. 

 

 Förtroende är den viktigaste egenskapen när det gäller valet av rådgivare. 

 

 Det finns en motvilja mot ekonomisk rådgivning i mikroföretag överlag, och i 

levebrödsföretag i synnerhet. 

 

 Företag som inte använder sig av ekonomisk rådgivning är negativt inställda, de 

som använder sig av den, behåller rådgivaren. 

 

 Att minska gapet mellan ekonomiska rådgivare och företagare är det viktigaste 

för att öka användningen av ekonomiska rådgivare 

 

 Revisionspliktens avskaffande för alla mikroföretag skulle öka gapet mellan 

företag och rådgivning, då en naturlig rådgivare i revisorn försvinner i många 

företag. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har belyst de hinder och den barriär som finns för ekonomisk rådgivning. 

Studien visar att det finns en motvilja från företagare att använda sig av ekonomisk 

rådgivning, till och med en motvilja att delta i anonyma intervjuer på ett par minuter. 

Denna motvilja skulle det vara intressant att studera närmare. En studie där detta 

fenomen diskuteras med företagare, banker, revisorer och andra aktörer var för sig, eller 

kanske i fokusgrupper skulle kunna ge en djupare insikt i problematiken, men också i 

hur en förbättring kan nås. En förbättring som vore bra för företag, de som erbjuder 

ekonomisk rådgivning och samhället i stort.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 Använder ni extern ekonomisk rådgivning idag?  

 Har ni använt extern ekonomisk rådgivning tidigare?  

 Vad fick er att välja den rådgivare ni har idag? 

 Uppfyller rådgivaren de krav och förväntningar ni har?  

 Har ni en revisor? Varför/varför inte? 

 Om ni har en revisor, används denna endast till granskning av företaget eller 

också som en rådgivare?  

 Hur var det att anställa den första personen till företaget? Hinder? Svårigheter? 

 Har ni någon anställd som endast har administrativa uppgifter i företaget? 

 Har ni funderingar på att expandera er verksamhet i framtiden? 
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Företagsbeskrivningar och intervjuer 

Tjänsteföretag, 1-5 anställda 

Företag 1 

Antal Anställda: 1 

Omsättning: 1,0 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva agenturförsäljning och projektering avprocessutrustning för 

kemiskteknisk-, livsmedels-, djurfoder-, utsädeskvarnar-, kött- och benmjölsindustrier 

samt siloan- läggningar och därmed förenlig verksamhet.  

Företaget använder sig inte av extern ekonomisk rådgivning för att företaget redan har 

den kompetensen. Ägaren har tidigare arbetat som redovisningskonsult och sköter det 

administrativa i företaget själv. Företaget har en revisor, och ägaren säger sedan dock att 

vissa småfrågor ställs till revisorn, men detta är sällan. Det finns inga planer på att 

expandera verksamheten och ägaren såg inga problem när han anställde den första till 

företaget. 

Företag 2 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva handel med bilsläpkärror, husvagnar, husbilar, lastbilar, 

personbilar, traktorer, lastmaskiner, grävmaskiner, uthyrning av ovanstående 

transportmedel och maskiner, fastighetsförvaltning, handel med ädelmetaller och 

värdepapper samt bedriva jordbruksverksamhet, åkeriverksamhet och därmed förenlig 

verksamhet.  

Företaget använder sig inte av någon rådgivning alls för att de anser att de inte är i 

behov av det. De har en revisor, men på frågan om denna används till någon rådgivning 

är svaret nej. Företaget hade inga problem vid första anställningen, och har inga planer 

på att expandera. Ägaren är nöjd med storleken som den är idag och anser att det endast 

medför mer problem vid expansion. Ägaren menar att han vill ha kontroll över 
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företaget, han vill ha en översikt och med fler anställda blir det svårare. Allt 

administrativt sköts av ägaren, och även det administrativa skulle bli för tungt för 

honom vid expansion.  

Företag 3 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 1,96 Miljoner Euro 

Bolagets verksamhet skall omfatta försäljning och service av husvagnar och därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget har som mål att fortsätta vara stabila och hålla samma nivå på verksamheten 

som nu. De vill inte växa och bli större, det är bra som det är nu. Ekonomisk rådgivning 

används inte alls, för att ägaren anser att det inte behövs. Företaget flyter på bra ändå 

och all kompetens som krävs finns hos de anställda och ägaren. Företagets revisor 

används inte heller till rådgivning utan enbart för revisionen. Det är en onödig kostnad, 

som inte ger nytta för pengarna. Företaget kan själva hantera eventuella problem. En 

anledning till att ägaren inte vill ta in extern rådgivning är att ägaren vill behålla det som 

det är. Att fatta beslut själv, kontrollera företaget och styra det själv, är mer värt än att 

någon annan ska kliva in. Att anställda den första personen till företaget sågs inte som 

ett hinder av ägaren. Det administrativa arbetet sköts av företagets ägare. 

Företag 4 

Antal Anställda: 5 

Omsättning: 1,4 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av skinn- och lädervaror. 

Företaget använder revisorn som ekonomisk rådgivare, och det sker främst vid frågor 

kring bokslutet och skatter. För ägaren är förtroende i rådgivningsfrågan A och O. Han 

menar till och med att det kan vara viktigare än kompetensen hos rådgivaren. Företaget 

har inte haft några problem vid någon av sina anställningar. Det administrativa i 
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företaget sköts av en anställd på 50 procent. Det inga planer på att expandera då ägaren 

anser att det inte finns någon marknad för det.  

Företag 5 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 0,7 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik och idka 

därmed förenlig verksamhet. 

Företaget använde sig av familjemedlemmar som rådgivare. Ägarens bror har haft 

liknande företag i över 20 år, så alla frågor som företaget har ställs till honom. Det 

administrativa i företaget sköts av ägaren. Företaget har inga planer på att expandera sin 

verksamhet, utan är nöjda med företaget som det är. De har ingen revisor till företaget. 

Ägaren ansåg att det inte var ett hinder vid första anställningen.   

Företag 6 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,3 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva handel och tjänster inom jakt och friluftsområdet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 7 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,6 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva service och installation av tv-utrustningar för bland annat 

inspektion av avloppsledningar, ventilation och industrianläggningar och därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Företag 8 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 0,5 Miljoner Euro 

Företaget bedriver datorkonsultverksamhet där de lagar olika typer av elektroniska 

produkter. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var. 

Företag 9 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 0,7 Miljoner Euro 

Företaget bedriver frisör- och hårvårdsverksamhet.  

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 10 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,0 Miljoner Euro 

Bolaget ska bedriva detaljhandel med möbler och heminredning. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 11 

Antal Anställda: 4 

Omsättning: 1,0 Miljoner Euro 
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Bolaget skall utföra golvbeläggningar samt driva handel med golv-och 

väggbeklädnader, även som idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 12 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 0,56 Miljoner Euro 

Bolaget ska ha till ändamål att köpa och försälja samt uthyra dieselgeneratorer, 

lastmaskiner, krossmaskiner och liknande utrustning samt tillhandahålla tjänster i 

samband därmed, även som att driva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet samt 

handel med värdepapper. Bolaget ska även bedriva fastighetsförvaltning och därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 13 

Antal Anställda: 1 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva handel med släpvagnar, båtar och liknande fritidsprodukter med 

tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 14 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,2 Miljoner Euro 
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Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom data, främst hårdvaru- och 

mjukvaruprodukter, service och försäljning av hårdvara och mjukvara inom data, 

försäljning av dataprodukter genom butik och via internet samt därmed förenlig 

verksamhet. Redovisning och bokföring. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 15 

Antal anställda: 3 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Bolaget ska bedriva verksamhet inom svetsarbeten och industrimontage, import och 

försäljning av snöskotrar, reservdelar och plastprodukter inom fordonsbranschen. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Tjänsteföretag, 6-9 anställda 

Företag 16 

Antal Anställda: 7 

Omsättning: 1,3 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva lastbilsåkeri, utföra traktorsarbeten samt bedriva försäljning av 

sand, grus och jord samt därmed förenlig verksamhet. 

De nuvarande ägarna av företaget har enbart ägt bolaget i 6 månader och därför pågår 

ett arbete för att komma arbetet och processerna närmare, de beskriver det som en 

inkörningsperiod. Efter denna inkörningsperiod siktar de på att utveckla bolaget och nå 

tillväxt. Hur de ska nå denna tillväxt kommer mer naturligt då de har större koll på 

företaget. De har inte tagit hjälp av någon rådgivning ännu, de svarar att det kostar 

pengar och att det är en lyx de inte har råd med. På frågan vem de skulle kunna tänka 

sig att rådfråga i framtiden är det främst andra företagsledare som skulle vara aktuella, 

som ett slags bollplank. Revisorer, redovisningskonsulter eller banken skulle de inte 

fråga i första hand. Den viktigaste egenskapen för ett fungerande förhållande med 

rådgivaren är förtroende, att rådgivaren vill väl och vill hjälpa, erfarenhet av 

företagande är också viktigt. Det administrativa i företaget sköts av ägarna och de anser 

att de inte haft några problem vid första anställningen.  

Företag 17 

Antal Anställda: 7 

Omsättning: 1,997 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik och idka 

därmed förenlig verksamhet. 

Företaget har som nuvarande mål att vända en nedåtgående trend, tillväxt har inte varit 

intressant för företaget. Företaget är en del av en franchise, och för att vända denna 

trend får företaget rådgivning internt. De har inte haft rådgivning innan utan nämner att 

det är först vid problem som rådgivning har blivit aktuellt. Företagets revisor används 
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inte i nuläget till rådgivning, men skulle de använda sig av rådgivning utanför företaget 

är revisorn den första de skulle fundera på att välja. Med rådgivning anser de att det 

kommer nya möjligheter, en chans att se saker ifrån andra perspektiv. I den relationen är 

det viktigt med tät kontakt och återkoppling. Det är även ägarna som har hand om det 

administrativa i företaget. Ägarna ansåg inte att den första anställningen var något 

problem eller hinder. 

Företag 18 

Antal Anställda: 7 

Omsättning: 1,5 Miljoner Euro 

Bolaget ska bedriva mobil förskoleverksamhet och tillhandahålla nödvändig 

verksamhetsutrustning för rörelsens bedrivande samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Är det något företag behöver ha hjälp eller råd med så är det revisorn de vänder sig till i 

dagsläget. Det är främst frågor om skatter och vid bokslutet. I övrigt har företaget inte 

varit i behov av extern rådgivning, men skulle eventuellt vända sig till banken om 

revisorn inte skulle kunna hjälpa dem med de frågor de har. På frågan om det var några 

problem eller hinder vid första anställningen svarar ägaren nej. Det administrativa sköts 

helt av ägaren. Det är ett litet företag så översikt på företaget är viktigt för ägaren.  

Företag 19 

Antal Anställda: 7 

Omsättning: 1,7 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva försäljning av byggmaterial och konsultverksamhet inom 

byggindustrin samt äga och förvalta aktier och fastigheter. 

Företaget använder sig inte av någon extern ekonomisk rådgivning. De har en revisor, 

men denna används inte till något förutom granskningen av företaget. Det är ägarna som 

sköter det administrativa i företaget och vill inte expandera sin verksamhet. Ägarna är 

nöjda med storleken och tror att expansion endast innebär problem. Den intervjuade 
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menar att de tjänar bra med pengar i den storleken de har nu. Även översikten av 

företaget skulle bli svårare vid expansion. Det var inget hinder vid första anställningen.  

 

Företag 20 

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Företaget utför olje-, värme- och sanitetsinstallationer. 

Företaget använder sig av banken och sin revisor om de skulle behöva ha extern 

ekonomisk rådgivning. Revisorn har hittills endast rådfrågats vid bokslutet. Banken 

rådfrågas sällan den med, och ägaren menar att de fixar det mesta själva. Företaget har 

idag en anställd som endast har administrativa uppgifter. Ägaren har inga planer på att 

expandera verksamheten för att han anser att den är bra som den är. Ägaren menar även 

att kontrollen han har nu skulle minska vid expansion, vilket för honom är något 

negativt. Den första anställningen var inget hinder enligt ägaren.  

Företag 21 

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,0 Miljoner Euro 

Företaget ska utföra svets- och smidearbete samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villig att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 22 

Antal Anställda: 6 

Omsättning: 0,5 Miljoner Euro 
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Företaget ska bedriva försäljning och reparationer av ur, guld och optik, samt därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 23 

Antal Anställda: 8 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva fastighetsservice, lås och glasjour, försäljning och uthyrning av 

värmepannsutrustningar och därmed förenlig verksamhet.  

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 24 

Antal Anställda: 6 

Omsättning: 1,7 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva servicebutik med livsmedel, konfektyrer, tobak, tidningar, tips, 

lotter, spel och presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 25 

Antal Anställda: 8 

Omsättning: 1,6 Miljoner Euro 

Aktiebolaget ska bedriva handel med blommor, växter, frön och gödningsmedel samt 

handel med inredningsartiklar, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Företag 26 

Antal Anställda: 8 

Omsättning: 1,2 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva detaljförsäljning av herr-, dam- och barnkonfektion och idka 

därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 27 

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,8 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva larm- och teleinstallationer och därmed förenlig verksamhet. 

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 28 

Antal Anställda: 8 

Omsättning: 1,8 Miljoner Euro 

Företaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av personlig skyddsutrustning, 

ljud- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.  

Företaget var ej villiga att delta i intervju på grund av att det handlade om rådgivning, 

och ville inte svara på varför. 

Företag 29 

Antal Anställda: 6 

Omsättning: 1,5 Miljoner Euro 
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Företaget ska bedriva detaljhandel med sport och fritidsartiklar och idka därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 30 

Anställda: 7 

Omsättning: 1 Miljon Euro 

Bolaget skall och sälja fritidsprodukter i naturmaterial och därmed förenlig 

verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Tillverkande företag, 1-5 Anställda 

Företag 31 

Antal Anställda: 5 

Omsättning: 1 Miljoner Euro 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning, försäljning 

och installation av utrustning och inredningssystem till transportfordon samt idka 

därmed förenlig verksamhet. 

Ekonomisk rådgivning använder sig inte ägaren av, han anser att han inte har tid med 

sådant. Han anser att han tjänar mer pengar på att lägga undan allt administrativt och 

arbeta istället. Det som måste fixas administrativt i företaget sköter ägaren själv. Vid 

frågan om vem företaget vänder sig till om de behöver hjälp svarar ägaren att han skulle 

vända sig till revisorn. Men han är dock lite negativt ställd till revisorn också, ägaren 

anser att rådgivningen är en del av revisorns arbetsuppgifter. Ägaren nämner även att 

revisorn är där för att hålla koll och se att företaget sköter sig. Vid frågan om hur det var 

att anställa den första personen till företaget säger ägaren att det inte var några 

konstigheter eller problem med det. Företaget kommer försöka expandera, inom kort 

kommer 1-2 personer till att anställas.  

Företag 32 

Antal Anställda: 5 

Omsättning: 1,2 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av sten- och kalkprodukter även som 

idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget har inte behövt använda sig av extern ekonomisk rådgivning i någon större 

utsträckning. Om det trots allt är något företaget inte vet eller har frågor kring är det 

revisorn de vänder sig till. Banker eller redovisningskonsulter tar företaget upp att de 

vet att de finns, men att det inte varit aktuellt att vända sig till någon av dessa då de har 

förtroende och litar på sin revisors kompetens. Företaget har en anställd som hanterar 
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det administrativa i företaget, men denna person har även andra uppgifter. Företagets 

storlek gör att de inte har råd med att denna endast för det administrativa. Det fanns inga 

hinder eller problem vid anställningen av den första personen. Företaget har planer på 

att expandera. 

Företag 33 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 1,2 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av fodermedelsamt därmed förenlig 

verksamhet. 

Företaget använder sig av sin revisor vid ekonomisk rådgivning, men den intervjuade 

menar att detta är sällan. Företaget klarar av det mesta på egen hand. Vid frågan om 

varför de vänder sig till revisorn ställs svarar den intervjuade att det har med kompetens 

och förtroende att göra. Ägaren tar upp andra parter som exempel, och han menar att 

dessa agerar i eget intresse, till exempel banker som försöker sälja sina tjänster. 

Företaget har ingen som endast hanterar det administrativa, utan denna har andra 

uppgifter inom företaget också på grund av att företaget är så pass litet.  Det var inga 

problem vid första anställningen. Ägaren har inga planer på att expandera, de är nöjda 

med företaget som det är idag.  

Företag 34 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,6 Miljoner Euro 

Företaget ska konstruera, Cad-rita och bygga elautomatik samt programmera PLC och PC-

baserade styrsystem.  

Vid ekonomisk rådgivning vänder sig ägaren till sin revisor. Det är främst 

bokföringsfrågor som han behöver ha hjälp med. Ägaren anser att förtroende är en av de 

viktigaste aspekterna i relationen och han sa: ”Förtroende är en av de viktigaste 

aspekterna i relationen mellan mig och min rådgivare. Kompetensen hos rådgivaren är 
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viktigt, men att det är svårt att bedöma den, utan att man helt enkelt får lita på den man 

har förtroende för.”.   

Det administrativa i företaget sköts av ägaren, och han menar att det inte varit några 

svårigheter eller hinder för att lära sig detta. När han började i företaget som delägare 

hade han en av de tidigare ägarna som en mentor. Det var heller inga svårigheter vid 

första anställningen. Företaget har planer på att expandera, men max 1-2 anställda till. 

Han vill inte förlora kontrollen och översynen han har över företaget idag.   

Företag 35 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 1,7 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva produktion av och handel med grönsaker och trädgårdsprodukter, 

handel och uthyrning av båtar och bilar, samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget använder sig av en redovisningskonsult som ekonomisk rådgivare. 

Redovisningskonsulten sköter även allt administrativt i företaget och hjälper även till 

med budgetar och räknar på olika projekt som ägaren funderar på att genomföra. 

Företaget har en revisor, men denna rådfrågas inte för att redovisningskonsulten kan det 

som efterfrågas. Ägaren anser att det inte var något problem att anställa den första 

personen till företaget. Ägaren har planer på att expandera sin verksamhet, planen är att 

fördubbla antalet anställda inom det närmsta året.  

Företag 36 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva försäljning av maskiner och verktyg för bygg- och 

industribranschen, företrädesvis inom järnverk och mekaniska verkstäder även som 

idka därmed förenlig verksamhet. 
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Företaget har ingen ekonomisk rådgivning, däremot har de haft det från sin revisor, men 

det var mer än 10 år sedan. Anledningen som en av ägarna ger är att de har kunskapen 

som behövs för allt ekonomiskt och administrativt. Allt administrativt sköts av ägarna 

och såg inga hinder vid första anställningen. De har inga planer på att utöka sin 

verksamhet, utan är tillfredsställda med företaget som det är idag.  

 

Företag 37 

Antal Anställda: 3 

Omsättning: 1,3 Miljoner Euro 

Bolaget skall tillverka lastpalla och emballage även som idka därmed förenlig 

verksamhet. 

Vid frågan om företaget använder sig av extern ekonomisk rådgivning svarar ägaren 

först nej. När jag frågar om företaget har en revisor svarar han ja, och fyller på med att 

han kan ha diskussioner med revisorn. Så ägaren medger att han rådfrågar revisorn 

ibland, men om det klassas som ekonomisk rådgivning eller inte vet han inte riktigt. Det 

administrativa i företaget sköts av ägaren själv. Han är även nöjd med verksamheten 

som den är och vill inte växa. Ägaren hade heller inga problem vid första anställningen.  

Företag 38 

Antal Anställda: 4 

Omsättning: 1 Miljoner Euro 

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva äggproduktion, försäljning av fjäderfä, 

djurfoder, lantbruksförnödenheter och därmed förenlig verksamhet. Även bedriva 

gårdsbutik, slakteri och förädling samt försäljning av livsmedel.  

Företaget ser rådgivning som väldigt viktigt, eftersom det är många som inte klarar av 

att sköta företag själva. Ägaren sa: ”Rådgivning kan vara extra viktigt vid investeringar 

så man inte hamnar i en eventuell skuldfälla. Dåliga villkor, eller dåliga kontrakt kan 
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också innebära problem för företaget. Det viktigaste med en extern rådgivare är att vi 

kan nå en förståelse för vad som händer om vi skulle fatta vissa beslut.”. 

Inte bara se till vad som är effektivt för stunden, utan en mer långsiktighet. Hur kan 

företaget lägga upp sin strategi för att nå sina mål utan att det bli en fara för framtiden? 

Hur ska företaget göra investeringar, vad är en bra investering och så vidare. Då företag 

expanderar är det också bra att kunna få råd från någon. Det blir mycket tryggare och 

kommer mer naturligt med rådgivning. Ett företags expansion kanske inte ger någon 

avkastning, i sådana fall hade en rådgivare kanske kunna hjälpa till. Rådgivning är inte 

bara viktigt då företaget ska göra investeringar eller expandera, det är också viktigt 

innan uppstart. Lägga upp en plan för verksamheten, ta fram olika kalkyler. Då kan 

företag använda sig av olika företagsrådgivare på till exempel banken eller kanske av 

redovisningskonsulter, eller din tilltänkta revisor. En revisor i företaget är riktigt bra att 

ha, då kommer råden automatiskt. En större medvetenhet om effekterna av rådgivning 

skulle minska många företags problem. När det kommer till relationen med rådgivaren 

är förtroende det viktigaste. Ibland kan företaget göra känsliga affärer, om de har 

skulder eller liknande. Då är tystnadsplikten oerhört viktig menar ägarna. Utan 

förtroende skulle inte rådgivningen ge nästan något. Företaget skulle inte lita på råden 

de får och skulle inte vilja dela med sig av information till rådgivaren. Då skulle kanske 

råden bli sämre, vilket är dåligt för både rådgivaren och företaget. Ägarna vill inte 

expandera sin verksamhet, de är nöjda med den som den är nu. Ägarna sköter det 

administrativa i företaget själva och den första anställningen var det inga problem med.  

Företag 39 

Antal Anställda: 2 

Omsättning: 2 Miljoner Euro 

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av stålkonstruktioner och 

byggmaterial, samt utföra konsulttjänster inom textilbranschen. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Företag 40 

Antal anställda: 5 

Omsättning: 1 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och montering av markiser och persienner för privat 

och offentlig miljö samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

 

Företag 41 

Antal anställda: 3 

Omsättning: 1,6 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning av bilrelaterade produkter, svetsning, import och 

försäljning av bilprodukter, service och injustering av bilmotorer, justering och 

montering av ventilationssystem, handel med värdepapper samt äga och förvalta 

fastighet och därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 42 

Antal anställda: 5 

Omsättning 1,5 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning av släpvagnar, försäljning av husvagnar, försäljning 

av begagnade släpvagnar, reservdelar och däck samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 43 

Antal anställda: 1 
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Omsättning: 0,9 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning av metallkonstruktioner samt handel med 

värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 44 
 

Antal anställda: 3 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva import och tillverkning av komponenter för indirekta kylsystem 

för försäljning och därmed förenlig verksamhet samt förvalta fast och lös egendom. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 45 

Antal anställda: 5 

Omsättning: 1,6 Miljoner Euro 

Bolagets verksamhet är försäljning av frukt och grönsaker och därmed förenlig 

verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Tillverkande företag, 6-9 Anställda 

Företag 46 

Antal Anställda: 7 

Omsättning: 1,7 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av märkesutrustning och rekvisita för 

djurhållning, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget använder sig av en redovisningskonsult från en revisionsbyrå som ekonomisk 

rådgivare. Rådgivning behövs främst vid bokföring och frågor om skatter. Företaget 

exporterar även mycket varor till andra länder, så mycket rådgivning om skatter och hur 

saker och ting betalas och fungerar i andra länder behövs. Företaget hade inga 

svårigheter vid första anställningen då det var ett måste för produktionen i företaget och 

planer på att ständigt expandera är företagets mål. Det administrativa i företaget sköts av 

en anställd.  

Företag 47 

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,5 Miljoner Euro 

Företaget tillverkar och maskinbearbetar avverkningsprodukter. 

Företaget använder sig endast av sin revisor för att få extern rådgivning, detta främst vid 

bokföringsfrågor. De har inga planer på att använda sig av andra då de anser att de 

klarar det mesta själva. Det administrativa i företaget sköts av en anställd. Företaget har 

inga planer på att expandera, utan är nöjda med tillvaron som den är och såg heller inga 

hinder vid första anställningen.  

Företag 48 

Antal Anställda: 6 

Omsättning: 1,4 Miljoner Euro 
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Företaget tillverkar träpallar och trä-emballage. 

Vid ekonomiska frågor vänder sig företaget till sin revisor. Det är främst i samband med 

bokslut, men kan även vara tips på försäkringar och pensionsfrågor. Förtroende är en 

viktig aspekt i relationen mellan företaget och deras rådgivare. De har haft samma 

revisor sen företaget startade och har en bra relation till denna. Företaget har inga planer 

på att expandera, främst för att ägaren anser att marknaden inte tillåter det. Företaget har 

idag en anställd som endast hanterar det administrativa i företaget. Ägaren såg inga 

problem vid första anställningen.  

Företag 49 

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Företaget ska tillverka möbler. 

Ägarna använder revisorn som ekonomisk rådgivare. De har främst frågor om skatt och 

deklaration. Det administrativa i företaget sköts av ägarna gemensamt. De har inga 

planer på att expandera på grund av att ägarna anser att det inte finns någon marknad för 

det. Ägarna anser att den första anställningen inte var något hinder för dem.  

Företag 50  

Antal Anställda: 9 

Omsättning: 1,1 Miljoner Euro 

Företaget ska tillverka industrivaror.   

Företaget har sin revisor som en rådgivare. Detta för att en av ägarna till företaget har 

andra företag och har använt samma revisor till dessa och har en lång relation till 

revisorn. Ägaren sa: ”Jag använder min revisor till ekonomisk rådgivning, han har 

insyn i företaget och vi har känt varandra länge så jag litar på honom. Han har 

dessutom den kunskap och kompetens som behövs för att svara på de frågor jag brukar 

ha.” 
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Vid fråga om andra typer av rådgivare använts eller kommer användas är svaret nej, för 

att revisorn än så länge kunna hjälpa dem med de frågor som företaget haft. Den 

intervjuade tar upp banker som andra använder som rådgivare, men han menar att 

banken har ett egenintresse och ofta inte besitter samma insyn eller kompetens som 

revisorn har till företaget. Företaget har planer på att expandera och såg inga hinder vid 

första anställningen. Det administrativa sköts av en anställd i företaget.  

Företag 51 

Anställda: 8 

Omsättning: 2 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniskaprodukter, av i huvudsak 

säkerhetsskåp, legotillverkning åt den mekaniska verkstadsindustrin samt därmed 

förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 52 

Anställda: 8 

Omsättning: 1.8 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av cementvaror, isoleringsmaterial 

och plaströr, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 53 

Anställda: 8 

Omsättning: 1.3 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning av konfektyrer och sötsaker, samt 

detaljhandel inom livsmedelssektorn, även som idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  
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Företag 54 

Anställda: 6 

 

Omsättning:1 Miljon Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av industrivaror avseende plast och 

återvinning samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 55 

Anställda: 6 

Omsättning: 1 Miljon Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning av armaturer samt konsultverksamhet inom 

belysningsbranschen även som idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 56 

Anställda: 6 

Omsättning: 1.2 Miljoner Euro 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektroniska styrenheter och 

neonrör samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 57 

Anställda: 8 

Omsättning: 1.7 Miljoner Euro 
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Bolaget skall bedriva tillverkning av fritidsbåtar samt försäljning, reparationer och 

förvaring av båtar och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 58 

Anställda: 7 

Omsättning: 1.5 Miljoner Euro 

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra elektromekaniska hjälpmedel inom 

kontor, hantverk och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 59 

Anställda: 9 

Omsättning: 1.4 Miljoner Euro 

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av metallkonstruktioner även som idka 

därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  

Företag 60 

Anställda: 9 

Omsättning: 1.2 Miljoner Euro 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och reparation av 

stålkonstruktioner och därmed förenlig verksamhet. 

Företaget hade ej tid att delta i en intervju, och det spelade ingen roll vilket ämnet var.  


