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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de 62 stycken åkeriföretag som besvarat vår enkät och även till 

de fyra åkeriföretag som ställde upp på en intervju med oss. Utan er hade denna uppsats inte 

kunnat bli verklighet.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia Gullberg som varit otroligt delaktig 

i vår uppsatsprocess och kommit med ovärderlig feedback och relevanta råd. Ett stort tack ska 

även riktas till våra opponenter och våra klasskamrater som ställt upp och läst uppsatsen och 

hjälpt till att förbättra den med sina råd.  

Sist men inte minst vill vi tacka för oss och för tre fantastiska år på Södertörns Högskola. Här 

presenterar vi stolt vår färdiga uppsats, trevlig läsning! 

Elin Lindström och Emil Skullman 

Södertörns Högskola, Maj 2016  
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Sammanfattning 

Tidigare studier har kunnat visa på att internredovisning kan vara lönsamt inte bara för större 

företag utan även för SMEs (små och medelstora företag) (López & Hiebl, 2015). En studie 

av Svanström (2008) har dock visat på ett bristande intresse från SMEs sida när det gäller 

efterfrågan på internredovisning i form av strategisk rådgivning. Svanström (2008) och 

Marriott & Marriott (2000) presenterar ett antal variabler som kan ligga bakom detta, 

variablerna är: företagsledarens utbildning, företagets ålder, kostnaden, rädslan att utelämna 

sig till en extern part och omedvetenhet att det är möjligt att efterfråga detta från företagets 

redovisningskonsult. Ingen av studierna har dock ämnat undersöka varje variabel för sig för 

att till viss del utveckla förståelsen angående om, hur och varför variablerna påverkar 

efterfrågan. Detta har därför varit en del av denna studies syfte och studien har valt svenska 

åkeriföretag som population. Studiens syfte har även varit att leta efter andra outforskade 

variabler, undersöka hur rådgivningen ser ut idag och ta reda på vilka förändringar företagen 

vill se för att kunna tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning. Allt detta för att besvara 

problemformuleringen vad som påverkar SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning.  

 

Forskningsmetoden som använts har både varit kvantitativ och kvalitativ. Valet att använda 

båda gjordes för att kunna besvara vad som påverkar flertalet företags efterfrågan på 

strategisk rådgivning, men även för att förstå varför och orsakerna bakom svaren. Data har 

samlats in genom en enkätstudie som besvarats av 62 stycken åkeriföretag samt genom fyra 

stycken semistrukturerade intervjuer.  

Resultatet studien kom fram till var bland annat, efter att ha testat tidigare studiers variabler, 

att det inte fanns något samband mellan utbildningsnivå på företagsledaren och efterfrågan på 

strategisk rådgivning. Det kunde inte heller bekräftas att efterfrågan hindrats av en rädsla att 

utelämna sig till en extern part eller av kostnaden. Genom att undersöka bakomliggande 

orsaker till svaren kom författarna fram till att kostnaden inte var huvudproblemet mot 

efterfrågan, istället var det osäkerheten när det gällde vad man kunde förväntas få ut av 

rådgivningen. Det var även ett hinder att företagen inte visste att de kunde efterfråga 

rådgivningen från sin redovisningskonsult. En ny variabel som identifierades var vikten av en 

relation mellan parterna där rådgivningsutbytet skulle ske, om det inte fanns en existerande 

relation och ett förtroende riskerade det att bli ett hinder mot efterfrågan på strategisk 

rådgivning. När det gällde vad företagen som hade efterfrågat strategisk rådgivning ansåg om 

den blev svaret att den var väl utformad. Förändringar som företagen ville se för att kunna 

tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning var en tydligare bild av vad rådgivningen skulle 

bidra med för nytta.  

Nyckelord: Strategisk rådgivning, internredovisning, SME 

 



 

 

Abstract 

Existing literature within the subject of management accounting have shown that management 

accounting could be useful not only for larger company’s but also for SMEs (small- and 

medium sized company’s) (López & Hiebl, 2015). However, a study performed by Svanström 

(2008) also shows that the demand for management accounting in the form of strategic 

consulting is nearly non-existing when it comes to SMEs. Svanström (2008) and Marriott& 

Marriott (2000) studies present different variables as to why this is the case and the variables 

they point out are: education of the company leader, age of the company, cost, fear of omitting 

to an external party and unawareness that the service could be supplied by their accountant. 

However, neither of the two studies aimed to investigate the variables separately in order to 

get a clearer understanding of how and why the variables affect the demand of strategic 

consulting. Therefore, this has been one of the purposes of this study and the population that 

was selected was Swedish haulage companies. The study also aimed to search for new 

unexplored variables, develop knowledge on how the strategic consulting is designed today 

and what changes the companies want to see to consider the possibility to start demanding 

strategic consulting. This has to be done in order to properly answer what will affect the 

demand on strategic consulting from SMEs.  

 

The authors have chosen a research method that is both quantitative and qualitative. This was 

done in order to examine what affects companies demand concerning strategic consulting and 

to understand the reasons behind it. The research has been gathered through a survey study on 

62 haulage companies and also through four semi-structured interviews.  

 

The results from the study showed that education of the company leader did not play any role 

when it came to the demand for strategic consulting. Neither did the fear to omitting to an 

external party or the cost. In the process of searching for the reasons behind the answers the 

authors found out that cost is not the main problem, instead it is the uncertainty of what one 

may receive when one demands strategic consulting. Another obstacle was that the companies 

didn’t know that they could request consulting from their accountant. A new variable which 

was identified was the relationship between the two parties that were going to have the 

exchange; if a relationship did not exist then that could become an obstacle against the 

demand for strategic consulting. When it came down to the companies that had requested 

strategic consulting, they considered it to be well designed. Changes that the companies 

wanted to see (in order to even consider demanding strategic consulting) was a more clear 

picture of how consulting would contribute in terms of utility. 

Keywords: strategic consulting, management accounting, SME 

 



 

 

Begreppsförklaring 

 

SME: SME är en förkortning av small and medium-sized enterprises, på svenska små och 

medelstora företag, och definieras enligt EU som nedanstående (Tillväxtverket, 2016) 

 

 sysselsätter färre än 250 personer 

 vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller 

 vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år 

Operationell rådgivning: Operationell rådgivning är rådgivning inom den lagstadgade 

redovisningen, alltså inom affärsredovisningen. Det är till exempel rådgivning inom löpande 

redovisning, bokslut och skatteregler. Operationell rådgivning kräver ingen nära kundrelation 

och informationen tillhandahålls av experter på området (Svanström, 2008). 

Strategisk rådgivning: Strategisk rådgivning är rådgivning som kräver en närmare relation 

(än vid operationell rådgivning) mellan rådgivare och mottagare. Det finns ett samspel mellan 

parterna, krävs mer företagsspecifik information och man utformar strategier för en unik 

situation (Svanström, 2008). 

Affärsredovisning: Affärsredovisning (eller externredovisning som det också kan kallas) är 

den redovisning som alla bokföringsskyldiga måste upprätta enligt bokföringslagen. Den ska 

förse externa intressenter med information om företagets ekonomiska ställning men även 

förse företaget internt med relevant redovisningsinformation (Carrinton et al, 2013). 

 

Internredovisning: Internredovisning är en redovisningstyp som är frivillig för företaget 

(Carrinton et al, 2013). Internredovisningens syfte är att bidra med information till 

beslutsfattare så att de kan fatta relevanta ekonomiska beslut samt motiveras till att nå mål 

(Holmgren, 1995). Metoder inom internredovisning är till exempel planering och budgetering 

för att sätta upp mål, lägga fram strategier för hur företaget ska nå målen samt se vilka resultat 

som kan förväntas (Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

 



 

 

Outsourcing: Outsourcing är när man låter en utomstående part ta hand om en funktion i 

företaget, till exempel produktionen av en viss komponent, en tjänst eller liknande (Barrar & 

Gervais, 2006). 
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1. Inledning 
 

I uppsatsens inledande avsnitt kommer bakgrunden till ämnet att beskrivas för att sedan 

mynna ut i en problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen följer sedan en precisering av 

studiens problemformulering och syfte. Avsnittet avslutas med avgränsningar som gjorts i 

studien. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige finns konkurrenslagen som är till för att upprätthålla fri konkurrens på marknaden 

och motverka allt som kan riskera att förhindra detta (2008:579). År 2014 svarade 40 procent 

av småföretagen i Sverige att de ansåg att konkurrensen ökat på den inhemska marknaden de 

senaste 5 åren (Tillväxtverket, 2016). I en konkurrensutsatt marknad blir det viktigt att 

effektivisera och redan på 70-talet startade trenden att jaga lönsamhet och effektivitet.  Jakten 

ledde till att hela staber försvann från storföretag och istället valde man att outsourca delar av 

verksamheten (Karlström & Karlberg, 2012). Outsourcing används till exempel för att minska 

kostnader. Det sker genom att externa funktioner konkurrerar och därmed effektiviseras och 

blir mer kostnadssnåla än om funktionen funnits internt i företaget (Barrar & Gervais, 2006). 

Enligt en rapport från revisions- och konsultbolaget Deloitte (2015) har andelen företag som 

använder sig av outsourcing i Norden ökat med 400 procent sedan 2010. 96 procent av 

företagen använder sig av outsourcing när det gäller ekonomifunktioner i deras verksamhet 

(Deloitte, 2015). 

 

Inom ett företags ekonomifunktion har redovisningen en central roll. Alla företag är 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078) och de kan antingen sköta 

redovisningen själva eller anlita en utomstående part, till exempel en redovisningskonsult, 

som ansvarar för detta. De kan med andra ord ha en egen ekonomifunktion eller välja att 

outsourca funktionen. 

 

Redovisning är ett brett begrepp och innefattar både affärsredovisning och internredovisning. 

Affärsredovisningen är lagstadgad medan internredovisningen är frivillig för företaget 

(Carrinton et al, 2013). Den mest grundläggande typen av redovisning inom 
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affärsredovisningen är den löpande bokföringen. I den löpande bokföringen registreras alla 

affärshändelser i ett bolag, en så kallad grundbok. Varje affärshändelse ska också ha någon 

typ av underlag, till exempel ett kvitto vid ett varuinköp (Skatteverket, u.å). Förutom den 

löpande redovisningen innehåller den lagstadgade affärsredovisningen även regler om 

upprättandet av en årsredovisning, innehållandes resultaträkning, balansräkning, noter samt 

underskrifter från styrelsen och bolagets VD (Riksdagen, u.å). Detta måste alla bolag antingen 

upprätta själva eller få hjälp med av en extern part.   

 

Internredovisning är istället en redovisningstyp som ska bidra med information till företagtes 

beslutfattare så att de kan fatta väsentliga ekonomiska beslut (Horngren, 1995). Till skillnad 

från affärsredovisningen (som är tillbakablickande på det som hänt) är internredovisningen 

strategisk och har fokus på framtiden och långsiktig planering. Den krävs inte enligt lagen 

utan är frivillig för företaget (Carrinton et al, 2013). Metoder som används inom 

internredovisning är till exempel planering och budgetering för att sätta upp framtida mål 

företaget ska nå, säga hur företaget ska nå målen och vilka resultat företaget kan förvänta sig 

(Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

De företag som främst använder sig av internredovisning är segmentet stora företag. En studie 

av López och Hiebl (2015) har dock påvisat nyttan av internredovisning även i SMEs. 

Internredovisning hävdas enligt ett flertal andra studier ha en koppling till företagets 

prestation (Cravens & Guilding, 2001; Hoque & James, 2000;Mahama, 2006, refererad i 

Kalkhouran, Rasid, Sofian, & Nedaei 2015, 50). Ett företag kan med hjälp av 

internredovisning ha möjlighet att prestera bättre och uppnå högre resultat.  

 

Dock behöver internredovisning och dess metoder inte passa för alla företag. En av 

internredovisningens metoder är budgetering där budgeten är tänkt att vara ett instrument för 

att bland annat hjälpa företag nå högre intern effektivitet (Ekholm & Wallin, 2000).  

I en studie av Ekholm och Wallin (2000) framkommer dock att flera stora svenska bolag, 

bland annat Handelsbanken, övergett den traditionella budgeten. Internredovisning behöver 

med andra ord inte vara nyckeln till ökad prestation och effektivitet, det kan finnas andra 

vägar för företag att nå dit. Dock svarade en majoritet av respondenterna i studien av Ekholm 

och Wallin (2000) att de hållit fast vid budgeten då den fortfarande anses viktig för att 
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utvärdera prestation, utöva kontroll och så vidare. Budgeten ses därmed fortfarande som 

viktig och kan även vara ett viktigt styrmedel för SMEs, inte bara för större företag.  

 

Om ett företag vill använda sig av internredovisning men internt inte har tillräckliga 

kunskaper inom området kan detta lösas genom kompetens utifrån. Företaget kan då 

efterfråga strategisk rådgivning där man utformar strategier för en unik situation (Svanström, 

2008). Internredovisningens syfte är att vara planerande och framåtblickande och ge 

beslutsfattare möjligheten att fatta relevanta beslut (Horngren, 1995). Genom strategisk 

rådgivning kan företag få rådgivning inom internredovisningens område för att kunna fatta 

strategiska beslut om framtiden. Inom redovisningsbranschen utvecklas detta kontinuerligt 

och där är man redo att växla över till mer rådgivning (Jönsson, 2015). Det finns med andra 

ord stora möjligheter för företag som själva saknar kompetensen att kunna efterfråga 

rådgivning inom området av en extern part.   

1.2 Problemdiskussion 
 

 

Tidigare studier har dock kunnat visa på ett bristande intresse från SMEs sida när det gäller 

efterfrågan på strategisk rådgivning. I en studie av Svanström (2008) undersöktes bland annat 

företags efterfrågan på rådgivning både i form av operationell- och strategisk rådgivning. 

Studien kunde visa att företag främst efterfrågade operationella rådgivningstjänster inom 

redovisningens mer lagstadgade delar. Efterfrågan på strategisk rådgivning var mycket mindre 

förekommande.  

 

Svanströms (2008) studie diskuterade även vad efterfrågan på rådgivning kunde påverkas av 

där företagets ålder identifierades som en påverkande variabel. Enligt studiens resultat var 

efterfrågan högre hos ett nystartat och “ungt” företag för att sedan minska ju “äldre” företaget 

blev. En annan variabel från Svanströms (2008) studie var utbildningen hos företagsledaren 

där resultatet visade att ju lägre utbildning desto högre var efterfrågan på rådgivning, detta 

eftersom företagaren då var tvungen komplettera sina egna bristande kunskaper genom att 

anlita en extern part. 

 

Svanström (2008) refererade även till sin tidigare genomförda studie 2004 som tar upp flera 

hinder mot efterfrågan på rådgivning från företagens sida. Bland annat nämns risken att som 
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företagare förlora kontrollen och rädslan att lämna ut sig till en extern part. Svanström (2004, 

refererad i Svanström 2008) menar till exempel att risken finns att företagets interna 

kompetens försvinner helt om en extern part anlitas. Även kontrollen av det egna företaget 

minskar vid utlämning av verksamheten till en utomstående part och vissa företag vill inte att 

detta ska ske. När det gäller ekonomisk styrning och planering som är av långsiktig karaktär 

ses det av vissa företag som så pass viktigt att det endast ska hanteras internt där man har 

fullständig kontroll (Svanström 2004, refererad i Svanström 2008). 

 

En annan studie utförd av Marriott & Marriott (2000) undersökte hinder och möjligheter med 

att redovisningskonsulter tillhandahöll tjänster inom internredovisning till SMEs. Med tjänster 

inom internredovisning menades till exempel att konsulten bidrog med finansiell information 

inom internredovisning till företaget; vilket även görs vid strategisk rådgivning. De hinder 

mot detta som undersökningen observerade var bland annat att företagen ansåg att kostnaden 

var för hög och att kostnaden översteg nyttan tjänsten kunnat ge. Andra hinder mot 

efterfrågan var avsaknaden av finansiell medvetenhet hos företagen, detta ledde till att de inte 

ansåg att informationen var värd pengarna. Dessutom var det ett flertal av respondenterna som 

inte visste att de kunde efterfrågan denna typ av tjänst från sin redovisningskonsult (Marriott 

& Marriott, 2000). 

 

Utifrån tidigare studier (Svanström 2008, Marriott & Marriott, 2000) framträder därmed en 

bild av att SMEs inte efterfrågar strategisk rådgivning inom internredovisning i större 

utsträckning. Variablerna som identifieras som potentiella orsaker till detta är: kostnaden, 

företagsledarens utbildning, omedvetenhet kring möjligheterna att efterfråga rådgivningen 

från företagets redovisningskonsult, riskerna med att lämna ut sig till en extern part och 

företagets ålder.  

 

Även om internredovisning inte behöver passa för alla företag finns studier som pekar på att 

det har möjlighet att öka prestationen och bidra med nytta (Cravens & Guilding, 2001; Hoque 

& James, 2000;Mahama, 2006, refererad i Kalkhouran, Rasid, Sofian, & Nedaei 2015, 50).  

Därför är det intressant att undersöka vad som påverkar företags efterfrågan på strategisk 

rådgivning. Svanström (2008) har dock undersökt efterfrågan både på operationell och 

strategisk rådgivning och inte inriktat sig endast på den strategiska rådgivningen. Detta måste 

göras för att klargöra vilka variabler som påverkar efterfrågan när det endast gäller den 
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strategiska rådgivningen. Tidigare studiers variabler kan även undersökas var för sig för att 

till viss del utveckla förståelsen genom att försöka förklara om, hur och varför de påverkar 

efterfrågan på strategisk rådgivning. Tidigare studier har inte heller undersökt rådgivningens 

utformning idag och vad företagare som efterfrågat rådgivningen anser om den. Att även 

tillfråga företagen vad de vill se för förändringar som skulle kunna påverka om de tänker 

efterfråga strategisk rådgivning eller inte har inte heller gjorts tidigare. Sist men inte minst 

finns en möjlighet att det kan finnas andra outforskade variabler som påverkar vilka i sådana 

fall måste lokaliseras och analyseras noggrannare. 

1.3 Problemformulering 
 

Vad påverkar SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning? 

 

1.4 Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka vad som påverkar SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning 

genom att: (1) undersöka tidigare studiers variabler, (2) söka efter nya outforskade variabler, 

(3) undersöka hur SMEs uppfattar strategisk rådgivning idag och (4) se vad företagen vill se 

för förändringar för att kunna tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning. 

1.5 Avgränsningar 
 

För att besvara syftet har ett antal avgränsningar gjorts. Studien har först och främst 

avgränsats till att gälla det geografiska området Sverige. Inom Sveriges gränser har sedan 

företagen inom gruppen SMEs avgränsats till att endast vara företag som är verksamma inom 

åkeribranschen. Valet av att begränsa studien till att endast undersöka åkeri-SMEs har gjorts  

eftersom syftet med studien varit att undersöka efterfrågan på strategisk rådgivning, inte hur 

efterfrågan skiljer sig mellan olika branscher. Olika branscher kan av olika skäl, till exempel 

komplexitet i branschen, ha behov av olika mycket rådgivning. För att inte blanda in flera 

påverkande variabler har därför en homogen bransch valts ut. Åkeribranschen har även valts 

av bekvämlighetsskäl då författarna har kontakter inom branschen vilket har underlättat vid 

datainsamlingen, framförallt vid intervjubokningar. 
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Begreppet strategisk rådgivning, som definierats av Svanström (2008) (se 

begreppsförklaring), har i denna studie operationaliserats för att kunna mätas på ett bättre sätt. 

I denna studie avgränsas strategisk rådgivning till att vara rådgivning inom området 

internredovisning.  
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2. Teoriavsnitt 

 

Teoriavsnittet inleds med ett antal relevanta definitioner av begrepp som är viktiga att ha med 

sig inför redovisningen av empirin och analysen. Efter definitionerna följer tidigare forskning 

som mynnar ut i ett antal variabler som ska undersökas. Eftersom en del i studiens syfte är att 

undersöka dessa variabler var för sig för att till viss del utveckla förståelsen och förklara 

varför de påverkar efterfrågan följer teorier inom respektive variabel. Att även söka efter 

outforskade variabler, undersöka hur företagen uppfattar rådgivningen idag och se vilka 

förändringar företagen vill se för att överväga att efterfråga strategisk rådgivning ingår i 

syftet. Därför följer avslutningsvis relevanta teorier inom detta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Definitioner  
 

2.1.1 Internredovisning 
 

Holmgren (1995) redogör för internredovisningens två viktigaste funktioner där den ena är att 

internredovisningen ska bidra med relevant information till beslutfattare för att de ska kunna 

fatta kloka ekonomiska beslut. Internredovisningen ska dessutom fungera som motivation för 

beslutfattare att få företaget att nå sina mål. Mål är viktigt inom internredovisning och 

Merchant & Van der Stede (2007) beskriver hur strategier behövs för att en organisation ska 

använda sina resurserer på det mest effektiva sättet för att nå sina mål. Företag kan lätt hamna 

i ett kortsiktigt tänkande där det gäller att lösa problemen som uppstår dag för dag. Det gäller 

ändå att inte glömma bort vikten av långsiktigt tänkande. Planering för framtiden handlar 

enligt Merchant & Van der Stede (2007) om att fatta beslut för företaget i förväg genom att ta 

fram strategier. 

 

Ett vanligt förekommande verktyg inom internredovisning för att lägga upp strategier är 

planering och budgetering. När ett företag planerar och lägger upp en budget klargörs det 

tydligt vilka mål företaget ska nå, hur företaget ska nå målen och vilka resultat företaget kan 

förvänta sig (Merchant & Van der Stede, 2007). Att planera och lägga upp strategier handlar 

även om att använda tidigare känd data (som kan tas från ett företags redovisningssystem) om 

till exempel kostnader, kvantitet med mera och göra hypoteser för att förutspå framtiden. 
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Strategier och framtidstänk stärker företagets försvar mot eventuella risker då framtiden redan 

planerats och man är redo att agera. Det blir proaktiv, företaget kan få något att hända snarare 

än att reagera först efter att det har skett (Merchant & Van der Stede (2007).  

2.1.2 Tjänster 
 

En tjänst skiljer sig på många sätt från en fysisk produkt (Baines & Fill, 2014). Till skillnad 

från en fysisk produkt är en tjänst immateriell det vill säga den går inte att ta på. En tjänst går 

dessutom inte att lagra, kan inte separeras från utföraren och går inte att sälja vidare. Tjänsten 

kommer även att variera beroende på vem som utsätts för den och vem som utför den (Baines 

& Fill, 2014). Huvudsyftet med en tjänst är att kundens kunskaper ska öka och kunden 

utvecklas (Ahrnell & Edman, 2002). Tjänster inom internredovisning definieras som 

kunskapstjänster där konsulten som tillhandahåller dem är expert på området och kunden har 

ett behov av kunskapen (Ahrnell & Edman, 2002). 

 

2.1.3 Åkeribranschen  

 

Ett åkeriföretag är ett bolag som har som huvudsyssla att transportera och hantera olika typer 

av gods. Branschen omsätter cirka 100 miljarder kronor fördelat på 10 000 åkerier. Den 

dominerande verksamheten inom åkerinäringen är bygg och anläggningstransport (Sveriges 

Åkeriföretag, 2011). Åkeribranschen är en bransch som är känslig för konjunktursvängningar, 

detta på grund av att företagen gör dyra investeringar som de sedan måste skriva av (Flood, 

2008). De flesta åkeriföretagen äger sina egna bilar och detta innebär att de har mycket 

anläggningstillgångar. 

 

2.2 Tidigare forskning  
 

Svanströms (2008) studie handlar till stor del om efterfrågan på rådgivning från företagets 

revisor. Studien genomfördes på 900 bolag i Stockholm, Småland och Norrland. Det var en 

enkätstudie som riktade sig till samtliga branscher bortsett från finansbranschen. I begreppet 

rådgivning ingick i denna studie både strategisk och operationell rådgivning och resultatet 

visade att efterfrågan på den operationella rådgivningen var större än efterfrågan på den 

strategiska rådgivningen. Studien undersökte flera olika variablers påverkan på efterfrågan på 

rådgivning bland annat: företagets ålder, företagsledarens utbildning, företagsstorlek, 
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bransch, ekonomisk situation, regionala skillnader med mera. De variabler som är relevanta 

att vidare diskutera här är dock endast företagets ålder och företagsledarens utbildning; de 

andra variablerna är inte anpassade för denna studie som avgränsat sig till en bransch, inte vill 

jämföra olika områden och som endast handlar om SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning.  

 

När det gäller företagets ålder kom studien fram till att yngre företag hade en större 

efterfrågan på rådgivning än äldre företag som funnits längre (Svanström, 2008). En annan 

variabel var företagsledarens utbildningsnivå och studien kunde med en regressionsanalys 

visa på ett negativt samband mellan utbildningsnivå och efterfrågan på rådgivning. Med detta 

menas att ju lägre utbildningsnivå desto större efterfrågan på rådgivning, då företagsledaren 

måste komplettera sina egna bristande kunskaper med extern kompetens utifrån (Svanström, 

2008). 

 

Svanström (2008) refererar även till sin egen tidigare studie 2004 och redogör där för 

ytterligare hinder mot efterfrågan (Svanström 2004, refererad i Svanström 2008). En 

hämmande variabel är rädslan för att lämna ut sig till en extern part. Detta både för att 

man som företagare inte litar fullständigt på att lämna ut strategiska beslut till en utomstående 

men även för att man förlora kompetensen internt och riskerar att blir beroende av den externa 

funktionen. Företaget förlorar kontroll över en del av verksamheten som av många ses som 

mycket viktigt (Svanström 2004, refererad i Svanström 2008). 

 

Marriott & Marriotts (2000) studie undersökte möjligheter och hinder mot att 

redovisningskonsulter skulle tillhandahålla tjänster inom internredovisning till SMEs. Med 

tjänster menades till exempel att ge företagen finansiell information inom internredovisning.  

Undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer på 15 stycken SMEs i 

South Wales i Storbritannien. Några slutsatser de kom fram till var bland annat att företagen 

trodde på att det fanns en nytta av tjänsten men att kostnaden ansågs vara högre än nyttan. De 

kunde även koppla synen på nyttan till företagsledarens finansiella kunskaper. Om 

företagsledaren hade ett bristande finansiellt kunnande ledde detta till att de ansåg att 

informationen inte var värd pengarna. En annan detalj som framkom av studien var att det 

fanns en ovisshet från företaget att de överhuvud taget kunde tjänsten från sin 

redovisningskonsult. Flera företag vände sig till en annan utomstående part istället (Marriott 

& Marriott, 2000). 
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Utifrån tidigare forskning har ett antal relevanta variabler identifierats. Variablerna redovisas i 

figur 1 nedan och kommer att redogöras för var för sig i det fortsatta teoriavsnittet med 

relevanta teorier inom respektive område.  

 

Figur 1 - Variabler utifrån tidigare forskning 

 
2.3 Teorier inom tidigare studiers variabler 
 

2.3.1 Utbildningsnivå 
 
I en studie av Lambrecht & Pirnay (2005) undersöktes hur företagsledarens utbildningsnivå 

påverkade efterfrågan på rådgivning från externa konsulter. Studien utvärderade 

tillhandahållandet av en extern rådgivningsfunktion från det statliga och offentliga till SMEs i 

Belgien. De höll telefonintervjuer och genomförde även 37 intervjuer ansikte mot ansikte på 

ett urval av 300 stycken SMEs. När det gällde företagsledarens utbildning och hur det 

påverkade om de efterfrågade rådgivning kom studien fram till att det fanns en högre 

efterfrågan på rådgivning från externa konsulter bland företagsledare med högre utbildning. 

En bakomliggande orsak till detta antogs vara att om utbildningsnivån på rådgivaren och 

företagaren var likartad så skapade det ett mer givande utbyte mellan dem. 

2.3.2 Företagets ålder 
 

I en studie av Donckels & Lambrechts (1997), där de utförde 900 telefonintervjuer, fann de ett 

samband mellan ålder på företaget och efterfrågan på rådgivning från en extern konsult. Deras 

resultat visade att företag som funnits i mindre än tio år hade högre efterfrågan på rådgivning 
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från externt håll än företag som funnits längre tid. Detta bekräftas även av Kirby & Kings 

(1997) studie, som bland annat intervjuade 31 SMEs och kom fram till att företag under 13 år 

efterfrågade mer rådgivning än äldre företag. En potentiell anledning hävdades enligt dem 

vara att yngre företaget kunde få ut mer specifik information när de befann sig i 

utvecklingsstadiet. Äldre företag med mer erfarenhet kunde till exempel avstå från 

rådgivningen då de ansåg att rådgivaren hade bristfälligt kunnande om verksamheten eller att 

de själva ansåg sig kunna driva verksamheten bättre än vad en extern rådgivare hade kunnat 

göra.  

2.3.3 Kostnad vs nytta 
 

Huvudsyftet med en tjänst var, som nämndes tidigare i definitionen av tjänster, att kundens 

kunskap skulle öka (Ahrnell & Edman, 2002).  Ahrnell & Edman (2002) beskriver att en 

viktig uppgift för konsulten är att visa på kundvärdet snarare än lägga fokus på priset för 

tjänsten. Kundvärdet är i många fall diffust och otydligt när det gäller kunskapstjänster. Trots 

detta är det viktigt att konkretisera kundvärdet och vad tjänsten kan bidra med, till exempel 

ökade intäkter eller minskade kostnader för kunden. Ahrnell & Edman (2002) beskriver en 

modell som kallas “kundtrappan” vilket kort kan förklaras som en trappa där konsulten både 

ska definiera vad han eller hon gör för att nå målet och vad han eller hon åstadkommer genom 

att göra konkreta saker. En motivering måste därmed finnas både till hur saker i praktiken ska 

göras och vad de ämnar uppnå. Det skapar en helhetsbild för kunden och gör det lättare att 

förstå hur tjänsten ska bidra till ökad nytta för honom eller henne (Ahrnell & Edman, 2002). 

 

Kostnaden för tjänsten är dock inte irrelevant bara därför utan påverkar även den kundens 

efterfrågan på tjänsten (Ahrnell & Edman, 2002). Att prissättning av tjänster kan anses vara 

svårare än prissättning av fysiska produkter, då en tjänst är immateriell, beskrivs av Schäder 

(2006). Det är därför viktigt att ett tjänsteföretag, så långt det är möjligt, konkretiserar sina 

koncept och kommunicerar till kunden vad som erbjuds. För att kunna konkretisera måste en 

djup insikt finnas i vad kunderna ser som värdeskapande. Om en kund anser att priset för 

tjänsten är för högt kan det vara fallet om konkurrenter är billigare. Däremot kan det även 

vara så att tjänstens värde inte kommunicerats till kunden och kunden därmed inte inser 

värdet i tjänsten. Då är det inte priset som ska justeras utan snarare kommunikationen till 

kunden om de värdeskapande funktioner som tjänsten ger. En vanlig prissättningsmetod för 
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tjänster är arvode per timme men detta brukar oftast inte vara mest relevant för kunden utan 

det är snarare slutresultatet som kunden upplever som är det viktiga (Schäder, 2006).  

 

2.3.4 Rädslan att utelämna sig till en extern part 
 

2.3.4.1 Outsourcing 
 

Om företag saknar kompetens inom ett område som de behöver finns två alternativ: anställa 

en person som besitter den kompetens företaget behöver eller anlita en extern part. Många 

argument talar för att anlita en extern part när behovet finns, alltså outsourca en del av 

verksamheten, istället för att anställa en permanent anställd (Furusten & Werr, 2005). 

Fördelar med outsourcing beskrivs av Barrar & Gervais (2006) där minskade kostnader är en 

av de viktigaste fördelarna. Kostnaderna minskar bland annat eftersom det finns en 

konkurrens bland utomstående aktörer och därmed incitament att effektivisera och vara 

kostnadseffektiv. Finns funktionen istället inom företaget finns troligtvis inte samma 

konkurrens och därmed minskar även drivet av vara så kostnadseffektiv som möjligt (Barrar 

& Gervais, 2006). Dock kan outsourcing även riskera att skapa problem, till exempel att det 

sätter företaget i en beroendesituation där de måste förlita sig på extern expertis (Furusten & 

Werr, 2005). Dessutom kan det vara svårt för företaget, som inte har expertis på området, att 

lyckas välja rätt bland flera olika leverantörer. Att bedöma nytta i förhållande till pris skapar 

också en osäkerhet om man inte vet exakt vad man får. Outsourcing är därför inte 

oproblematiskt och behöver inte alltid vara det bästa alternativet (Furusten & Werr, 2005). 

2.3.5 Omedvetenhet 
 

2.3.5.1 Kommunikation att tjänsten existerar 
 

Enligt Crane (2012) har det tidigare funnits en stark tradition där marknadsföring av tjänster 

inte ansågs vara acceptabelt för professioner. Argumenten ansågs vara att det skulle minska 

trovärdigheten hos professionen, hota kvalitén på tjänsten och skada konsumenters känsla av 

trovärdighet av tjänsten. Detta synsätt har dock minskat drastiskt och nästan helt försvunnit 

och marknadsföring av tjänster för professioner har blivit vanligare inom flera områden. Detta 

har skett utan att någon av de negativa konsekvenser man tidigare varit rädd för slagit in. 

Istället ses det idag som extremt viktigt att marknadsföra sina tjänster i en allt mer 
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konkurrensutsatt marknadsmiljö (Crane, 2012). Att marknadsföra sina tjänster blir samtidigt 

ett problem när tjänster har karaktärsdragen av att vara immateriella. Utmaningen blir att göra 

tjänsten mer gripbar för användaren och kunna visa på nyttan av tjänsten (Crane, 2012). 

2.4 Teorier om rådgivningens utformning idag och vad som kan förbättras 
 

2.4.1 Relevansmodellen 
 

 
Svanström (2008), baserat på Nitsch (1989), beskriver den så kallade relevansmodellen 

mellan rådgivare och småföretagare. Innehållet och utformningen på rådgivningen som 

rådgivaren (sändaren) överför måste vara anpassad till företagarens (målgruppens) upplevda 

behov och utformad efter förutsättningarna företagaren har. Rådgivaren och företagaren 

riskerar annars att krocka och skapa ett gap i rådgivningen då de har olika miljöer de vistas i. 

Modellen generaliserar det till att rådgivaren är akademiker och att småföretagaren inte är det, 

därav de olika miljöerna.  

 

 

Figur 2 – Relevansmodellen. Modell från Nitsch(1989:2) 

 

(Bilden är en kopia av originalbilden som har ritats om av författarna för att kunna utläsas 

tydligare, originalet finns som bilaga 5). 

 

Detta gap som riskerar att skapas måste överbyggas genom att rådgivaren får förståelse för 

företagarens verklighet så att rådgivningen kan utformas utefter den. Innehållet måste vara 

relevant och lättförståeligt för mottagaren. Oftast är rådgivningen felaktigt utformad om man 

ser till företagarens förutsättningar. Det krävs därför en lyhörd rådgivare för att förstå 

företagarens behov, kunna utforma rådgivningen därefter och därmed överbygga gapet. 

Rådgivningstjänster behöver anpassas mer till efterfrågan men problemet blir när företagaren 

själv inte vet vad han eller hon vill ha för information. Här krävs rådgivare som kan ge råd där 

företagaren ser behovet av råden för att det ska börja efterfrågas. 
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2.4.2 Agentteori 
 

Agentteorin definieras enligt Scott (2003, s.305) som: 

 

“Agency theory is a branch of a game theory that studies the design of contracts to motivate a 

rational agent to act on the behalf of a principal when the agent’s intererst would otherwise 

conflict with those of the principal” 

 

Agentteori är med andra ord en teori där det finns två parter: agenten och principalen. 

Agenten får betalt för att maximera nyttan för principalen men har samtidigt egna intressen. 

Grundantagandet i agentteorin är att olika parter strävar efter att maximera sin egen nytta 

vilket innebär att det alltid finns en intern konflikt mellan dem. Svårigheten är därmed att få 

agenten att agera i enighet med principalens intressen. 

 

Teorin kan anpassas till rådgivare och företagare där en konsult (rådgivare) ses som agenten 

och en entreprenör (företagare) ses som principalen (Donckels 1992, Boschaart 2001, Soriano 

et al. 2002, refererad i Lambrecht & Pirnay, 2005). Teorin säger då att rådgivaren kommer 

sträva efter att maximera sina egna intressen istället för företagarens intressen. Istället för att 

till exempel verkligen utforma rådgivningen efter företagarens behov kan rådgivaren uttala sig 

professionellt med avancerade termer som egentligen inte hjälper företagaren. När företagaren 

ska implementera en strategi står han eller hon ensam hur detta de facto ska gå till och blir 

beroende av rådgivaren för varje steg. Det skapas en beroenderelation där rådgivare utnyttjar 

företagaren snarare än tillhandahåller den hjälp som skulle behövas (Donckels 1992, 

Boschaart 2001, Soriano et al. 2002, refererad i Lambrecht & Pirnay, 2005). 

 

2.4.3 Den ideala konsulten 
 

I en artikel av Banai och Tulimieri (2013) beskrivs den perfekta konsulten utifrån personlighet 

och egenskaper. Artikeln baseras på tidigare litteratur och rapporter samt författarnas 

erfarenheter. Författarna menar att personlighet och praktisk erfarenhet i de allra flesta fall är 

mer eftertraktat än akademiska meriter. De tre egenskaperna som de har identifierat som 

viktigast och valt att undersöka är: kommunikation, analys och kreativitet. Den egenskap som 
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av deras undersökning visat sig vara allra viktigast för de som anlitar en konsult är att 

konsulten har kommunikativa färdigheter. 

 

Kommunikation är något som även har undersökts av Kirchmajer & Patterson (2004). I denna 

studie har de undersökt hur den personliga kommunikationen påverkar utvecklingen av den 

professionella relationen mellan företag och finansiella rådgivare. Undersökningen är gjord 

utifrån företagarnas perspektiv och undersöker SME:s syn på sina relationer till sina 

rådgivare. För att undersöka detta analyserades dels brev från 147 kunder när det gällde 

relationen till deras redovisningskonsult. Dessutom genomfördes 19 stycken djupintervjuer 

samt en enkät med 325 kunder som respondenter. 

 

 

 

 

Figur 3 - Modell från Kirchmajer & Patterson (2004) studie 

  

(Bilden är en kopia av originalbilden som har ritats om av författarna för att kunna utläsas 

tydligare, originalet finns i bilaga 5). 

 

Inom den personliga kommunikationen finns det enligt modellen tre olika dimensioner: 

 Klarhet i kommunikationen 

 Social kommunikation 

 Informationstillhandahållande 
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Författarna har identifierat två huvudsakliga mått inom en relation som påverkas direkt av den 

personliga kommunikationen som sker mellan kund och rådgivare. Dessa två mått är: 

förtroende och öppenhet (Kirchmajer & Patterson, 2004). Förtroende är enligt (Kirchmajer & 

Patterson (2004) något som behövs i alla relationer men kanske ännu mer i en professionell 

relation. I mindre företag är det essentiellt eftersom att företagare i de flesta fall utvecklar 

långvariga relationer med sina rådgivare. 

 

Enligt studien är sedan förtroende uppdelat i professionell tilltro och uppfattad välvilja. Med 

professionell tilltro avses kundernas tilltro till att rådgivaren håller sina löften och klarar att 

leverera på ett rent professionellt plan. Med uppfattad välvilja menas kundernas egen 

uppfattning om vilka intentioner rådgivaren har. Det småföretag letar efter i en rådgivare är 

någon som har företagets bästa som utgångspunkt, och tar beslut därefter (Kirchmajer & 

Patterson, 2004). 

 

Öppenhet är också något som påverkar den professionella relationen. Med öppenhet menas i 

vilken utsträckning rådgivaren är personlig i sin kommunikation och är öppen med sitt 

privatliv. 

 

Enligt studien var de kunder som hade en mer personlig relation till konsulten mer nöjda med 

tjänsterna som köpts (Kirchmajer & Patterson, 2004).  
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer hela forskningsprocessen att beskrivas utförligt och noggrant. 

Avsnittet inleds med att uppsatsens valda forskningsansats, forskningsstrategi och 

forskningsmetod redogörs för samt en redogörelse för hur litteratursökningen har gått till. 

Efter det följer den fullständiga forskningsprocessen vid enkäten samt hur den förhåller sig 

till reliabilitet och validitet. Sedan avhandlas hela processen för intervjuerna och hur de 

förhåller sig till tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Metodavsnittet avslutas med en 

redogörelse för chi-tvåtesten, källkritik samt metodkritik. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Forskningsansats: 
 

Vid valet av forskningsansats kan författaren välja två vägar för att förena teori och empiri, 

deduktion eller induktion. Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån teorier för att sedan 

applicera dessa på verkligheten, detta görs för att se hur de stämmer överens med den 

insamlade data. Inom induktion tillämpar forskaren den motsatta metoden, där utgår man ifrån 

data för att formulera teorier (Denscombe, 2016). Denna uppsats använder sig av en 

blandning av deduktion och induktion, vilket kallas abduktion (Denscombe, 2016). Detta har 

krävts för att besvara studies syfte som både har inslag av deduktion och induktion. När det 

gäller studiens delsyfte att testa tidigare studiers teorier och att undersöka rådgivningens 

utformning idag är de av en mer deduktiv karaktär, där teorier testas på studiens empiriska 

fält. Att leta efter nya outforskade variabler och se vilka förändringar företagen vill se för att 

kunna tänka sig efterfråga strategisk rådgivning har större inslag av ett induktivt synsätt, 

vilket är att utgå från data och sedan formulera teorier. Dock är inget av delsyftena helt 

deduktiva eller induktiva utan det förekommer deduktiva inslag i de induktiva delarna och 

vice versa.  

 

3.2 Forskningsstrategi 

 

Valet av forskningsstrategi påverkas i stor grad av vad studien ämnar undersöka (Trost, 2010). 

Denna studies syfte och problemformulering handlar om att ta reda på vad som påverkar 

SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning. För att kunna besvara syftet och 

problemformuleringen har både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi använts. Trost 
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(2010) beskriver valet av en kvalitativ forskningsstrategi som ett val som görs när man vill 

utforska mönster och få en djupare förståelse av ett fenomen. Kvantitativ forskningsstrategi är 

istället när man vill kunna kvantifiera data och säga till exempel hur många som tycker en 

viss sak. I denna studie användes ett kvantitativt tillvägagångssätt för att kunna besvara vad 

som påverkar ett flertals företags efterfrågan på strategisk rådgivning. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet användes sedan för att kunna förstå varför det påverkar och vad det beror 

på.  

 

Författarna har utifrån studiens syfte och problemformulering även valt en passande 

forskningsdesign. Tvärsnittsdesign passade denna studie då data har samlats in från fler än ett 

fall (Bryman & Bell, 2013). Datainsamligen skedde under en period på fyra veckor, där 

likartad design för insamling använts under hela perioden.  

3.3 Val av forskningsmetod 
 

Studien har använt sig av metodtriangulering vid insamling av data. Metodtriangulering 

används när författare vill se ämnet som studeras ur fler perspektiv än ett, genom att använda 

sig av olika metoder (Denscombe, 2016). Metoderna för datainsamling som använts i denna 

studie är enkäter och intervjuer. Metodtriangulering användes för att utifrån enkätsvaren, där 

ett flertal företag besvarade syftet, kunna få förståelse för varför svaren såg ut som de gjorde; 

vilket kunde erhållas genom intervjuerna. Genom dessa olika datainsamlingsmetoder har 

författarna strävat efter att få både mer kvantifierbara svar och samtidigt få en förklaring till 

de bakomliggande orsakerna; detta för att skapa en så bra förståelse av fenomenet som 

möjligt. Metodtriangulering kan enligt Denscombe (2016) göra helhetsbilden mer tydlig och 

nyanserad vilket varit tanken vid valet av metodtriangulering i denna studie.  

3.4 Litteratursökning 
 

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av en ordentlig litteraturgenomgång då det behövs för 

att inte “uppfinna hjulet på nytt” (Bryman & Bell s.111, 2013). En litteraturgenomgång bidrar 

även till att finna relevanta teorier, se vilka forskningsstrategier som tillämpats av tidigare 

studier, se om det finns obesvarade frågor samt se om det finns motsättningar i existerande 

forskning (Bryman & Bell, 2013). För att hitta relevanta teorier för studien började författarna 

med att söka på nyckelord som till exempel ”rådgivning” och ”accounting service”. Då 

hittades Svanströms (2008) avhandling om rådgivning och revision samt Marriott & Marriotts 
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(2000) studie om redovisare och utvecklingen av internredovisningstjänster för småföretag. 

Utifrån dessa två studier fortsatte författarna litteratursökning genom att leta efter andra källor 

som refererat till dessa studier. Detta utökades sedan även till sökord efter att kunskapen om 

ämnet växte.  Sökord som använts var bland annat ”advisory services”, ”adviser services 

SME”, ”outsourcing” och ”professional services”. 

3.5 Enkät 
 

3.5.1 Population och urval 
 

Studiens population är Svenska åkeriföretag som uppfyller kraven för SME. Enligt 

branschorganisationen Sveriges åkeriföretag (u.å) finns det cirka 10 000 åkeriföretag i 

Sverige. Hur många av dessa som är SME´s är okänt.  

 

En urvalsram är en fullständig förteckning som listar alla individer i populationen som ska 

undersökas (Eliasson, 2013) Urvalsramen i denna studie har bestått i sökträffarna vid 

användning av sökordet “åkeriföretag” på eniro.se och torget.se. Det råder en viss risk att 

vissa individer i populationen inte ingår i sökträffarna för denna studies sökord. Det innebär 

att dessa individer inte har någon som helst möjlighet att komma med i undersökningen. Det 

får som följd att studiens slutsatser inte gäller hela populationen (Eliasson, 2013). Det som har 

avgjort vilka respondenter som har blivit valda för att delta i undersökningen är de som har en 

mejladress som är synlig på eniro.se eller torget.se. Urvalsramen har sedan avverkats från 

första sidan tills det att 100 mejladresser samlats in. Detta betraktas därmed inte som ett 

sannolikhetsurval, eftersom det då skulle ha krävts att alla enheter i populationen hade lika 

stor chans att bli valda och det har inte varit fallet i denna studie. Studien har inte använt sig 

av någon form av slumptabell utan plockat mejladresser i tur och ordning uppifrån och ned. 

Det får därmed ses som ett bekvämlighetsurval där författarna subjektivt valt ut företag till 

urvalet. Detta skapar i sin tur begränsningar i de generaliseringar som kan göras för 

populationen vilket kommer diskuteras mer senare när kvalitetsbegreppen för enkäten 

diskuteras. 
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3.5.2 Utformning av enkät 

 

Vid utformningen av enkäten utgick författarna från studiens syfte och problemformulering 

och utformade frågor för att besvara dem. Enkäten är gjord genom Googles formulärtjänst, 

och består av totalt åtta frågor (se bilaga 1). En fördel med webb-baserade enkäter är att det 

finns många extrafunktioner som inte erbjuds vid vanliga enkäter. Till exempel är studiens 

enkät uppdelad i tre block, vilket är en extrafunktion som gör enkäten mindre ”tung” för 

respondenterna att fylla i då inte alla frågor presenteras på samma gång. En nackdel är dock 

att enkäten kan fyllas i av samma respondent mer än en gång. 

 

Enkäten är utformad på så sätt att fråga 1-3 är obligatoriska för alla respondenter. Alla 

efterföljande frågor är sedan beroende på vad respondenterna har svarat på tidigare frågor. Se 

nedan för fullständig beskrivning: 

 

Fråga 4: Endast respondenter som svarat Ja på fråga 3. 

Fråga 5: Endast respondenter som svarat Ja på fråga 3 

Fråga 6: Endast respondenter som svarat Ja på fråga 5 

Fråga 7: Endast respondenter som svarat Nej på fråga 3 eller 5 

Fråga 8: Endast respondenter som svarat Nej på fråga 3 eller 5 

3.5.3 Datainsamling 
 

Enkäten har skickats till 100 åkeriföretag per mejl. Sammanlagt skickades detta mejl plus två 

påminnelsemejl (se bilaga 3). Av 100 respondenter har 62 valt att svara på enkäten. 

Mejladresserna har manuellt sökts upp en åt gången genom två olika söktjänster, torget.se och 

eniro.se. Sökordet som användes var åkeriföretag. De flesta företagen hade sedan hemsidor 

som besöktes för att se om de uppfyllde studiens urval. Tidsperioden mellan första mejlet och 

sista påminnelsmejlet var från 21e mars till 13e april. Det innebär att datainsamlingen pågick i 

drygt tre veckor. 

3.5.4 Bortfall i enkäten 
 
3.5.4.1 Externt bortfall enkäten 
 

Externt bortfall är det bortfall av data som beror på externa orsaker, alltså ingenting som kan 

påverkas direkt av forskarna (Denscombe, 2016). Från enkäten rapporteras ett externt bortfall 
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på 38 stycken respondenter. Orsakerna till uteblivna svar blir enbart spekulationer från 

författarnas sida, till exempel spekulerades i brist på tid och engagemang från företagen som 

förfrågats att delta i enkäten. Externt bortfall kan skapa ett snedvridet resultat (Denscombe, 

2016). Detta då respondenter som besvarat eller inte bevarat enkäten kan ha mer gemensamt 

än att de deltar alternativt inte deltar. Detta kan därmed ge ett resultat som inte speglar hela 

den valda populationen utan bara en del av den. Mejlen till respondenterna har skickats vid 

olika tidpunkter för att inkludera alla, då tid kan vara en avgörande faktor till vilka som väljer 

att delta (Denscome, 2016). 

3.5.4.2 Internt bortfall enkäten 
 

Internt bortfall är i denna undersöknings fall svar som uteblivit. I nedanstående tabell 

redogörs för det interna bortfall som förekommit i enkäten. 

 

Tabell 1 – Internt bortfall 
 

Förväntade svar Användbara svar Internt bortfall 

Fråga 1 62 62 0 

Fråga 2 62 62 0 

Fråga 3 62 62 0 

Fråga 4 57 55 2 

Fråga 5 57 53 4 

Fråga 6a 27 27 0 

Fråga 6b 27 26 1 

Fråga 6c 27 26 1 

Fråga 7a 31 28 3 

Fråga 7b 31 27 4 

Fråga 7c 31 27 4 

Fråga 7d 31 28 3 

Fråga 7e 31 26 5 

Fråga 7f 31 27 4 

Fråga 8 31 28 3 
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Utifrån tabellen framkommer studiens interna bortfall fråga för fråga. De tre första frågorna 

var obligatoriska, vilket innebar att det inte var möjlig att fortsätta med enkäten förrän de 

frågorna kryssats i. Detta fungerade bra för att se till att motverka internt bortfall i form av att 

respondenter hoppar över frågor eller glömmer bort att svara. Dock fanns det ingen möjlighet 

att fortsätta med obligatoriska frågor efter de tre första frågorna då respondenterna redan vid 

fråga tre skickades till olika fortsatta frågor beroende på om de svarat jag eller nej. Om alla 

frågor varit obligatoriska hade det betytt att varje respondent skulle behövt svara på alla, 

vilket inte var förenligt med enkätens frågor som var beroende av om respondenten efterfrågat 

strategisk rådgivning eller inte. Därför förekommer internt bortfall på alla studiens fortsatta 

frågor förutom fråga 6a.  

 

För att undvika det interna bortfallet hade instruktionerna ytterligare kunna förtydligats med 

vikten av att respondenterna skulle besvara varje fråga de skickades till och frågans 

potentiella underfrågor. Att ytterligare förtydliga instruktionerna i början av enkäten angående 

vilka respondenter som skulle besvara vilken fråga hade även det kunnat vara fördelaktig, då 

ett flertal respondenter besvarade frågor de inte skulle besvara vilket ledde till att när data 

skulle bearbetas fick dessa ”extra” svar tas bort.  
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3.5.5 Analys och tolkning av data från enkäten 
 

När det gällde fråga 6 och 7 i enkäten där respondenterna fått rangordna påståenden på en 

skala från 1-5 har en tolkning gjorts. Den femgradiga skalans två motpoler var 5 = “stämmer 

helt” och 1 = “stämmer inte alls”. Svaren har därför tolkats som att om respondenten besvarat 

frågan med en 1:a eller 2:a håller de inte med i påståendet. Respondenter som besvarat med en 

4:a eller 5:a tolkas istället hålla med om att påståendet stämmer. Respondenter som kryssat i 

en 3:a, alltså siffran i mitten av skalan, har antagits inte veta hur de känner eller inte hållit 

med om varken eller. Dessa respondenters svar var därmed svårtolkade och har en 

bakomliggande roll i den kommande analys och diskussionsdelen. 

 

Detta tydliggörs ytterligare genom bilden nedan.  

 

Figur 4 - Analys och tolkning av fråga 6 och 7 i enkäten 

 

3.5.6 Kvalitetsbegrepp 
 

3.5.6.1 Intern validitet 
 

Intern validitet handlar om att bedöma om undersökningen mäter det som var ämnat att mätas, 

med andra ord att undersökningen innefattar relevant data för studiens område (Bryman & 

Bell, 2013). Denscombe (2016) utvecklar detta ytterligare med att det även handlar om att rätt 

datainsamlingsmetod har använts för att undersöka fenomenet och få in korrekt data. Då 

denna studie ville ha in kvantifierbar data var en enkätundersökning en bra metod för att 
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uppnå detta. All data som samlats in från enkäten har dessutom kunnat användas för att 

besvara syftet vilket påvisar en precision i de ställda frågorna i enkäten. Validiteten påverkas 

även av hur forskare behandlar datan i en undersökning. Då all kvantitativ data behandlats av 

Google formulär finns inga inmatningsfel i undersökningen. Författarna bedömer därför den 

interna validitet i studien som hög.  

3.5.6.2 Extern validitet 
 

Extern validitet mäter hur pass generaliserbar en undersöknings resultat är (Denscombe, 

2016). Resultaten från enkäten är inte generaliserbara eftersom urvalet varken är 

representativt för populationen eller tillräckligt stort. Populationen av åkeri-SMEs är okänd 

men då det finns 10 000 åkerier och urvalet endast bestått av 100 åkeriföretag är det ett 

mycket litet stickprov. Generaliserbarheten blir dessutom låg då alla i populationen inte haft 

chans att bli valda, detta då åkeriföretag i populationen kanske inte har en mejladress på 

sidorna torget.se eller eniro.se, de kanske överhuvudtaget inte haft en mailadress på nätet, 

mejladressen kan vara inaktiv, spamfilter kan ha hindrat mailet med mera. Det innebär att 

slutsatserna inte gäller hela populationen och den externa validitet bedöms därför som låg. 

 
3.5.6.3 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten i en studie mäter hur pass pålitliga resultaten är och hur de står sig över tid 

(Denscombe, 2016). Inom begreppet reliabilitet innefattas också hur väl beskriven 

forskningsprocessen är för att kunna upprepa studien. Resultaten i denna studie hade kunnat 

vara starkare, och mer pålitliga. Eftersom populationen är en så pass stor grupp hade 

stickprovet som använts behövt vara betydligt större. Ett representativt urval hade kunnat ge 

större säkerhet i att resultaten är stabila över tid. Då ett representativt urval inte använts i 

denna studie kommer framtida studier förmodligen inte komma fram till samma slutsatser. 

Därför bedöms reliabiliteten som låg för studien. 
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3.6 Intervjuer 

 
3.6.1 Population och urval 
 

Populationen är samma för enkäterna som för intervjuerna. När det gällde urvalet till 

intervjuerna har ett snöbollsurval tillämpats. Det innebär att författarna har fått kontakt med 

en individ som är relevant för studien och sedan tagit hjälp av denna person för att hitta andra 

individer som är intressanta för studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Den personen är i 

denna studie intervjupersonen i företag A. 

3.6.2 Utformning av intervjuer 
 

Intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer. Dalen (2015) förklarar begreppet 

semistrukturerade intervjuer som intervjuer där man i förväg bestämt sig för ett visst antal 

valda ämnen. Man utformar en intervjuguide som innehåller teman med underfrågor som 

täcker studiens mest centrala områden (Dalen, 2015). För denna uppsats ämne ansågs 

semistrukturerade intervjuer var att föredra framför ostrukturerade intervjuer då studien har 

vissa teman och underfrågor som är essentiella för att besvara syftet. Intervjufrågorna ska 

därmed både vara strukturerade till vissa teman men samtidigt tillräckligt öppna för att även 

fånga upp nya outforskade variabler; semistrukturerade intervjuer ansågs passa bra för detta 

ändamål. En ytterligare anledning till att studien valde semistrukturerade intervjuer var att 

tidigare studier (Marriott & Marriott, 2000) använde sig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Efter valet att intervjuerna skulle vara semistrukturerade hade fattats började arbetet med att 

utforma en intervjuguide och relevanta intervjufrågor. Enligt Dalen (2015) finns det några 

viktiga saker att tänka på vid utformningen av relevanta intervjufrågor. En av de viktigaste 

reglerna är att frågan inte får vara ledande. Det finns annars en risk att intervjuaren leder in 

respondenten till det ”rätta” svaret. Det är även viktigt att intervjuarna inte tolkar 

respondenten och till exempel säger, ”så du menar att”, och respondenten då inte vill säga 

emot utan bara håller med (Trost, 2010). Istället ska frågan formuleras ”hur menar du då?” för 

att få veta vad respondenten tänker och tycker. Andra viktiga saker att tänka på vid 

utformningen av intervjufrågor är enligt Dalen (2015) att frågorna är klara och tydliga och att 

de inte innehåller termer respondenterna inte förstår. I denna undersökning ingick termen 
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”strategisk rådgivning” som kan vara svår att förstå om man inte är insatt. För att underlätta 

för respondenterna togs ett flertal exempel på som menades med detta. 

 

Författarna i denna studie förklarade det som: 

 

”Strategisk rådgivning är rådgivning som endast är till för ditt företag, inget som krävs av 

lagen eller av en utomstående part, till exempel din bank. Det kan även beskrivas som 

rådgivning som är strategisk och framåtblickande och är till för att hjälpa dig som 

beslutsfattare ta relevanta ekonomiska beslut om framtiden. Ett konkret exempel på en metod 

inom strategisk rådgivning är upprättandet av en budet”.  

 

Förutom att försöka undvika ledande frågor har författarna även försökt ställa frågor som ger 

respondenten möjlighet att förklara sig med egna ord. Mycket material med respondentens 

egna ord är nämligen att föredra (Dalen, 2015). 

 

Utifrån dessa riktlinjer utformades en intervjuguide med följande teman: 

·         Information om företaget 

·         Relation till konsult 

·         Upplevd strategisk rådgivning 

·         Bakomliggande orsaker till ingen efterfrågan 

·         Förändringar som skulle krävas för efterfrågan att ska uppstå 

 

(För fullständig intervjuguide se bilaga 2) 

 

Under varje tema följde sedan ett antal underfrågor som djupare skulle undersöka temat. 

Enligt Trost (2010) är det att föredra att intervjuguiden består av ett antal stora teman och inte 

blir för detaljerad. Istället ska intervjupersonen få friar tyglar att styra intervjuernas riktning. 

Författarna ansåg dock att då semistrukturerade intervjuer använts har författarna velat gå i en 

viss riktning undersöka vissa teorier och därför utformades även underfrågor utifrån de teman 

som beskrevs i intervjuguiden. Dock ställdes inte alla frågor och inte heller i samma ordning 

vid varje intervju. Detta för att ha en flexibilitet och kunna följa upp intervjupersonens svar 

och ställa relevanta följdfrågor beroende på svar. 
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3.6.3 Intervjuer ansikte mot ansikte 
  
Två av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte. Enligt Denscombe (2016) är intervjuerformen 

ansikte mot ansikte bra då den ger hög svarsfrekvens samt ger forskaren möjlighet att få mer 

djupgående information än vid frågeformulär. Vid intervjuer finns dock risk för en 

intervjuareffekt och Denscombe (2016) hävdar att respondentens svar kan skilja sig beroende 

på vem som intervjuar. Det handlar då om etnicitet, kön och ålder och hur dessa påverka 

respondentens svar till exempel hur ärliga de är. Det är framförallt när det gäller intervjuer 

med känsligare ämnen intervjuareffekten kan påverka mycket. Då finns risken att svaren inte 

är respondenternas egna åsikter utan att de anpassar sina svar utifrån det de tror forskaren vill 

höra. Det kan dock vara svårt att påverka intervjuareffekten då ålder, kön och etnicitet är vilka 

intervjuarna är och inte är något som kommer att ändras. Däremot kan man minska effekten 

genom att till exempel vara artig, neutral och försöka få intervjupersonen att känna sig 

behaglig till mods för att därmed försöka få ärliga svar (Denscombe, 2016). 

 

Denna uppsats ämne skulle inte kategoriseras så känsligt som till exempel inkomstfrågor men 

samtidigt frågas det om ett privat mönster, varför det ser ut som det gör, om relationen till 

deras konsult med mera. Detta är privata ämnen för företagaren och författarna har försökt 

minska intervjuareffekten genom att till exempel alltid börja med att redogöra för 

respondentens anonymitet i studien; att deras svar inte kommer finnas kopplade till deras 

namn. Författarna har även försökt ha en neutral inställning till respondentens svar, inte döma 

något det säger. Trost (2010) poängterar också vikten av att känna empati och att ha tolerans 

mot det som sägs. Vidare försökte författarna även få respondenten att känna sig trygg genom 

att ha intervjuerna på deras arbetsplatser, en trygg och känd miljö för dem. Det är även viktigt 

att intervjun är i en lugn och ostörd miljö (Trost 2010), och för samtliga studiens intervjuer 

var det inga andra åhörare som kunde tjuvlyssna eller lägga sig. i. 

 

3.6.4 Telefonintervjuer 
 

Förutom två intervjuer ansikte mot ansikte genomfördes även två telefonintervjuer. En fördel 

med telefonintervjuer är enligt Denscombe (2016) att respondenten ger lika trovärdiga och 

ärliga svar som vid andra former av intervjuer, till exempel ansikte mot ansikte. 

Telefonintervjuer var i denna studie en bra lösning för att lyckas få till intervjuer. 
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Respondenterna hade svårigheter att träffas och då var telefonintervjuer ett bra alternativ så att 

de kunde befinna sig var som helst.  Fördelarna med telefonintervjuer jämfört med intervjuer 

ansikte mot ansikte är enligt Denscombe (2016) bland annat att intervjuareffekten kan minska. 

Vid en telefonintervju vet inte den intervjuade om intervjuarens etnicitet eller ålder. 

3.6.5 Utförandet av intervjuer 
 

Vid samtliga intervjuer har båda författarna varit närvarande. Under intervjuerna har en av 

författarna fört anteckningar medan båda två har deltagit i intervjun genom att ställa frågor. 

Alla intervjuerna har spelats in efter att ha fått intervjupersonernas godkännande. Under 

intervjuerna på telefon har författarna använt sig av högtalarläget på telefonen för att båda 

skulle kunna ta del av svaren från intervjupersonerna och kunna ställa följdfrågor. 

Intervjuerna med företag A och B utfördes ansikte mot ansikte medan intervjuerna med 

företag C och D är utfördes över telefon. Längden på intervjuerna har varierat mellan 15-35 

minuter för själva datainsamlingen. I majoriteten av fallen har intervjun föranletts av ett 

inledande samtal, som inte har spelats in. Intervjuerna med företag A och B utfördes den 

fjärde april på respektive företags kontor. Denscombe (2016) understryker vikten av att ha en 

lokal som ger avskildhet och gör interaktionen mellan intervjuaren och respondenter ska bli så 

koncentrerad som möjligt. Båda intervjuplatserna erbjöd just detta. 

3.6.6 Bortfall vid intervjuer 
 

Författarna har kontaktat ytterligare åtta åkeriföretag med intervjuförfrågningar. Ingen av 

dessa har velat eller kunnat ställa upp, vilket innebär att dessa får betraktas som externt 

bortfall för undersökningen. Orsakerna har varit olika för många företagsledare men mycket 

kan förklaras av att företagsledarna i små åkeriföretag sällan har kontorstider. De flesta har 

också svårt att planera in intervjuer på grund av deras dagar kan se så olika ut och de alltid 

måste vara tillgängliga för kunder och anställda samt att många själva är inblandade i driften. 

3.6.7 Kvalitetsbegrepp 
 

3.6.7.1 Tillförlitlighet 
 

Med tillförlitlighet menas hur väl forskarna har lyckats återskapa bilden av den sociala 

verkligheten. En social kontext kan uppfattas på flera olika sätt och det är därmed viktigt att 

säkerhetsställa att man har lyckats med att återskapa bilden på ett korrekt sätt (Bryman & 
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Bell, 2013). I denna uppsats har författarna tagit hänsyn till de regler som finns vid kvalitativ 

forskning för att få en så korrekt bild som möjligt. Efter varje intervju har en genomgång 

gjorts tillsammans med respondenten av alla dennes svar för att säkerhetsställa att de 

stämmer. En kort resumé fråga för fråga har skett för att kunna säkerhetsställa att inget 

missförstånd har skett. Författarna anser därför att studien har en relativt hög tillförlitlighet.  

3.6.7.2 Överförbarhet 
 

Med överförbarhet menas hur pass överförbart ett resultat är från en social kontext till en 

annan, eller hur väl resultatet står sig i samma kontext över tid (Bryman & Bell, 2013). 

På grund av att undersökningen har relativt få intervjupersoner är resultatet svårt att överföra 

till andra kontexter eller andra tidpunkter. Då studien också har snarlika profiler på en 

majoritet av intervjupersonerna; liknande bakgrund och erfarenhet inom branschen, skapar det 

ett hinder mot överförbarheten till andra kontexter. Om studien hade intervjuat fler företag 

men en större nyans av olika bakgrunder, till exempel ett helt nystartat företag, skulle 

resultatet kunnat skifta. För att höja den låga överförbarhet skulle fler intervjuer kunnat 

genomföras.  

3.6.7.3 Pålitlighet 
 

Pålitlighet innebär hur väl dokumenterade alla faser av undersökningen är i metodavsnittet 

(Bryman & Bell, 2013). Författarna har beskrivit allt som har gjorts under 

undersökningsprocessen. En tydlig redogörelse finns till exempel för utformning av 

intervjufrågor och hur intervjuerna gått till. Eftersom metodavsnitt är så pass utförligt 

bedömer författarna att studiens pålitlighet är hög. 

3.7 Chitvå-test 
 

Ett chi-tvåtest är ett test för att undersöka om det föreligger ett statistiskt samband mellan två 

variabler. En variabel är den beroende variabeln som, om ett samband föreligger, blir 

påverkad av den oberoende variabeln. Testet innebär att man jämför det observerade värdet 

man har med det värde som skulle fås vid ett oberoende mellan variabler. Om ett fullständigt 

oberoende mellan variablerna föreligger, kommer det observerade värdet vara samma som det 

förväntade värdet (Eggeby & Söderberg, 1999). 
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Två chi-tvåtest har utförts, med nollhypoteserna; 

 

1. Efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av utbildningsnivå 

2. Efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av ekonomiutbildning 

 

En signifikansnivå på 5 % har använts, samma som Svanström (2008) har, och två 

frihetsgrader. För fullständig uträkning av chi-tvåtesten se bilaga 4.  

3.8 Källkritik 
 
Kritik som kan riktas mot denna studie är att några av källorna som har använts är mer än tio 

år gamla, den äldsta från 1995. Dock är ändå majoriteten av litteraturen från 2006 och framåt 

med en hel del material från så nyligen som 2012-2016. Studien har även försökt begränsa sig 

och inte använda för många sekundärkällor, dock har några ändå använts där den mest 

använda är Svanström (2004) som refereras i hans senare studie (Svanström, 2008). 

Originalstudien gick inte att lokalisera men då Svanström (2008) refererar till sin egen studie 

anser författarna att det minskar risken för felaktigheter, detta då det är han själv som 

genomfört den tidigare studien vilket minimerar risken för tolkningsfel eller förändring av 

data. En annan sekundärkälla i studiens teoretiska referensramen var: 

”(Donckels 1992, Boschaart 2001, Soriano et al 2002, refererad i Lambrecht & Pirnay 2005)”.  

Denna källa skulle bytas ut men två av studierna var skrivna på ett språk författarna inte 

behärskade och därmed fick sekundärkällan stå kvar.  

 

3.9 Metodkritik 
 

En del av de metoder som använts i denna studie kan i efterhand kritiseras. Bland annat finns 

kritik när det gäller utformningen av enkäten. Efter att ha skickat ut enkäten och fått tillbaka 

svaren har det framkommit att instruktionerna har varit för otydliga. Respondenter har till 

exempel besvarat frågor de inte skulle ha besvarat. Otydligheten har även resulterat i internt 

bortfall. Detta hade kunnat undvikas genom att ett antal enkäter skickats ut innan som test-

enkäter för att se om respondenterna förstod instruktionerna tydligt.  

 

Ytterligare kritik mot enkäten är att det inte framgår vem som besvarat enkäten. Då den 

skickats ut till mailadresser som författarna inte vet vem som administrerar är det svårt att 
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säkerställa vem som de facto har besvarat enkäten inom företaget. Målet var att 

företagsledaren skulle besvara enkäten, men det finns ingen säkerhet att enkäten nådde fram 

till honom eller henne. Om enkäten istället har besvarats av någon som inte har insyn i ämnet 

kan detta ha resulterat i att svaren som erhållits varit gissningar eller uppskattningar. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas studiens insamlade data från enkäter och intervjuer i textform samt 

som diagram och tabeller. Empirin inleds med bakgrundsinformation från företagen som 

medverkade i enkäten samt en redogörelse för hur de rangordnade förtroendet till sin konsult. 

Efter det följer en beskrivning av de fyra intervjuade företagen och en redogörelse för deras 

relation med sin konsult. Sedan redovisas empiri som behandlar hur denna studies 

respondenter ställde sig till tidigare studiers variabler angående varför företag inte 

efterfrågat strategisk rådgivning. Dessutom undersöks nya outforskade variablers påverkan. 

Detta följs av data som beskriver hur rådgivningen uppfattats idag av företag som har 

efterfrågat den. När detta redovisats avslutas avsnittet med att redogöra för vilka 

förändringar företagen vill se för att kunna tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Bakgrundsinformation 
 

4.1.1 Bakgrundsinformation från företagen i enkätstudien 
 

Alla tillfrågade företag i enkätstudien är svenska åkeriföretag som uppfyller kraven för SME. 

Utöver detta är företagen valda utefter vilka som har adressuppgifter tillgängliga på torget.se 

eller eniro.se. 

 

I den inledande delen av enkäten fick respondenterna besvara frågor om utbildningsnivå och 

utbildning inom ekonomi. När det gällde utbildningsnivå hade en majoritet på 37 

respondenter grundskola eller gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning. 12 

stycken respondenter hade gått yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning och 13 

stycken respondenter hade studerat på högskola eller universitet. När det gällde 

ekonomiutbildning hade 19 stycken respondenter ingen ekonomiutbildning alls. En majoritet 

på 28 stycken respondenter hade läst enstaka kurser inom ekonomi och resterande 15 stycken 

respondenter hade en ekonomiutbildning på mellan 1-3 år eller längre.  

 

Respondenterna fick inledningsvis även besvara om de någon gång anlitat en extern konsult 

inom ekonomi (till exempel en redovisningskonsult eller revisor) och här svarade 57 stycken 

respondenter ja och 5 respondenter nej.  
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De 57 som svarade ja fick efter det rangordna förtroendet de hade för sin konsult, här valde 55 

stycken respondenter att besvara frågan vilket resulterade i nedanstående svarsfördelning: 

 

 

 

Figur 5 – Diagram över förtroende för konsult 

 

En majoritet på 42 stycken respondenter valde alternativ 4 och 5 vilket var sidan närmast 

“fullt förtroende” medan sex stycken respondenter valde alternativ 1 och 2 vilket lutade mot 

“saknar helt förtroende”. 

4.1.2 Bakgrundsinformation intervjuade företag 
 

Företag A: 

 

I företag A intervjuades bolagets ägare. Företag A har drivits sedan 1979 men omvandlades år 

1985 till ett aktiebolag. Som mest har bolaget haft elva anställda men i dagsläget är de endast 

tre anställda med ägaren inräknad. Omsättningen för 2015 uppgick till 7.2 miljoner kronor. 

Ägaren har en gymnasieutbildning men gick även en ettårig kurs på Företagsskolan år 1997. 

Han ansåg att kursen förändrade mycket av hans tänk angående sin verksamhet och att han 

utvecklades som företagare.  

 

I dagsläget anlitar bolaget en redovisningskonsult som hanterar allt löpande 

redovisningsarbete. Ägaren sköter dock all fakturering till kunder och betalningar till 

leverantörer själv. Den nuvarande redovisningskonsulten har anlitats i sju år och 

rekommenderades av ägarens tidigare redovisningskonsult som han hade i 20 år. Ägaren i 
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företag A har stort förtroende för sin redovisningskonsult och beskriver relationen som 

professionell men samtidigt även som en vän och bekant. Han känner att han kan ringa sin 

redovisningskonsult när som helst och alltid få ett svar eller en återuppringning. De kan 

diskutera både företagets ekonomi och ägarens privata ekonomi. Redovisningskonsulten kan 

firman nästan bättre än ägaren själv. 

 

Arbetet tillsammans med redovisningskonsulten ser ut så att en ständig diskussion finns 

mellan ägaren och redovisningskonsulten. Redovisningskonsulten utnyttjas som ett bollplank 

då han kan verksamheten utan och innan. Sedan är det i slutändan ägaren som tar besluten, 

men då på inrådan av sin redovisningskonsult. Ägaren anser att det är bra med konsulter som 

varit med ett tag och inte vill ha företag som kommer med papperna i en påse. Då får man 

bättre konsulter och han är nöjd. 

 

Bolaget anlitar även en revisor, men endast runt boksluten, som utför en granskning av 

boksluten innan de skickas till bolagsverket. Ägaren uttrycker att revisorn inte hade varit kvar 

om det inte hade funnits ett lagstadgat krav som krävde det. 

 

Företag B:  

I Företag B intervjuades två av ägarna samtidigt (de är totalt tre ägare i företaget). Företag B 

har funnits sedan 1985 och har drygt 20 anställda. De har en omsättning på runt 40 miljoner. 

En av ägarna är utbildad på gymnasiet i “kontorskunskap” och har jobbat på SEB i 12 år och 

gått ekonomikurser inom banken. Det är hon som sköter företagets löpande redovisning. 

Företaget anlitar sedan 7 år tillbaka en redovisningskonsult och en revisor. Av 

redovisningskonsulten får de hjälp med bokslut. De får även hjälp med rådgivning när det 

gäller nya regler inom bokföringsprogram, lagar, skatteregler med mera. Revisorn träffar de 

endast en gång om året, han kontrollerar enligt dem redovisningskonsulten och 

redovisningskonsulten kontrollerar så att ägarna gör rätt i sin bokföring.  

 

Även Företag B har högt förtroende för sin redovisningskonsult och litar till 100 procent på 

att få ett relevant svar om de har en fråga. Ägarna beskriver sin relation med 

redovisningskonsulten som ganska professionell och att om de hör av sig är det för att ta reda 

på någonting, de ringer endast när det gäller viktiga saker. Diskussioner sker i större del 
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mellan ägarna i företaget än med deras externa redovisningskonsult. Ägarna anser att revisorn 

snarare kontrollerar redovisningskonsulten och att de båda har en relation. De är nöjda med 

redovisningskonsulten de har nu och anser att det var en fördel att byta när deras tidigare 

redovisningskonsult gick i pension. 

 

“Det var ganska bra tycker jag, jag tror inte man ska sitta i samma allt för länge, tror det kan 

vara fördelaktigt att byta någon gång.  De blir lite mer på tårna både de och vi, man lär sig 

alltid lite nytt vid varje byte”.  

 - Företag B 

 

Företag C: 

 

I Företag C intervjuades ägaren. Företag C är ett familjeföretag som startades av ett syskonpar 

1986. Sedan ett antal år är bolaget delat i två bolag men drivs som ett enda bolag. Företagen 

omsätter tillsammans knappt 50 miljoner och har i dagsläget 28 anställda. Ägaren är utbildad 

gymnasieingenjör och har utbildat sig vid Företagarskolan. Där har han läst en ettårig 

utbildning i grundläggande ekonomi och juridik. Ägaren anser att denna utbildning har hjälpt 

honom mycket med att utveckla sin verksamhet. Utbildningen har varit en ögonöppnare inom 

ekonomiska frågor och en möjlighet att skapa kontaktnät inom branschen. 

 

Företaget anlitar en auktoriserad redovisningskonsult löpande under hela året, och har gjort så 

i 13 år. Hon används som rådgivare vid beslut och har väldigt bra översikt över verksamheten. 

Ägaren är sambo med sin redovisningskonsult vilket gör att de har en väldigt tät kontakt. Hon 

sköter allt löpande ekonomiarbete. Även en revisor anlitas av bolaget och har tidigare 

fungerat som en rådgivare. Då redovisningskonsulten kan företaget bättre har hon ersatt 

revisorn som rådgivare.  

 

Företag D: 

 

I företag D intervjuades bolagets ägare. Företaget har drivits sen 2009 av ägaren som startade 

det direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Det är en enskild firma som idag har tre 

heltidsanställda. Företaget startades som ett byggföretag men har med tiden riktat in sig på 

åkeriverksamheten. Detta har man gjort främst på grund av högre lönsamhet och för att kunna 
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finansiera sina investeringar. Ägaren skötte till en början all redovisning själv, men anlitar 

sedan fem år tillbaka en konsult som sköter det mesta. Det enda ägaren gör själv i dagsläget är 

att sköta fakturering och utbetalningar till kunder. Ägaren utnyttjar också en bankman som 

rådgivare vid investeringar och stora ekonomiska beslut. Ägaren har en helt professionell 

relation till sin redovisningskonsult och träffar honom främst vid avlämning av material varje 

kvartal. Konsulten finns främst för att sköta redovisningens lagstadgade delar snarare än att 

vara en samtalspartner. Ägaren är nöjd med sin konsult och har förtroende till konsulten och 

litar till dennes kompetens. 

 

4.2 Undersökning av tidigare studiers variabler och andra orsaker till icke-
existerande efterfrågan på strategisk rådgivning 
 
4.2.1 Enkätsvar 
 

Respondenterna fick besvara om de någon gång efterfrågat strategisk rådgivning eller inte. 27 

stycken av de svarande hade efterfrågat strategisk rådgivning och 31 stycken hade inte gjort 

det. De 31 stycken respondenter som inte hade efterfrågat strategisk rådgivning fick efter det 

besvara hur väl ett antal påstående stämde överens med anledningen bakom att de inte valt att 

efterfråga rådgivningen. Detta både för att testa tidigare studiers variabler men även för att 

undersöka nya outforskade anledningar. Respondenterna fick på en skala från 1-5 kryssa i vart 

de befann sig på skalan där 1 var “stämmer inte alls” och 5 var “stämmer helt”. Svaren 

redogörs för i tabellen nedan.  
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Tabell 2 - Orsaker till utebliven efterfrågan 

7) Hur väl stämmer nedanstående alternativ överens med varför du valt att inte köpa 

strategisk rådgivning? 

 

1-Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5-

Stämmer 

helt 

 

7a) Jag visste inte att jag kunde 

efterfråga rådgivning på det området 

20 0 5 2 1 Totalt: 

28 

7b) Jag ser ingen nytta alls med den 

typen av rådgivning 

5 5 9 5 3 Totalt: 

27 

c) Jag anser att kostnaden för 

rådgivningen är för hög, kostnaden 

motsvarar inte nyttan den skulle kunna 

ge 

1 1 11 7 7 Totalt: 

27 

d) Jag har redan tillräcklig kompetens 

själv, behöver inte rådgivning inom 

detta område 

4 4 11 7 2 Totalt: 

28 

e) Jag vill inte utelämna sig till en extern 

part med risk för att bli beroende av 

dennes kompetens 

8 3 7 7 1 Totalt: 
26 

f) Jag vill inte att en utomstående ska få 

full inblick i min firma och mina 

strategiska beslut 

8 3 8 4 4 Totalt: 
27 

 

4.2.2 Intervjusvar 
 

Anledningen bakom att företag A inte hade efterfrågat strategisk rådgivning handlade om att 

han efter så många år med sin verksamhet ansåg sig ha tillräcklig kunskap själv. Som 

nystartad trodde han dock att han hade kunnat ha större nytta av rådgivningen men efter 

många års erfarenhet känner han sin firma tillräckligt bra själv. Dock beskrev han att han 

ibland frågat om råd från sin konsult till exempel vid större beslut som investeringar, men då 

hade han själv ofta kommit långt i sin egen analys och konsulterade främst för bekräftelse 

eller avrådan. Det handlade därmed om en diskussion och en rekommendation från konsulten 

men ägaren fattade alltid det slutgiltiga beslutet själv. Han ansåg även att som småföretagare 

vet man oftast tillräckligt själv. Kostnaden för rådgivningen hade enligt honom inte någon 
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betydelse på att han valt att inte efterfråga rådgivningen. Han ansåg inte att kostnaden var hög 

i förhållande till det man får.  

 

En av anledningarna till att företag B motiverade att de inte efterfrågat strategisk rådgivning 

var att de pratade mycket strategier inom företaget. Då de är tre ägare har de mycket 

diskussioner och åsikter sig emellan. De trodde dock att ett utomstående “bollplank” hade 

behövts. En annan anledning till att efterfrågan inte fanns var att om förslaget kom från en 

part där det inte fanns en relation och ett förtroende fanns direkt en misstankeskänsla mot dem 

och de angav även att de inte hade tid att lyssna på alla säljare som ville sälja in sina tjänster. 

De var rädda att blotta sig och trötta på säljare, framför allt då det finns mycket bedrägerier. 

Även om det skulle vara gratis kunde de inte tänka sig att prova om det kom från säljhåll. 

Företag B visste inte att denna rådgivning kunde förses av deras redovisningskonsult utan 

trodde den bara fanns att tillgå från säljhåll eller från en annan extern okänd part. 

 

För företag C var anledningen till utebliven efterfrågan att han varit verksam i 30 år. Han 

sätter till exempel inte upp budgetar då han har en stadig kundkrets och omsättning. Fokus är 

istället på att se till att inget dramatiskt händer, så att allt ser ut som det brukar. Han 

motiverade även med att hans verksamhet är oberoende av hög och lågkonjunktur och därmed 

stabil varför ett strategiskt framåttänk blir mindre viktigt. 

4.3 Efterfrågad och upplevd strategisk rådgivning 
 

4.3.1 Enkätsvar 
 

Då 27 stycken av de tillfrågade företagen i enkäten hade köpt strategisk rådgivning redovisas 

nedan hur de upplevde rådgivningen. Även här fick respondenterna på en skala från 1-5 

rangordna hur väl tre stycken påstående stämde överens med deras rådgivningsupplevelse. 

Svaren redovisas i tabellen nedan.  
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Tabell 3 - Upplevd strategisk rådgivning 

6) Hur väl stämde din rådgivningsupplevelse in på nedanstående påståenden? 

 

1-Stämmer 

inte alls 

2 3 4 5-

Stämmer 

helt 

 

6a) Rådgivningen var väl anpassad till 

mina förutsättningar och behov 

0 0 6 12 9 Totalt: 

27 

6b) Rådgivaren fanns där både som 

stöd vid utformningen och vid 

implementeringen av råden 

0 1 3 18 4 Totalt: 

26 

6c) Rådgivningen bidrog till ökad 

effektivitet för mitt företag 

0 2 13 9 2 Totalt: 

26 

 

Utifrån tabellen framkom att en majoritet av respondenterna både ansåg att rådgivningen var 

anpassad till deras förutsättningar och behov samt att rådgivaren fanns där vid utformningen 

och implementeringen av råden. När det gällde om rådgivningen bidragit till ökad effektivitet 

var det en majoritet på 13 stycken respondenter som lade sig emellan alternativen men av de 

respondenter som valde sida fanns även där en majoritet som ansåg att påståendet stämde.  

4.3.2 Intervjusvar 
 

Företag D hade planerat att efterfråga denna typ av rådgivning men inte hunnit komma till 

skott när telefonintervjun ägde rum. Rådgivningen han hade tänkt efterfråga var bland annat 

en budget för framtida planering och för att kunna göra upp strategier. Denna rådgivning 

efterfrågade han dock inte från sin redovisningskonsult utan istället från en representant på sin 

bank. 

 

Då han inte själv mottagit rådgivningen än kunde följdfrågor inte ställas under intervjun men 

han berättade att kollegor till honom mottagit strategisk rådgivning bland annat för att lägga 

upp en plan för avbetalning av inventarier och liknande, vad som är lönsamt och inte med 

mera. I en bransch där inventarier är en stor kostnad ansåg han att ekonomiska råd inom detta 

område är av stor vikt. 

 

När det gäller efterfrågan på strategisk rådgivning så ansåg han att om han skulle mottaga det 

från sin redovisningskonsult, alltså betala 700 kr/timmen för att diskutera strategier, så skulle 
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det vara lite dyrt. Ägaren menade dock att om det skulle generera nytta och en bra budget 

skulle han vara villig att betala lika mycket. Redovisningskonsulten hade enligt honom svar 

på det mesta och besitter den kompetensen han behöver som företagare. Till exempel hur man 

hanterar löner vid låg arbetsbelastning under vintrarna. 

4.4 Förändringar som skulle krävas för att efterfrågan skulle uppstå 
 
4.4.1 Enkätsvar 
 

Respondenterna som inte hade efterfrågat strategisk rådgivning fick i enkäten möjlighet att 

välja mellan nedanstående alternativa förändringar och kryssa i de som de ville se ändras för 

att de skulle kunna tänka sig att börja efterfråga strategisk rådgivning. På frågan var det 

dessutom möjligt att kryssa i mer än ett alternativ. Det fanns även möjlighet att välja att ingen 

av dessa förändringar skulle ändra deras handlingsmönster samt ett övrigt öppet alternativ där 

de själva kunde skriva anledningen med egna ord. Frågan besvarades av 28 respondenter och 

resultatet redovisas nedan i diagrammet. 

 
 

Figur 6 – Diagram över förändringar företagen vill se för att efterfråga strategisk 

rådgivning 

 

Utifrån diagrammet framkom att den förändring som flest företag ville se var att någon skulle 

kunna påvisa nyttan med rådgivningen. Tätt efter det följde alternativet med en nära relation 

till konsulten och att företagaren kunde lita fullständigt på att få relevanta råd. Efter det, en 

16 

11 

14 

3 

3 

Att någon skulle kunna visa mig nyttan av
rådgivningen, t.ex att det ökade mina intäkter

En lägre kostnad för rådgivningstjänsten

Att jag hade en nära relation till konsulten och kunde
lita fullständigt på att han/hon ger mig relevanta råd

Ingenting, jag har redan tillräcklig kompetens själv,
behöver inte rådgivning

Ingenting, finns ingen nytta alls av rådgivning inom
det området

Förändringar företagen vill se för att tänka sig 
att efterfråga strategisk rådgivning 

Antal svar
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aning lägre rankat med elva stycken svar, kom en lägre kostnad för tjänsten. När det gällde att 

ingen av dessa förändringar skulle göra skillnad låg både anledning att företagaren hade egen 

kompetens och att det inte fanns någon nytta alls på området på en låg svarsnivå om tre svar 

vardera. På det övriga öppna alternativet svarade två stycken respondenter att de redan hade 

tillräcklig kompetens själva.  

4.4.2 Intervjusvar 
 

Även de intervjuade företagen fick frågan vad de skulle vilja se för ändringar för att kunna 

tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning. Ägare till företag C svarade att han trodde att 

företagare inte förstod nyttan med att ha ett långsiktigt ekonomiskt tänk. Som småföretagare 

har man vanligtvis dagliga driftsfrågor som upptar tankeverksamhet och tid. Det skulle enligt 

Företag C krävas att fler företagare insåg att långsiktighet är något som krävs när man driver 

en verksamhet. Enligt honom kunde även redovisningsbranschen ha jobbat tydligare med att 

göra företagare uppmärksamma på vilka frågor de kan erbjuda rådgivning inom.  

 

Inom företag B menade man att säljteknikerna inom redovisning och rådgivningstjänster 

kunde ses över. Om man använde sig av mer mjuka strategier, med mer fokus på 

relationsbyggande än säljsiffror, skulle deras företag överväga att köpa strategisk rådgivning. 

Om tjänsterna erbjöds från ett förtroendehåll skulle efterfrågan också öka enligt dem. Att man 

som småföretagare har en personlig referens betyder mycket. Företag B efterfrågade även att 

få höra mer om rådgivningen och att rådgivaren skulle kunna visa på resultat, det blir annars 

otydligt vad man egentligen får. Som företagare kan man inte heller allt om strategier och 

analyser, man spekulerar själv om man inte vet vad man ska efterfråga. 

 

I företag A trodde ägaren att det som saknas hos företagarna är tid och erfarenhet. Eftersom 

många inom åkeribranschen kör mycket själva finns inte tiden att ägna sig till företagets 

ekonomi. Fokus ligger mer på intäkter än att till exempel förvalta intäkterna. Det är något som 

kommer med erfarenhet och ökad förståelse hos företagsledarna. Företagare A trodde även att 

många underskattar nyttan av ekonomisk rådgivning och att alla kan ha nytta av det under 

förutsättning att de träffar rätt rådgivande. Ägaren betonar förtroendekapital det vill säga att 

man måste känna förtroende för rådgivaren. 
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“Alla kan ha nytta av strategisk rådgivning, under förutsättningen att man träffar rätt 

rådgivare. Har man en rådgivare man inte har förtroende blir det svårt att jobba tillsammans” 

-Företag A 
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5. Analys och diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med att analysera tidigare studiers variabler en efter en och diskutera 

denna studies resultat utifrån tidigare studiers slutsatser. Sedan tas nya outforskade variabler 

som lokaliserats upp och diskuteras. Efter det följer en analys av hur rådgivningen ser ut idag 

vilket diskuteras utifrån tidigare teorier om rådgivning. Sist men inte minst avslutas analysen 

med att analysera och diskutera förändringar som skulle krävas enligt företagen i förhållande 

till denna studies teoretiska referensram. Upplägget ämnar därmed att analysera och 

diskutera syftet steg för steg genom empiri, tidigare forskning och teorier och jämföra denna 

studies slutsatser mot tidigare studiers. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Bakomliggande orsaker till utebliven efterfrågan på strategisk 
rådgivning 
 

5.1.1 Utbildningsnivå företagsledaren 
 

 

I tidigare studier var en omdiskuterade variabel företagsledarens utbildningsnivå och hur den 

påverkade efterfrågan på rådgivning. Svanström (2008) kunde med en regressionsanalys 

hävda att ett negativt samband existerade mellan efterfrågan på rådgivning och 

utbildningsnivån. Med andra ord; lågutbildade efterfrågade rådgivning i större utsträckning än 

högutbildade. För att undersöka hur Svanströms (2008) resultat stod sig i denna studie 

undersöktes ”utbildning” utifrån två definitioner: företagsledarens utbildning när det gäller 

hur högt han/hon har studerat, till exempel högskola eller grundskola, samt hur mycket 

kunskap företagsledaren har inom ekonomiämnet. 

 

När det gällde efterfrågan på strategisk rådgivning i förhållande till om företagsledaren 

studerat på grundskola/gymnasium, yrkeshögskola/kvalificerad yrkesutbildning eller 

högskola/universitet genomfördes ett chi-tvåtest med korstabeller för att se om det fanns 

något statistiskt samband mellan variablerna (för fullständig uträkning se bilaga 4). Chi-

tvåtestet hade en signifikansnivå på 5%, vilket även användes i Svanströms (2008) studie. 

Nollhypotesen var att det inte fanns något samband mellan utbildningsnivå i form av hur högt 

man studerat och efterfrågan på strategisk rådgivning och mothypotesen var att det fanns ett 
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samband. Det kritiska värdet beräknades till 5,99 och det observerade värdet till noll. Detta 

betydde att nollhypotesen inte kunde förkastas, då det krävs ett högre observerat värde än det 

kritiska värdet för att förkasta nollhypotesen. Chi-tvåtestet visade därmed att det inte fanns 

något statistiskt samband mellan utbildning och efterfrågan på strategisk rådgivning.  

 

Som nämndes tidigare undersöktes även utbildning utifrån respondenternas kunskaper inom 

ekonomi och om det fanns ett samband mellan det och efterfrågan på strategisk rådgivning. 

Ett chi-tvåtest genomfördes även här med en signifikansnivå på 5% och det kritiska värdet var 

återigen 5,99. Här beräknades dock det observerade värdet till 1,24 (för den totala uträkningen 

se bilaga 4). Nollhypotesen kunde därmed inte förkastas här heller och det fanns därför inget 

samband mellan ekonomiutbildning och efterfrågan på strategisk rådgivning. Utbildning 

undersöktes därmed både utifrån respondenternas högsta avslutade utbildning och deras 

utbildning i ekonomi och ingen av chi-tvåtesten kunde visa att det fanns ett samband mellan 

någon av dem och efterfrågan på strategisk rådgivning.  

 

Detta går emot Svanströms (2008) resultat att det fanns ett samband mellan låg 

utbildningsnivå och efterfrågan på rådgivning. En anledning till detta kan vara att Svanström 

(2008) undersökte efterfrågan på både operationell och strategisk rådgivning. Hans slutsatser 

diskuteras utifrån att om företagsledaren har bristande kunskaper krävs det extern kompetens, 

så de lågutbildade som har lägre kunskaper är de som efterfrågar mest. Då det främst är den 

operationella rådgivningen inom lagstadgade områden som efterfrågas kan det förklara att 

efterfrågan kommer från lägre utbildade då det finns ett lagstadgat krav som gör att de tvingas 

att efterfråga kunskapen då den krävs av en tredje part. I denna studie var det dock endast 

strategisk rådgivning som undersöktes och då den är frivillig kan det ha påverkat resultatet 

annorlunda då det inte finns ett lagstadgat krav som kräver att tjänsten importeras. 

 

Marriott & Marriott (2000) kom i sin studie fram till att företagsledare med ett bristande 

finansiellt kunnande skulle tycka att informationen var dyr i förhållande till det 

företagsledaren trodde sig få. Ett bristande finansiellt kunnande skulle därmed medverka till 

att företagaren inte efterfrågade strategisk rådgivning inom internredovisning. Detta 

bekräftades dock inte här då det inte fanns något uttalat samband mellan finansiella kunskaper 

inom ekonomi och efterfrågan på strategisk rådgivning. Andra tidigare studier som Lambrecht 

& Pirnay (2005) hade istället en teori om att högre utbildade företagsledare efterfrågade mer 
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rådgivning då de resonerade att en likartad utbildningsnivå på rådgivaren och företagsledaren 

skapade ett givande utbyte.  Inte heller detta kunde dock bekräftas av chi-tvåtesten. Resultatet 

går därmed emot tidigare studiers slutsatser om att det kulle finnas ett samband mellan 

utbildningsnivå och efterfrågan på strategisk rådgivning. Dock får det betonas att chi-tvåtestet 

inte gjordes på ett representativt urval vilket sänker dess trovärdighet och möjliga 

generaliserbarhet till andra kontexter. För att skapa ytterligare säkerhet i att utbildning och 

efterfrågan på strategisk rådgivning inte har ett samband skulle ett chi-tvåtest med ett 

representativt urval genomförts.  

 

När det gällde intervjupersonerna var det endast företag D som hade tänk efterfråga strategisk 

rådgivning och han hade endast en gymnasieutbildning. Här får därför Svanström (2008) 

resultat gehör i att efterfrågan kommer från företagsledare med lägre utbildning. Företag A 

och C hade en ettårig ekonomiutbildning men ingen av dem hade efterfrågat denna typ av 

rådgivning utan ansåg sig själva ha tillräckligt bra kunskap för att sköta sina verksamheter.  

Företag B hade längre ekonomiutbildning, både på gymnasiet och senare via SEB och 

efterfrågade inte heller rådgivningen. Framför allt företag B’s svar går emot Lambrecht & 

Pirnays (2005) teori om att högutbildade företagsledare skulle efterfråga rådgivning då de 

hade likartad utbildning som rådgivaren och därmed få ett givande utbyte. Detta kunde inte 

bekräftas i denna studie.  

5.1.2 Ålder på företaget 
 

Svanström (2008) hävdade i sin studie att “yngre” företag, som funnits färre år, efterfrågade 

rådgivning i större utsträckning än “äldre” företag. När det gällde denna studiens intervjuade 

företag stämde detta mönster. Företag D, som skulle efterfråga rådgivningen, vad det yngsta 

företaget av de fyra intervjuade. Företag D beskrev i inledningen av intervjun att han tänkt 

efterfråga strategisk rådgivning för att lägga upp en budget och tänka långsiktigt på framtiden. 

Detta medan företag A motiverade sin uteblivna efterfrågan med att han efter många 

verksamma år kan företaget tillräckligt bra själv och har den kunskap som krävs. Även företag 

C gav uttryck för att rådgivningen inte känns nödvändig när han varit verksam så pass lång 

tid.  

 

Att yngre företag skulle ha större efterfrågan på rådgivning än äldre företag bekräftades både 

utav Donckels & Lambrecht (1997) samt av Kirby & King (1997). Anledningen till detta 
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diskuterades enligt Kirby & Kings (1997) vara att yngre företag, som befinner sig i 

utvecklingsstadiet, kunde få mer specifik information från rådgivaren. Äldre företag hävdades 

istället anse att rådgivaren inte kunde tillräckligt mycket om företaget och därför ansågs 

företagsledaren kunna driva verksamheten bättre än en extern rådgivaren hade kunnat göra. 

Att endast ha testat ålder utifrån de intervjuade företagen kan dock kritiseras och ett säkrare 

samband mellan hur ålder påverkar efterfrågan på strategisk rådgivning hade kunnat dras om 

även enkätföretagen fått besvara detta.  

5.1.3 Kostnaden vs nyttan 
 

En annan variabel som tidigare studier (Marriott & Marriott, 2000) nämnt som ett potentiellt 

hinder mot efterfrågan på information inom internredovisning, i denna uppsats strategisk 

rådgivning, var att kostnaden ansågs vara högre än nyttan. När det gällde vad respondenterna 

ansåg om påståendet “jag anser att kostnaden för rådgivningen är för hög, motsvarar inte 

nyttan den kunde ge mig” svarade 14 stycken respondenter alternativ 4 och alternativ 5 vilket 

var sidan närmast “stämmer helt”. Elva respondenter lade sig i mitten på alternativ 3 och 

endast två respondenter valde alternativ 1 och 2 som var närmare “stämmer inte alls” (se 

tabell 2). De respondenter som “valde sida” (alla förutom de som valde alternativ nummer 3) 

ansåg därmed att det stämde att kostnaden var högre än nyttan jämfört med en minoritet som 

inte höll med om detta. Denna studies resultat från enkäten gick därmed i linje med vad 

Marriott & Marriotts (2000) studie kommit fram till.  

 

Respondenterna besvarade även hur de ställde sig till påståendet “jag ser ingen nytta alls med 

den typen av rådgivning”. Här var det större spridning och en majoritet på nio respondenter 

valde mittenalternativet, alltså alternativ nummer 3. Fördelningen mellan “stämmer helt” och 

“stämmer inte alls” var åtta respektive tio respondenter (se tabell 2). En majoritet på två 

respondenter ansåg därmed att det inte stämde och att det alltså fanns en nytta med strategisk 

rådgivning. Med en så liten majoritet och så pass stor spridning bekräftades dock att det finns 

en oklarhet och olika uppfattningar bland respondenterna som inte efterfrågat strategisk 

rådgivning om strategisk rådgivning skulle bidra med någon nytta för företaget.  

 

För att undersöka detta och försöka besvara varför svaren såg ut som de gjorde fick även 

respondenterna i intervjun frågan om hur de såg på kostnaden och nyttan av strategisk 

rådgivning. Företag A uttryckte att kostnaden inte är hög i förhållande till det man får. Företag 
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D ansåg att kostnaden för rådgivning var lite hög, men att detta berodde på vad man skulle få; 

om det kunde visa sig generera nytta fanns en vilja att betala. Kostnaden var därmed inte det 

man såg som ett problem utan snarare var det den stora osäkerheten kring nyttan och vad man 

kunde förvänta sig att få. Utifrån intervjuerna inom detta område framkom därför att hindret 

mot efterfrågan på strategisk rådgivning inte främst beror på kostnaden utan snarare en 

osäkerhet i förhållandet mellan kostnaden och nyttan. Om det blir tydligt att rådgivningen kan 

löna sig är man mer villig att betala priset. 

 

Det stämde bra överens med Ahrnell & Edman (2002) beskrivning av att kundvärdet är 

viktigare än kostnaden och att fokus ligger på att konkretisera vad kunden kan ha för nytta av 

tjänsten. Detta bekräftades även enligt Schräder (2006) som beskrev att det finns en svårighet 

med prissättning när det gäller tjänster då en tjänst är immateriell och därmed måste 

konkretiseras för att kunna visa för kunden vad värdet i tjänsten är. Det är oftast inte priset 

som är anledningen till att efterfrågan uteblir utan snarare är det kommunikationen om den 

värdeskapande funktionen tjänsten kan bidra med för kunden (Schräder, 2006). Priset var 

därmed enligt tidigare teorier inte det väsentliga problemet utan det var istället 

kommunikationen och att kunna visa på nyttan av tjänsten för kunden som behövde utvecklas. 

5.1.4 Rädslan att utelämna sig till en extern part 
 

Två andra variabler som undersöktes var om efterfrågan på rådgivning kunde hämmas av en 

rädsla att utelämna sig till en extern part. Detta både om man såg det utifrån att bli beroende 

av den externa partens kompetens och att man inte ville att en utomstående skulle få insyn i 

firmans strategiska beslut. 

 

När det gällde rädslan att bli beroende av en extern part och dennes kompetens framgick 

utifrån tabell 2 att elva respondenter valt alternativ 1 eller 2 och ansåg att detta inte stämde, de 

såg ingen rädsla med att bli beroende av en extern parts kompetens. Sju stycken respondenter 

lade sig i mitten och åtta stycken valde alternativ 4 eller 5 och ansåg att det stämde och att det 

fanns en rädsla för detta. En relativt jämn fördelning mellan sidorna men åtta av elva 

respondenter som svarat att detta inte stämde valde alternativ 1 medan sju av åtta valde 

alternativ 4 som ansåg att det stämde. Det var därmed en större övertygelse i gruppen som 

ansåg att detta inte stämde än i gruppen som ansåg att det stämde. Dessutom var det en 

majoritet på tre stycken respondenter som inte såg någon rädsla med detta.  
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Den ändå relativt delade uppfattningen kan diskuteras utifrån teorier om outsourcing som 

både kan sägas vara positivt och negativt enligt tidigare studier. När ett företag har behov av 

kompetens inom ett visst område är det både möjligt att anställa en person för detta eller att 

anlita en extern källa endast när behovet finns. Skillnaden mellan alternativen är om 

kompetensen i fortsättningen kommer att finnas inom företaget eller utanför företaget. Att 

anställa någon inom företaget kan vara med kostsamt enligt Barrar & Gervais (2006) eftersom 

motivationen att vara effektiv med låga kostnader inte är lika hög för en intern funktion som 

för en extern funktion som konkurrerar med andra aktörer. Outsourcing har med andra ord 

kostnadsfördelar.  

 

Nackdelar med outsourcing är dock att om man anlitar en extern part riskerar detta att skapa 

en beroendesituation av kompetensen den externa parten tillhandahåller (Furusten & Werr, 

2005). Det kan även finna problem att bedöma om värdet överstiger kostnaden då företaget 

själv inte alltid är så kunnig inom det outsourcade området. Det finns därmed en risk med 

outsourcing men även fördelar och inom respondenterna rådde en delad syn när det gällde 

rädslan att lämna ut sig till en extern part med risk för att bli beroende av dennes kompetens. 

Detta kan vara eftersom det både är förknippat med potentiella för- och nackdelar. För att få 

en djupare förståelse för hur respondenterna resonerade hade följdfrågor varit att föredra men 

tyvärr var det inte möjlig att ställa sådana i enkäten.  

 

När det gällde om företagen inte ville att en utomstående part skulle få insyn i firmans 

strategiska beslut svarade elva respondenter alternativ 1 eller 2, vilket innebar att de inte 

ansåg att detta var en anledning till att de valt att avstå från att köpa strategisk rådgivning. 

Åtta respondenter lade sig i mitten och åtta respondenter ansåg att det stämde väl (se tabell 2). 

Inte heller på denna fråga var majoriteten så stor men fördelningen inom sidorna ”stämmer 

inte” och ”stämmer helt” därmed tydlig; åtta av elva respondenter i gruppen ”stämmer inte 

alls” valde alternativ 1 medan endast fyra av åtta i gruppen ”stämmer helt” valde alternativ 5. 

Det fanns återigen en större övertygelse i gruppen som ansåg att detta inte stämde och även en 

liten majoritet på tre stycken respondenter.  

 

Att ett hinder mot efterfrågan skulle vara att företag inte vill lämna ut sina strategiska beslut 

till en extern part vilket hävdats i tidigare studier (Svanström 2004, refererad i Svanström 
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2008) stämde därmed inte enligt svaren från enkäten. Svanström (2004, refererade i 

Svanström 2008) hävdade att det fanns en syn inom företagen att ekonomisk styrning är så 

pass viktig att endast interna personer ska ha kontroll över detta och att det inte ska lämnas ut. 

Detta kunde dock inte bekräftas av enkätsvaren.   

 

I intervjuerna framkom dock att till exempel Företag B främst diskuterade strategier inom 

företaget och inte med sin redovisningskonsult. Detta samtidigt som företag A kunde öppna 

sig om allt inom sin firma till sin konsult. Företag B var dock tre ägare och kunde därmed 

diskutera strategier sig emellan medan företag A var ensam ägare i sitt bolag. Även detta 

skulle därmed kunna påverka hur benägen ett företag är att lämna ut firmans strategier till en 

utomstående part. Är man ensam ägare inom företaget kan ett utomstående “bollplank” vara 

av större vikt än om det är möjlig att diskutera strategier sinsemellan inom företaget.  

 

5.1.5 Omedvetenhet 
 

Utifrån Marriott & Marriott (2000) studie framkom att det fanns en omedvetenhet från 

företagens sida att information inom internredovisning, i denna uppsats strategisk rådgivning, 

var möjlig att efterfråga från deras redovisningskonsult. För att ytterligare undersöka detta 

undersöktes i enkäten om det kunde vara så att det fanns en omedvetenhet att det 

överhuvudtaget gick att efterfråga strategisk rådgivning. Här svarade en majoritet på 20 

stycken respondenter att detta inte stämde. Fem stycken lade sig i mitten och endast tre 

stycken svarade att detta stämde (se tabell 2). En utebliven efterfrågan på strategisk 

rådgivning beror med andra ord inte på att företagen inte vet att rådgivningen är möjlig att 

efterfråga.  

 

Utifrån intervjuerna undersöktes detta ytterligare för att se om tidigare studiers resultat 

stämde. Det framkom då att Företag B såg rådgivningen som något som de inte trodde att de 

kunde mottaga från sin redovisningskonsult, istället nämndes säljare och banken. Företag D, 

som hade tänkt efterfråga rådgivningen, hade inte planerat att gå till sin redovisningskonsult 

utan istället tänkt vända sig till sin bank. De flesta företag var därmed medvetna om att 

rådgivningen var möjlig att efterfråga men inte att deras egen konsult kunde tillhandahålla den 

åt dem. Detta stämmer därmed överens med Marriott & Marriotts (2000) studie, där även 

deras svarande företag var omedvetna om detta och istället vände sig till en annan extern part.  
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Detta kan diskuteras utifrån tidigare studier (Crane, 2012) där har det framkommit att det 

tidigare skapats begränsningar i marknadsföringsmöjligheter för professioner. Professioner 

inom yrken där en tjänst tillhandahålls av en expert har rekommenderats att inte syssla med 

marknadsföring. Det har enligt Crane (2012) funnits argument om att marknadsföring 

underminerar trovärdigheten både i tjänstekvalitén, professionen och skadar konsumentens 

trovärdighet av tjänsten. Det finns dock tydliga tendenser att detta synsätt minskat och 

marknadsföring inom tjänster blivit vanligare. Trots detta finns en stor omedvetenhet hos 

företagen att rådgivningstjänsten överhuvud taget är möjlig att efterfråga från deras konsult, 

vilket kan bero på en motvilja från konsultens håll att marknadsföra tjänsten till företagen och 

på så sätt riskera trovärdigheten i sig själv. 

 

5.2 Nya observerade variabler 
 

5.2.1 Tillräcklig egen kompetens 
 

En tidigare okänd variabel som denna studie ville undersöka och som inte testats av tidigare 

studier var om en låg efterfrågan på strategisk rådgivning skulle kunna bero på att företagen 

redan har den nödvändiga kompetensen själva.  I enkäten svarade åtta respondenter att detta 

inte stämde, de hade inte tillräcklig kompetens själv. Elva respondenter lade sig i mitten och 

nio respondenter ansåg att detta stämde. En väldigt liten majoritet med endast en respondent 

ansåg alltså att detta stämde. Det visar att detta kan vara en påverkande variabel till utebliven 

efterfrågan, att cirka hälften av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper själva och 

därför inte efterfrågar strategisk rådgivning. Detta innebär därmed att för dessa respondenter 

behöver inte tidigare studiers variabler utgöra ett hinder, det kan istället vara så att de inte har 

behovet av strategisk rådgivning då de redan själva besitter de nödvändiga kunskaperna.  

5.2.2 Relationen 
 

En ny okänd variabel som observerats och som inte förekommit i tidigare studier var att 

relationen till den externa parten skulle kunna påverka ett företags efterfrågan på strategisk 

rådgivning. Företag B uttryckte i intervjun att även om rådgivningen skulle vara gratis skulle 

de inte vilja ha den om den kom från säljhåll. De beskrev att de var rädda att blotta sig och 

rädslan fanns även för bedrägerier. Om ett erbjudande om att mottaga strategisk rådgivning 
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kom från en part där det inte fanns en existerande relation och inget förtroende fanns direkt en 

misstankekänsla och ingen vilja att lyssna på förslaget.  

 

Att relationen kan ha stor betydelse styrks av Kirchmajer & Patterson (2004). Förtroende för 

den andra parten behövs för att kunden ska kunna vara trygg i att löften som ges hålls men 

även för att kunden ska känna att rådgivaren har bra intentioner och vill företaget väl 

(Kirchmajer & Patterson, 2004). Då flera av de intervjuade företagen i denna studie inte visste 

att de kunde mottaga rådgivning från sin konsult utan trodde att de endast kunde vända sig till 

en okänd rådgivare riskerar detta därmed att bli ett hinder. En säljare eller en representant på 

banken har inte en existerande relation till företaget. Relationen har därmed stor påverkan på 

efterfrågan på strategisk rådgivning och finns det ingen relation och ingen tillit till parten som 

erbjuder rådgivningen blir det ett hinder mot efterfrågan på strategisk rådgivning. 

5.2.3 Den externa miljön 
 

En annan variabel som inte undersökts tidigare handlade om den externa miljön ett företag är 

verksamt inom. Företag D beskrev i intervjun att han konstant letade nya uppdrag och därför 

tänkt efterfråga strategisk rådgivning för att lägga upp en budget och långsiktiga strategier för 

framtiden. Detta medan företag C beskrev att han inte tyckte strategisk rådgivning var 

nödvändig då han hade en stadig omsättning och kundkrets. Hans verksamhet var relativt 

oberoende av hög och lågkonjunktur och hans fokus var därför främst på att se till att allt såg 

ut som vanligt och att inga stora förändringar skedde. Ett företags miljö, om den är föränderlig 

och konkurrensutsatt eller lugn och icke föränderlig, kan därmed också vara en påverkande 

variabel till om företag efterfrågar strategisk rådgivning eller inte.  

 

Detta kan i denna studie dock kopplas ihop med företagets ålder då det äldre företaget C 

hunnit jobba upp en stabil kundkrets medan företag D som var yngre inte gjort det och letade 

uppdrag i större utsträckning. Inom åkeribranschen kan därmed ålder och extern miljö sägas 

vara relativt sammankopplade. När det däremot gäller SMEs i allmänhet behöver detta inte 

vara fallet och då blir det viktigt att kunna skilja på de två variablerna och deras påverkan på 

efterfrågan på strategisk rådgivning. 
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5.3 Efterfrågan på strategisk rådgivning 
 

En oväntad upptäckt gjordes i denna studie när det gällde hur många som efterfrågat 

strategisk rådgivning. Svanström (2008) beskrev i sin studie en låg efterfrågan på den 

strategiska rådgivningen och istället en högre efterfrågan när det gäller den operationella 

rådgivningen. Data från enkäterna kunde dock visa att 27 stycken av de tillfrågade företagen 

hade efterfrågat någon typ av strategisk rådgivning, dock var det en liten majoritet på 31 

stycken respondenter som inte hade gjort det. Svanströms (2008) studie undersökte dock flera 

branscher och denna studie endast en bransch vilket kan ha spelat roll i den oväntat höga 

efterfrågan på strategisk rådgivning. Då åkeribranschen är en bransch med mycket 

anläggningstillgångar (Flood, 2008) kan detta ha varit en anledning. Detta eftersom det 

innebär dyra anläggningstillgångar som skapar frågor inom till exempel avskrivning, 

avbetalningar med mera vilket inte alla branscher har lika mycket av. 

5.3.1 Upplev strategisk rådgivning 
 

Utifrån enkätsvaren framkom att 21 stycken av respondenterna svarat alternativ 4 eller 5 på 

om de ansåg att rådgivningen var anpassad utifrån deras förutsättningar och behov (se tabell 

3). Sex stycken ställde sig i mitten och inte en enda respondent kryssade för alternativ 1 eller 

2 på den femgradiga skalan. Enligt relevansmodellen (Svanström 2008) hävdades det att 

rådgivningen oftast var felanpassad och att förutsättningarna var felaktiga. Detta då modellen 

generaliserade det till att rådgivaren var akademiker och företagaren inte var det och att det 

skulle skapa ett gap mellan dem som behövde överbyggas. Enligt de svarande åkeriföretagen 

verkar detta dock inte vara fallet då en klar majoritet ansåg att rådgivningen var väl anpassad 

både utifrån deras förutsättningar och behov. Detta trots att en majoritet bestående av 16 utav 

totalt 27 respondenter hade en avslutad utbildning antingen inom grundskola eller gymnasium 

och inte högre. Därmed bekräftades inte relevansmodellen i denna studie då dessa 

respondenter ansett att rådgivningen var anpassad till dem trots en potentiell skillnad i 

utbildning mellan rådgivaren och företagaren.  

 

När det gällde om rådgivaren fanns där som stöd både vid utformningen och 

implementeringen av råden fanns även där en klar majoritet på 22 stycken respondenter som 

kryssat i alternativ 4 eller 5 vilka lutar mot sidan “stämmer helt”. Endast en respondent 

svarade alternativ nummer 2 vilket är närmare “stämmer inte” och 3 stycken respondenter 
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ställde sig emellan alternativen (se tabell 3). Detta kunde därmed visa att agentteorin, som när 

den anpassats till företagare och rådgivare, inte stämde överens med denna studies svar. Enligt 

agentteorin kommer rådgivaren maximera sina egna intressen genom att ge råd med fina 

termer som egentligen inte hjälper företagaren. När företaget sedan ska implementera råden 

vet han eller hon inte hur det ska gå till och då skapas en beroenderelation där företagaren blir 

beroende av rådgivaren. Respondenterna ansåg dock inte att detta var fallet utan en majoritet 

hävdade istället att rådgivaren fanns där för dem både som stöd vid utformningen och 

implementeringen av råden. Detta kan förklaras med att respondenterna som efterfrågade 

strategisk rådgivning anlitade en konsult som en majoritet av kände högt förtroende för. Det 

höga förtroendet hade inte funnits kvar om företagaren befarade att konsulten försökte 

maximera sina egna intressen på företagarens bekostnad.  

 

Den sista frågan i enkäten om uppfattad rådgivning var om rådgivningen bidragit till ökad 

effektivitet för företaget. Här svarade elva stycken respondenter alternativ 4 eller 5 och 

instämde därmed i påståendet. En majoritet på 13 respondenter svarade dock 

mittenalternativet, så lite större osäkerhet denna gång än tidigare frågor. Dock var det endast 

två stycken respondenter som ansåg att detta inte stämde. Merchant & Van der Stede (2007) 

beskriver hur ett effektivt användande av företagets resurser är viktigt för att företaget ska nå 

sina mål. Internredovisning ska bidra med relevant information till beslutfattare vilket i sin tur 

ska leda till att de beslut tas som effektiviserar verksamheten och gör att företaget når sina 

mål. Då de flesta respondenter ansåg att rådgivningen bidragit till ökad effektivitet för deras 

företag får detta därmed visa att rådgivningen idag är väl utformad både när det gäller 

anpassningen till företagen, utformningen av rådgivningen och att den bidrar till ökad 

effektivitet för företagen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att strategisk rådgivning efterfrågats i högre utsträckning än 

förväntat bland de tillfrågade åkeriföretagen, nästan hälften hade mottagit rådgivning inom 

detta område. Rådgivningen, som enligt tidigare modeller och studier hävdats inte varit rätt 

anpassad, visade sig här istället både vara anpassad efter företagets förutsättningar och behov. 

Dessutom fanns rådgivaren där både vid implementeringen av råden och någon 

beroenderelation med en rådgivare som prioriterade sina egna intressen före företagarens 

bekräftades inte. När det gällde ökad effektivitet av rådgivningen kunde även detta till stor del 
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bekräftas. Att ytterligare undersöka företagens uppfattning om rådgivningen idag var tyvärr 

inte möjligt då ingen av de intervjuade företagen hade efterfrågat strategisk rådgivning. 

 

En förståelse bakom varför företag inom åkeribranschen tänkt efterfråga rådgivningen kan 

dock fås genom intervjun med företag D. Företagsledaren hade vid tillfället för intervjun inte 

hunnit efterfråga rådgivningen än men skulle göra det inom en snar framtid. Anledningen till 

varför han hade tänkt efterfråga rådgivning på området var för att genom en budget kunna 

skapa strategier och planera för framtiden. En budget är enligt Merchant & Van der Stede 

(2007) ett vanligt styrmedel inom internredovisning. Företag D hade dock inte tänkt efterfråga 

rådgivningen från sin redovisningskonsult utan från sin bank. När frågan kom vad han tänkte 

om att efterfråga rådgivningen från redovisningskonsulten ansåg han att kostnaden (700 

kr/timme) för att diskutera strategier var en aning dyrt. Dock underströk han att han kunde 

vara villig att betala priset om det skulle generera nytta och en bra budget.  

5.4 Vad behöver förändras för att företag ska börja efterfråga strategisk 
rådgivning? 
 

Studiens sista delsyfte var att försöka ta reda på vilka förändringar företagen vill se för att 

kunna tänka sig att efterfråga strategisk rådgivning. I enkäten gavs företagen därför möjlighet 

att välja mellan ett flertal alternativ på olika förändringar och om det skulle påverkar deras 

efterfrågan på strategisk rådgivning. Det som företagen i enkäten valde i störst utsträckning 

var att efterfrågan skulle öka om rådgivaren kunde visa på nyttan av tjänsten (se diagram 2). 

Företag B uttryckte även detta i intervjun: de efterfrågade att få höra mer om rådgivningen 

och få visat för sig på vilket sätt den kan vara lönsam och hur det skulle ge resultat för 

företaget. Företag B ansåg även att det är väldigt otydligt vad man får och svårt att själv veta 

vad man borde efterfråga då de inte ansåg sig själva vara experter på området. 

 

Återigen återknyter därför författarna till Crane (2012) som betonar vikten av att konkretisera 

tjänsten för användaren och därmed kunna påvisa nyttan den kan ge. Då en tjänst är 

immateriell blir den ständigt föränderlig beroende vem som utsätts för den och vem som utför 

den (Baines & Fill, 2014) vilket gör den svår att standardisera. Dock kan en ökad 

konkretisering av vad rådgivningen innebär vara tillräckligt för att göra det tydligare för 

företagen vad just de kommer få för värde och nytta för sina satsade kronor. 
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En annan förändring som företagen i enkäten rankade högt var ”en nära relation till konsulten 

där man kan lita fullständigt på att få relevanta råd”. Att kunna påvisa nytta är viktigt men 

även, som tidigare diskuterats, att det finns en relation och ett förtroende till rådgivaren. I 

enkäten rangordnade en majoritet att de hade ett högt förtroende för sin konsult (se diagram 

1). Även i intervjuerna beskrev samtliga företag att var nöjda med sina redovisningskonsulter 

och att de har förtroende för sin konsult både när det gäller deras kompetens och att de litar på 

att få den hjälp de behöver. När det gäller strategisk rådgivning har intervjuerna dock kunnat 

visa att alla inte vet att det är sin konsult man kan vända sig till. Både företag B och D trodde 

att det var säljare eller en representant från banken som var deras enda möjliga alternativ. 

Detta kan därmed, som tidigare diskuterats, riskera att hindra efterfrågan då man som 

företagare tror att man måste vända sig till en part där relationen inte är så stark. Företag B 

betonade som tidigare nämnts att om det inte fanns en existerande relation fanns en rädsla att 

ta emot rådgivningen. Om det istället skulle komma från förtroendehåll skulle de överväga det 

betydligt mer än om det kom från säljhåll med hårda själstrategier. De ville ha en existerande 

relation för att kunna lita på att få relevanta råd och för att veta att det är bra för företaget. 

Även företag A betonade förtroendekapaital och att det är viktigt att ha fullt förtroende för sin 

rådgivare.  

 

Författarna väljer därmed att återigen nämna Kirchmajer & Patterson (2004) som visat att 

relationen är viktig och att det behövs förtroende i en professionell relation för att kunden ska 

lita på att löften som ges hålls men även att rådgivaren har bra intentioner för företaget. 

Banai & Tulimieri (2013) identifierade även kommunikationen som en viktig egenskap för 

detta och Kirchmajer & Patterson (2004) fördjupar det ytterligare med att personlig 

kommunikation starkt påverkar förtroende och öppenhet. Dessa två är viktiga för att 

företagaren ska lita på att rådgivaren fattar bra beslut då företaget själv inte har kompetensen 

att veta detta. De kom även fram till att företag med en närmare relation till sin konsult 

hävdades vara med nöjda med tjänster de köpt. För att sammanfatta kort kan sägas att det är 

mycket viktigt med relationen för att företag ska överväga att efterfråga strategisk rådgivning.  

 

Lite under dessa två förändringar kom “en lägre kostnad” för att öka efterfrågan. Som företag 

D tidigare betonat i intervjun ansåg han att diskutera strategier för ett timpris på 700 kr känns 

“lite dyrt”. Dock finns en intressant aspekt att detta inte rankades högst utan att det var att 

kunna visa på nytta som var det viktigaste. Här kan därför återigen nämna att det viktigare att 
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kunna visa nyttan för företagarna snarare än att ändra priset. Som företag D även bekräftar 

genom att säga att om det visar sig leda till en bra budget vore det värt det. Kostnaden är 

därmed inte det viktigaste, även om företag troligen helst söker efter låga kostnader och höga 

intäkter. 

 

Företagen fick även möjlighet att välja att ingen av förändringarna skulle räcka och att de inte 

skulle efterfråga det på grund av egen kompetens eller att de inte såg någon nytta. 

Svarsfrekvensen på dessa alternativ visade sig dock vara mycket låg. Ett övrigt alternativ var 

också möjligt där två respondenter valde egen kompetens. 

 

Andra möjliga alternativ diskuterades med intervjupersonerna. Företag C trodde att det var 

många företagare som inte förstod nyttan med att ha ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. 

Dessutom trodde han att mycket vardagsfrågor tog upp tankeverksamheten. Han trodde även 

att redovisningsbranschen skulle behöva uppmärksamma företagen på detta och få dem att 

inse vikten av strategier och planering. Företag A var inne på samma spår att tiden saknas och 

företagarna inte hinner ägna sig åt detta, fokus ligger på intäkter inte hur de borde förvaltas. 
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6. Slutsatser 

 

För att på ett tydligt sätt besvara syftet är slutsatsen strukturerad efter syftets delar. Först 

dras slutsatser utifrån tidigare studiers variabler och sedan dras slutsatser angående de nya 

observerade variablerna. Efter det följer slutsatser om hur företagen uppfattade rådgivningen 

idag och vilka förändringar som företagen ville se. Genom dessa fyra steg ämnar slutsatserna 

att besvara uppsatsens syfte och problemformulering på ett strukturerat och tydligt sätt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

När tidigare studiers variabler undersöktes igen på denna studies empiriska fält med 

intentioner om att försöka utveckla förståelsen har nya slutsatser kunnat dras. Det visade sig i 

denna studie, genom två stycken chi-tvåtest, att det inte förelåg något samband mellan 

företagsledarens utbildning och efterfrågan på strategisk rådgivning. Detta gick därmed emot 

tidigare studiers resultat. Andra variabler som inte heller kunde bekräftas ha någon påverkan 

på efterfrågan på strategisk rådgivning var rädslan att lämna ut sig till en extern part och 

kostnaden. När kostnadens påverkan på efterfrågan undersöktes genom följdfrågor till 

intervjupersonerna visade det sig istället att det inte är kostnaden som är det egentliga hindret. 

Istället var det osäkerheten kring nyttan och vad rådgivningen skulle bidra med. Fler av de 

intervjuade företagen beskrev att om rådgivningen skulle bidra med nytta så ansågs inte 

kostnaden vara ett problem. När det gällde variabeln omedvetenhet visste företagen att 

strategisk rådgivning gick att efterfråga, däremot var det mindre känt att det gick att efterfråga 

från företagets redovisningskonsult, vilket även hävdats i tidigare studier. Att det även var 

högre efterfrågan bland yngre företag än bland äldre kunde också bekräftas vilket även det 

hävdats i tidigare studier.  

 

Nya variabler som framkommit ur studien var bland annat relationen till parten som skulle 

tillhandahålla den strategiska rådgivningen. Om det inte fanns en existerande relation och ett 

förtroende kunde det vara ett stort hinder mot att företag skulle efterfråga strategisk 

rådgivning. Företagets externa miljö visade sig också påverka efterfrågan på strategisk 

rådgivning vilket inte diskuterats i tidigare studier. Om företaget befann sig i en lugn och 

stabil miljö fanns inget incitament att efterfråga rådgivningen då framtida strategier inte 

ansågs viktiga.  Dessutom testades om det kunde vara så att efterfrågan på strategisk 

rådgivning inte förekom för att företagen redan hade tillräcklig egen kompetens. Här fanns en 
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liten majoritet som ansåg sig ha detta, men även många som inte ansåg att det stämde. 

Därmed kan det även vara så att det inte bara är tidigare studiers variabler som utgör ”hinder” 

mot efterfrågan utan att en låg efterfrågan skulle kunna bero på att företagen redan har 

tillräcklig kompetens själva inom området. 

En annan förvånande slutsats var antalet som efterfrågat strategisk rådgivning, nästan hälften 

av respondenterna i enkäten. Det framkom även att rådgivningen var väl anpassad till 

företagens behov, att rådgivaren fanns där vid implementeringen av råden och att 

rådgivningen bidrog till ökad effektivitet för företagen. Detta gick helt emot tidigare teorier 

som hävdat att rådgivningen varit dåligt anpassad och att rådgivaren snarare velat maximera 

sina egna intressen än företagarens. 

Slutligen fick företagen besvara vad de skulle vilja se för förändringar för att kunna tänka sig 

att efterfråga strategisk rådgivning. Högst upp kom då att nyttan skulle tydliggöras ytterligare 

och att det skulle finnas en relation till rådgivaren. En lägre kostnad hamnade efter båda 

dessa. Istället var de främsta hindrena mot efterfrågan på strategisk rådgivning: otydlighet vad 

rådgivningen kunde bidra med och ingen existerande relation, som var de förändringar flest 

företag ville se för att överväga att börja efterfråga strategisk rådgivning.  

Sammanfattningsvis, för att besvara problemformuleringen, kan därför sägas att det som 

påverkar SMEs efterfrågan på strategisk rådgivning är relationen till parten som ska 

tillhandahålla rådgivningen och kommunikationen av nyttan företagaren kan förvänta sig. 

Företagets ålder och externa miljö har också påverkan på SMEs efterfrågan på strategisk 

rådgivning; där efterfrågan är högre från yngre företag och för företag med en mer osäker 

extern miljö.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 

Strategisk rådgivning är ett relativt nytt och outforskat område och skulle därför behöva 

ytterligare forskning. Att fortsätta undersöka detta och ha ett urval med olika branscher hade 

kunnat göra det implementerbart på flera SMEs. Några av tidigare studiers variabler fick i 

denna studie även helt andra slutsatser, bland dem utbildning, vilket skulle kunna undersökas 

ytterligare på ett större urval för att se om det kan finnas ett samband eller om det påverkas av 

andra variabler och därför endast varit ett skensamband. Att även fördjupa kunskaperna om 

rådgivningens utformning idag (som starkt gick emot tidigare teorier) hade varit intressant för 

att ytterligare förstå varför det ser ut så. Att dessutom fördjupa ytterligare genom att ta med 

redovisningsbyråer och deras perspektiv när det gäller marknadsföring av tjänsten och hur de 

ser på det vore en tanke till fortsatt forskning. Detta då den främsta orsaken till att företag inte 

efterfrågade strategisk rådgivning var att de inte visste vad de kunde förvänta sig, samt att de 

inte visste att de kunde efterfråga det från sin konsult. Även en fördjupning i vikten av 

relationer mellan SMEs och rådgivare hade kunnat bidra till ökad förståelse inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Referenslista 

 

Ahrnell, B. & Edman, R. (2002). Att sälja och ta betalt för kunskap. Malmö: Liber AB 

 

Baines, P. & Fill, C. (2014). Marketing. Oxford: Oxford University Press. 

 

Barrar, P. & Gervais, R. (2006) Global outsourcing strategies. Hampshire: Gower House 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Polen: Liber AB 

 

Crane, F.G. (2012). Professional services marketing. The Haworth press. E-Bok. 

 

Carrinton, T. et al (2013) Den nya affärsredovisningen Stockholm: Liber AB 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Falkenberg: PrePress Team Media Sweden AB 

 

Deloitte (2015). Insights and trends in the nordic market 

(http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/finance-

transformation/Nordic-F&A-BPO-report_031115.pdf) [2016-04-28] 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: studentlitteratur AB 

 

Donckels, R. & Lambrecht, J. (1997) The network position of small business: an explanatory 

model. Journal of small business management vol 35(2), p.13-25 

 

Eggeby, E. & Söderberg, J. (1999) Kvantitativa metoder. Lund, Studentlitteratur 

 

Ekholm, B. & Wallin (2000), J. Is the annual budget really dead? European Accounting 

Review, 9:4, p.519-539  

 

Eliasson, A. (2013) Kvantitativ metod från början. Lund, studentlitteratur 

 

Flood, L. (2008-04-28) Åkarna stoppar nyköp av lastbilar. Svenska dagbladet.  

http://www.svd.se/akarna-stoppar-nykop-av-lastbilar [2016-04-30] 

 

Furusten, S. & Werr, A. (2005). Dealing with construction of need and trust in management 

advisory services. Copenhagen Business School Press. E-Bok. 

 

Horngren, C. (1995). Management accounting: this century and beyond. Management 

accounting Research. 6, p.281-286 

 

Jönsson, A. Visma Spcs (2015-09-22). Redovisningsbranschen redo att växla över till mer 

rådgivning. (https://vismaspcs.se/produkter/byra/redovisningsbranschen-redo-att-vaxla-over-

till-mer-radgivning) [2016-04-07] 

 

Kalkhouran, A. Rasid, S. Sofian, S. & Nedaei, B.(2015).A Conceptual Framework for 

Assessing the Use of Strategic Management Accounting in Small and Medium Enterprises. 

Global Business and Organizational Excellence, Volume 35, Issue 1. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/finance-transformation/Nordic-F&A-BPO-report_031115.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/finance-transformation/Nordic-F&A-BPO-report_031115.pdf
http://www.svd.se/akarna-stoppar-nykop-av-lastbilar
https://vismaspcs.se/produkter/byra/redovisningsbranschen-redo-att-vaxla-over-till-mer-radgivning
https://vismaspcs.se/produkter/byra/redovisningsbranschen-redo-att-vaxla-over-till-mer-radgivning


61 

 

 

 

 

Karlström, J. & Karlberg K. (2012-10-24). Konsultguiden. Så växte konsulterna till 

jätteföretag. [2016-04-28] http://www.konsultguiden.se/incoming/article3564647.ece 

 

Kirby, D. & King, S. (1997). Accountants and Small Firm Development: Filling the 

Expectation Gap. The Service industries journal. 17:2, p. 294-304 

 

Kirchmaje, L& Patterson, P (2004).The role of interpersonal Communication in the 

developement of client trust and closeness in a SME professional services context. Small 

enterprise research. Vol.12(1), p.45-56 

 

Lambrecht, J. & Pirnay, F. (2005). An evaluation of public support measures for private 

external consultancies to SMEs in the Walloon Region of Belgium. Entrepreneurship and 

Regional Development, 17 Mars p.89-108. 

 

Lopez, L. & Hiebl, M. (2015) Management Accounting in Small and Medium-Sized 

Enterprises: Current Knowledge and Avenues for Further Research. Journal of management 

accounting research, Vol. 27, No. 1 p.81-119.  

 

Marriott, N. & Marriott, P. (2000). Professional accountants and the development 

of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities. 

Management Accounting Research, 2000, 11, p. 475–492. 

 

Merchant, K. & Van der Stede, W. (2007). Management Control Systems, Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives. Pearson Education Limited. Edinburgh Gate, 

England.  

 

Schäder, G. (2006) Prissättning. Stockholm: Bonnier Utbildning. 

 

Scott, W.H. (2003). Financial Accounting theory. Pearson Education. Third Edition 

 

Skatteverket (u.å) Bokföring- vad kräver lagen? 

(http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadk

raverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html) [2016-03-03] 

 

Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Diss., 

Umeå Universitet. Umeå: Univ. 

 

Sveriges riksdag (u.å) Årsredovisningslagen (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-

1554/?bet=1995:1554)  [2016-03-04] 

 

Sveriges Åkeriföretag (2011) Om oss; åkerinäringen 

(http://www.akeri.se/om-oss/akerinaringen) [2016-04-08] 

 

Tillväxtverket (2016-01-19). EU:s definition av SMF / SME 

(http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/cosme/eusdefi

nitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html)  [2016-04-07] 

 

http://www.konsultguiden.se/incoming/article3564647.ece
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/?bet=1995:1554
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/?bet=1995:1554
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/?bet=1995:1554
http://www.akeri.se/om-oss/akerinaringen
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/cosme/eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/cosme/eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html


62 

 

 

 

Tillväxtverket (2016-01-19). Konkurrensen - företagen upplever en ökad konkurrens 

(http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande/konkurrens.4.7e8733b

e148e9719dbd1e51.html) [2016-05-23] 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande/konkurrens.4.7e8733be148e9719dbd1e51.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande/konkurrens.4.7e8733be148e9719dbd1e51.html


X 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 - Enkäten 

En studie om företags efterfrågan på rådgivning 
 

Tack för att du valt att medverka i vår enkät! Du besvarar den genom att kryssa i rutorna (det kommer framgå 

när det är möjligt att kryssa i fler än ett alternativ). Om du svarar ja eller nej på en viss frågor kommer du 

dirigeras vidare till rätt fortsatt fråga genom att hänvisas till dess nummer. Följ därför instruktionerna och kryssa 

sedan i "nästa" för att gå vidare och slutligen "skicka" för att skicka in. Vi tackar återigen för din medverkan! 

 

*Obligatorisk 

 

1) Vilken är din högsta avslutade utbildning? * 

Grundskola/gymnasium 

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning 

Högskola/universitet 

 
2) Har du någon utbildning inom ekonomi? * 

Nej 

Enstaka kurser 

1-årig utbildning 

2-åriga utbildning 

3-årig eller längre utbildning 

Övrigt: 

 

 
3) Har du som företagare någon gång anlitat en extern konsult inom ekonomi? (till exempel 

en revisor, redovisningskonsult eller rådgivare) * 

Ja 

Nej 

 

 
 

4) På en skala, hur är ditt förtroende för din konsult? 
(Om du anlitar fler än en konsult avser frågan den konsult du anlitat längst). 

Jag saknar helt förtroende    Jag har fullt förtroende 

1 2 3 4 5 

 
5) Har du någon gång köpt rådgivning från din konsult som är frivillig och endast till för ditt 

företag? 
(Med detta menas rådgivning som inte är lagstadgad utan rådgivning inom strategiska områden så som t.ex. 

budgetering, nyckeltal, produktkalkylering mm). 

Ja 

Nej 

 

Om nej, gå vidare till fråga 7. Om ja, fortsätt med fråga 6 
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6) Om ja, hur väl stämde din rådgivningsupplevelse in på nedanstående påståenden? 
 

(Se fråga a till c nedan) 

 
a) Rådgivningen var väl anpassad till mina förutsättningar och behov 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

b) Rådgivaren fanns där både som stöd vid utformningen och vid implementeringen av råden 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

c) Rådgivningen bidrog till ökad effektivitet för mitt företag 

Stämmer inte alls   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Om du besvarat fråga 6 tryck "nästa" och gå sedan längst ned på  
nästa sida för att skicka in, vi tackar stort för din medverkan! 

BAKÅT 

NÄSTA 

 

 

7) Hur väl stämmer nedanstående alternativ överens med varför du valt att inte köpa 

rådgivning från en extern konsult som är frivillig och endast till för ditt företag? 

 

(Med detta menas rådgivning som inte är lagstadgad utan rådgivning inom strategiska 

områden så som t.ex. budgetering, nyckeltal, produktkalkylering mm). 

 
a) Jag visste inte att man kunde efterfråga rådgivning på det området 

Stämmer inte alls   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

b) Jag ser ingen nytta alls med den typen av rådgivning 

Stämmer inte alls   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

c) Jag anser att kostnaden för rådgivningen är för hög, motsvarar inte nyttan den skulle kunna 

ge 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

d) Jag har redan tillräcklig kompetens själv, behöver inte rådgivning inom detta område 

Stämmer inte alls   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

e) Jag vill inte utelämna sig till en extern part med risk för att bli beroende av dennes 

kompetens 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 
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1 2 3 4 5 

 

f) Jag vill inte att en utomstående ska få full inblick i min firma och mina strategiska beslut 

Stämmer inte alls   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

g) Annan orsak: 

 
Ditt svar 
 

8) Vad skulle krävas för att ditt företag skulle börja köpa rådgivning inom detta område? 

(Flera alternativ möjliga) 

 

Att någon skulle kunna visa mig nyttan av rådgivningen, t.ex. att det ökade mina intäkter 

En lägre kostnad för rådgivningstjänsten 

Att jag hade en nära relation till konsulten och kunde lita fullständigt på att han/hon ger mig 

relevanta råd 

Ingenting, jag har redan tillräcklig kompetens själv, behöver inte rådgivning 

Ingenting, finns ingen nytta alls av rådgivning inom det här området. 

Övrigt: 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Presentation: 

Presentera oss själva. Utbildning, högskola mm. 

Presentera ämnet: Företags efterfrågan på rådgivning inom ekonomi 

Tacka för att de valt att medverka i intervjun. 

Berätta om anonymiteten, vad svaren kommer användas till, fråga om inspelning 

 

Bakgrundsinformation: 

Berätta lite om din verksamhet 

Antal anställda? 

Företagsledarens bakgrund: Utbildning? Hur länge har du varit i branschen? Har du någon 

ekonomiutbildning? 

 

Extern ekonomifunktion? 

Anlitar du en revisor, redovisningskonsult, rådgivare? 

Om ja, vad får du hjälp med? 

Påverkar din konsults råd din firmas ekonomiska beslut? (Hur mycket/lite) 

 

Om du inte anlitar någon, varför inte?  

Tillräcklig kompetens själv? Egen funktion inom företaget? 

 

Relation konsult: 

Hur länge har du anlitat konsulten? 

 Hur skulle du beskriva er relation? (Vänskap/professionell) 

Hur är ditt förtroende för din konsult? 

 

Har du någon gång efterfrågat strategisk rådgivning av din konsult? 

 

Om...  JA: 

Från vem fick du rådgivning? Hur ofta? Vilka tjänster? 

Hur kom det sig att du efterfrågade rådgivningen, var det ett behov du hade eller kom det som 

ett förslag från rådgivaren? 

Visste du vad du skulle efterfråga för rådgivning eller berättade rådgivaren vad som var 

lämpligt i ditt fall? 

 

Hur var rådgivningen? 

Var rådgivningen relevant och lättförståelig? 

Var den anpassad efter dina specifika förutsättningar och behov? 

Fick du stöd av rådgivaren när du skulle implementera råden? 

Var det en diskussion eller en envägskonversation med rådgivaren? 

Levde rådgivningen upp till de förväntningar du hade innan? 

Var det tydligt vad som skulle ingå i rådgivningen innan du mottog den? 

Blev det som rådgivaren sagt, samma innehåll, eller skiljde det sig? 

Bidrog rådgivningen till förbättring för ditt företag? (Om ja: hur, om nej: varför inte) 

Kunde du enkelt utvärdera resultatet och se skillnad efter rådgivningen? 

Hur var helhetsupplevelsen? (alltså inte bara resultatet) 

Har din förståelse för området ökat efter att du mottagit rådgivning? 

Skulle du kontakta samma rådgivare igen? 
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Om… NEJ: Varför inte? 

Påverkades det av… 

 

Priset: 

Vad anser du om kostnaden för rådgivning? 

 Vad anser du om nyttan jämfört med kostnaden? 

 Påverkas din efterfrågan på rådgivning av om rådgivaren har fastpris eller pris per timme? 

  Hade en ändring av pris eller prissättningsmetod kunnat få dig att efterfråga rådgivning? 

 

Nyttan: 

Anser du att det är tydligt vad man får när man efterfrågar rådgivning? (Ja/nej: motivering) 

Om en rådgivare kunde visa på nyttan ditt företag skulle kunna få hade det påverkat din 

efterfrågan? (Ja/Nej: motivering varför/hur) 

 

Vad skulle krävas för att du skulle börja efterfråga strategisk rådgivning? 

(Öppet svar, nya variabler). 
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Bilaga 3 – Mejl till företagen  

 

Mejl 1 

 

Hej, 

 

Vi är två ekonomistudenter från Södertörns högskola som skriver vår C-uppsats i redovisning. 

Vi skulle verkligen uppskatta om du som företagsledare vill besvara vår enkät om 

åkeriföretags efterfrågan på ekonomisk rådgivning. Vår studie undersöker åkeriföretags syn 

på denna typ av rådgivning för att se vad som skulle kunna ändras för att förbättra 

rådgivningen ytterligare. Genom att medverka kan ni bidra till denna förändring och 

förbättring. 

 

Enkäten tar maximalt 2 minuter att besvara och vi vore mycket tacksamma om du tog dig tid 

att besvara den. Vi garanterar att du är anonym och svaren kommer inte användas till något 

annat än vårt examensarbete där endast en sammanställning av svaren redovisas, inga 

företagsnamn. 

Enkäten når du genom att trycka på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-

sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform 

 

Om det skulle finnas frågor når ni oss på emilochelin.uppsats@hotmail.com 

Stor tack på förhand, 

 

Med vänlig hälsning, 

Elin Lindström & Emil Skullman 

 

Mejl 2 

 

Hej, 

För cirka en vecka sedan fick du ett mail om att besvara en enkät från oss. Om du inte ännu 

haft tid att besvara den ber vi dig att avsätta två minuter att göra det. Vi vore mycket 

tacksamma om du tog dig tid. 

 

Enkäten når du genom att trycka på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-

sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform 

 

Om du redan besvarat enkäten tackar vi återigen för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning, 

Elin Lindström & Emil Skullman 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
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Mejl 3 

 

Hej, 

Vi vill än en gång be om er medverkan i vår enkät om åkeriföretags efterfrågan på ekonomisk 

rådgivning. Vår studie undersöker åkeriföretags syn på denna typ av rådgivning för att se vad 

som skulle kunna ändras för att förbättra rådgivningen ytterligare. Genom att medverka kan ni 

bidra till detta. Vi har i nuläget fått in väldigt få svar och det skulle verkligen betyda mycket 

om ni kunde ta två minuter av er tid till att hjälpa oss. Om ni inte vill medverka respekterar vi 

självklart det men då får ni gärna mejla oss tillbaka och ange varför. 

 

Enkäten når du genom att trycka på länken nedan: 

https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-

sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform 

 

Till er som redan har svarat ber vi om ursäkt för ytterligare ett mail och tackar återigen för er 

medverkan. 

 

Med vänlig hälsning,  

Elin Lindström & Emil Skullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-maSIn4N2-sSlWdx7ce_4tO_PVMTwsh91pCv8uoyhFc/viewform
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Bilaga 4 – Uträkning chi-tvåtesten 

 

Chi-tvåtest för att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan utbildningsnivå och 

efterfrågan på strategisk rådgivning 

 
 

Grundskola/ 

Gymnasium 

Yrkeshögskola/ 

Kvalificerad 

yrkesutbildning 

Högskola / 

Universitet 

Totalt: 

Har efterfrågat 

strategisk rådgivning 

16 (16) 5 (5) 6 (6) 27 

Har inte efterfrågat 

strategisk rådgivning 

16 (16) 5 (5) 6 (6) 27 

Totalt: 32 10 12 54 

 

H0: Efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av utbildningsnivå 

H1: Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och efterfrågan på strategisk rådgivning 

 

Först fylls tabellen i med de observerade värdena från undersökningen. 

Sedan beräknas de förväntade värdena och fylls i inom parentes bredvid de observerade. 

Signifikansnivå = 5 % 

 

Frihetsgrader = (r-1) * (k-1)  (r = antalet rader, k = antalet kolumner) 

Antal frihetsgrader i vårt chi-tvåtest blev därför = (3-1) * (2-1) = 2 Frihetsgrader 

 

Med en signifikansnivå på 5% och en frihetsgrad på 2 får vi ett kritiskt värde enligt tabellen 

som är = X2 Krit = 5,99 

 

Om nollhypotesen ska kunna förkastas måste det observerade värdet vara högre än det kritiska 

värdet. För att räkna ut det observerade värdet används följande formel: 

X2Obs = ∑ (O-E)^2/E  (O = Det observerade värdet, E = Det förväntade värdet) 

 

Vår uträkning för att få fram det observerade värdet blev därför följande… 

X2 Obs = (16-16)^2/16 + (5-5)^2/5 + (6-6)^2/6 + (16-16)^2/16 + (5-5)^2/5 + (6-6)^2/6 = 0 



XVIII 

 

Då det observerade värdet 0 inte översteg det kritiska värdet 5,99 kan nollhypotesen inte 

förkastas vilket betyder att efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av 

utbildningsnivå. 

 

Chi-tvåtest för att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan ekonomikunskap och 

efterfrågan på strategisk rådgivning 
 

Ingen 

ekonomiutbildning 

Enstaka kurser 

i ekonomi 

1-3 årig eller längre 

ekonomiutbildning 

Totalt: 

Har efterfrågat 

strategisk 

rådgivning 

6 (7,8) 15 (13,5) 7 (6,7) 28 

Har inte 

efterfrågat 

strategisk 

rådgivning 

9 (7,2) 11 (12,5) 6 (6,3) 26 

Totalt: 15 26 13 54 

 

H0: Efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av ekonomisk kunskap 

H1: Det finns ett samband mellan ekonomisk kunskap och efterfrågan på strategisk 

rådgivning 

 

Signifikansnivå = 5 % 

Frihetsgrader = (r-1) * (k-1)  (r = antalet rader, k = antalet kolumner) 

Antal frihetsgrader i vårt chi-tvåtest blev därför = (3-1) * (2-1) = 2 Frihetsgrader 

 

Med en signifikansnivå på 5% och en frihetsgrad på 2 får vi ett kritiskt värde enligt tabellen 

som är = X2 Krit = 5,99 

 

Om nollhypotesen ska kunna förkastas måste det observerade värdet vara högre än det kritiska 

värdet. För att räkna ut det observerade värdet används följande formel: 

X2Obs = ∑ (O-E)^2/E  (O = Det observerade värdet, E = Det förväntade värdet) 

 

Vår uträkning för att få fram det observerade värdet blev därför följande… 

X2 Obs = (6-7,8)^2/7,8 + (15-13,5)^2/13,5 + (7-6,7)^2/6,7 + (9-7,2)^2/7,2 + (11-12,5)^2/12,5 

+ (6-6,3)^2/6,3 = 1,24 

 

Då det observerade värdet 0 inte översteg det kritiska värdet 5,99 kan nollhypotesen inte 

förkastas vilket betyder att efterfrågan på strategisk rådgivning är oberoende av ekonomisk 

kunskap.  

 

 

 



XIX 

 

Bilaga 5- Bilder i original  

 

 

Figur 2- Originalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3- Originalbild 

 

 
 
Källa: Kirchmajer & Patterson (2004) s.3 

 

 
 


