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Sammanfattning 
 
 
En revisor kan agera i olika roller, den renodlade respektive den utvidgade revisorsrollen. Den 
sistnämnda styrs av kundens behov och inkluderar bland annat rådgivning. Forskning har 
visat att små företag ofta har ett stort behov av rådgivning för att kunna utveckla sitt företag, 
och att revisorn är en av de mest användbara källorna. Faktorer som kan påverka hur ett 
företag söker extern rådgivning är till exempel bransch, ålder och ägarförhållanden. Från 
småföretagares håll har det tidigare framkommit en irritation över revisorns höga avgifter 
samt förväntningar om ett betydligt större mervärde för pengarna. Revisorn uppfattas av 
många småföretagare som dyr att anlita, men utgör trots allt en viktig resurskälla. Den här 
studien ger svar på frågan: Hur ser småföretagares uppfattningar om revisorn som rådgivare 

ut i de olika stadierna i livscykelmodellen? Syftet med studien är att beskriva hur 
småföretagares uppfattningar om revisorn som rådgivare ser ut samt vilka behov av 
rådgivning de har i de olika stadierna i livscykelmodellen. Författarna har även utvecklat en 
modell som tydliggör relationen mellan småföretagares uppfattningar och behov av revisorn 
som rådgivare i livscykelmodellen. Studien följer den kvalitativa ansatsen då författarna ville 
skapa sig en djupare förståelse om hur småföretagares uppfattningar om och behov av 
revisorn som rådgivare ser ut. Författarnas urvalsprocess inleddes med att definiera olika 
kriterier för urval som följde stadierna i livscykelmodellen. Studien omfattar tre stadier i 
livscykelmodellen varför författarna har intervjuat sex olika företag, två i varje stadie. 
Empiriinsamlingen bestod av öppna individuella besöksintervjuer som genomfördes på plats 
hos företagen. Författarna använde en intervjuguide som vägledning under intervjuerna. 
Resultatet av studien visar att småföretagarnas uppfattningar om revisorn som rådgivare är 
mer positiva än negativa. Detta är även oberoende av vilket stadie småföretagarna befinner sig 
i. Samtliga ser revisorn som en viktig samtalspartner och ett kunskapskomplement. Ett något 
avvikande mönster kan dock utläsas i startstadiet där några uppfattningar om revisorn är att 
den är dyr och rigid. När det gäller behov av rådgivning går det att utläsa betydligt större 
skiljaktigheter mellan de olika stadierna. De gemensamma nämnarna för företagarna i 
samtliga stadier är ett behov av ekonomisk kunskap, finansiell planering samt bokföring. 
Företagen i tillväxt- och mognadsstadiet belyste ytterligare behov av rådgivning vid 
investeringar samt skatterådgivning. En utmärkande skillnad för tillväxtstadiet är behovet av 
ekonomistyrning och kostnadskontroll. 
 



 
 
 
  

  
 

Abstract 
 
 
The purpose of this dissertation is to describe small businesses’ opinions about the auditor as 
a business adviser as well as their need for advice, dependent on which stage of the lifecycle 
model they belong to. This dissertation has a qualitative approach as the authors wanted to 
gain a deeper understanding about the problem area. As the lifecycle model in this 
dissertation consist of three stages, the authors have interviewed six small businesses, two in 
each stage. The interviews were conducted with the owner and took place at the location of 
the business. An interview guide was created based on the theoretical framework and 
functioned as guidance during the interviews. The result of this dissertation reveals that small 
businesses’ opinions about the auditor as a business adviser are mostly positive, 
independently on which stage they belong to. In every case, the auditor was seen as an 
important conversational partner who they felt great confidence for. A deviating opinion in 
the start stage was that the auditor was expensive and too rigid. Common needs for all stages 
were economic knowledge, financial planning and bookkeeping. The growth- and mature 
stages also highlighted the need of business advice regarding investments and tax advice. A 
distinguished need in the growth stage was advice in management accounting as well as cost 
control.  
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1. Inledning 
 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhilll (2003) skall inledningen ge läsaren en förståelig bild 

av studiens huvudsakliga problem och varför författarna tyckte att problemet var värt att 

studera. Kapitlet inleds med en bakgrund till ämnet, följt av en problemdiskussion som 

mynnar ut i den för studien vägledande problemformuleringen. Syftet med studien kommer 

även att klargöras vilket har varit författarnas ledstjärna under uppsatsprocessen. 

Avslutningsvis förklaras vissa begrepp som är centrala för denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 
 
En revisor är en person vars yrke är att granska företags årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning (FAR Förlag, 2008). Utöver revision utför revisorn förenlig 
verksamhet, till exempel i form av rådgivning inom olika områden (Nationalencyklopedin, 
2008). 
 
En revisor kan agera i olika roller och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) beskriver 
dessa som den renodlade respektive den utvidgade revisorsrollen (Svanström, 2004). Den 
renodlade rollen är lagstadgad medan den utvidgade rollen styrs av kundens behov. Oftast 
förväntar sig kunden att revisorn, utöver revisorsuppdraget, även tillhandahåller 
konsulttjänster i form av rådgivning (ibid.). Forskning kring små företag har visat att de ofta 
har ett stort behov av rådgivning för att kunna utveckla sitt företag, och flera forskare menar 
till och med att anlitandet av utomstående konsulter är en förutsättning för framgång 
(Svanström 2004). I små företag är företagsledaren ofta ensam under sitt beslutsfattande och 
kan vara motvillig till att diskutera problem med någon annan i företaget. Men ibland behövs 
en kunnig och erfaren utomstående person att tala med, och revisorn är då många gånger den 
närmaste rådgivaren och samtalspartnern (FAR Förlag, 2006). Det finns andra aktörer på 
marknaden som kan erbjuda rådgivning till företag men en studie utförd av NUTEK (2000) 
visade att revisorer tillsammans med banker, var de två mest användbara källorna för 
rådgivning i mindre företag. Hela 70 procent av de 1022 mindre företagen i studien vände sig 
till sin revisor för rådgivning (NUTEK, 2000). Revisorn har genom sitt uppdrag en insyn i 
företaget som få andra har. Detta medför att han/hon inte behöver lika lång ”startsträcka” som 
en utomstående konsult, innan de förstår de problem som behöver lösas (FAR Förlag, 2006). 
 
I nästan alla länder i Europa har revisionsplikten för små företag slopats och det är nu aktuellt 
även för Sverige att följa utvecklingen och ta bort revisionsplikten för små företag (DI, 2006). 
I Dagens Industri (2006) skriver man att det som småföretagare har störst behov av sannolikt 
är rådgivning, minskad administration och byråkrati samt mindre kontroll och granskning (DI, 
2006). Ribbestam (2008) menar att revisorns kompetens är hög men kan endast användas 
begränsat då den är hårt kontrollerad av lagstiftning. Vidare anser Ribbestam (2008) att om 
denna kompetens ska kunna användas på rätt sätt till de mindre företagens nytta, måste 
revisionsplikten i dessa företag bort. Först då kan revisorns kompetens nyttjas av 
småföretagen fullt ut. Revisionen ger oftast inget mervärde i små företag och skulle den göra 
det får de ha kvar den frivilligt även i framtiden. Kompetens i form av rådgivning där 
revisorerna får jobba med något som tillför företagen ett mervärde gynnar såväl revisorer som 
näringslivet, menar Ribbestam (2008). I april 2008 presenterade regeringen sitt förslag om att 
slopa revisionsplikten för små aktiebolag, vilket innebär att den kommer att försvinna för 
ungefär 97 procent av alla aktiebolag (FAR, 2008). Förslaget medför att småföretag får nya 
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möjligheter att rent ekonomiskt införskaffa den kompetens som många i dagsläget saknar, till 
exempel i form av extern rådgivning. Enligt Jonas Bergqvists och Mikael Carlssons, 
företrädare för FAR SRS, erfarenhet är det ändock främst framåtsyftande rådgivning som 
efterfrågas inom de små företagen (DI, 2006). 
 
Till skillnad från stora företag där förhållandet mellan företaget och revisorn är mer 
opersonligt får förhållandet en helt annan karaktär i mindre företag (Johansson, 2005). 
Relationerna blir oftast mer personliga och förtroendet mellan revisorn och företaget spelar en 
viktig roll. Däremot kan detta förtroende ibland naggas i kanten i situationer där 
småföretagens förväntningar på revisorns insatser inte stämmer överens med vad revisorn i 
verkligheten levererar. Detta kan enligt Johansson (2005) hänga ihop med att företaget har 
förväntat sig mindre av själva revisionen och mer av revisionsnära tjänster. Den besvikelse 
som företaget känner artar sig då oftast i invändningar mot arvodesnivån, och det blir tydligt 
att nyttan av revisionen inte överstiger kostnaden (ibid.). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under sin livstid passerar företag olika stadier vilket kan förklaras genom en livscykelmodell 
(Churchill & Lewis, 1983). En livscykelmodell gör antagandet att ett företags tillväxt och 
utveckling kan liknas vid en levande organisms tillväxt och utveckling. En tillämplig 
livscykelmodell kan vara av stort värde för ett växande företag och dess ägare då den kan 
användas som en slags guide för att identifiera kritiska stadier och hur man överkommer dem 
(ibid.). För att överkomma kritiska stadier kan det vara av värde att rådfråga någon 
utomstående (Helms & Renfrow, 1994). Eftersom småföretagare kan sakna kunskap i viktiga 
framgångsområden, kan det vara av stort värde att konsultera andra om den information de 
själva saknar. Resultatet av Helms och Renfrow (1994) visar att många småföretagare 
använder sig av extern rådgivning vid expansion och att den vanligaste källan för rådgivning 
är deras revisor (ibid.). 
 
I Svanström (2004) framkommer att det finns en irritation från småföretagares håll över 
revisorns höga avgifter samt förväntningar om ett betydligt större mervärde för pengarna.  
Även om revisorn i de flesta fall uppfattas som dyr att anlita, kan Svanström (2004) 
konstatera att revisorn utgör en viktig resurskälla för små företag. Marriot och Marriot (2000) 
har undersökt relationen mellan revisor och småföretag ur ett revisorsperspektiv. Studien visar 
att småföretag upplever ett litet mervärde från revisionen samt att de har svårt att förstå 
redovisningsinformationen. Företagens uppfattningar är även att revisorns tjänster mer syftar 
till att möta behov från tredje part än företagets behov. Vidare framgår att företagen ibland 
tvekar att rådfråga revisorn då det medför ökade kostnader (ibid.).  
 
I dagsläget finns lite kunskap om vilka faktorer som kan förklara vad som avgör 
småföretagarnas beslut att använda revisorn som rådgivningskälla. Generellt sett vet man att 
desto mindre ett företag är, desto mindre troligt är det att de söker extern rådgivning (Bennet 
& Robson, 1999). Vidare menar Gooderham, Tobiassen, Doving och Nordhaug (2004) att det 
är naivt att anta att de flesta småföretagare är drivna av att förbättra sina kunskapsbaser 
genom att anlita extern rådgivning. Svanström (2004) menar att storleken på ett företag är en 
avgörande faktor vid beslut att söka extern rådgivning eller inte. Av hans studie framkommer 
att användningen av extern rådgivning tenderar att öka när företaget växer, men stagnerar och 
blir negativ när företaget når en viss nivå av anställda (ibid.). Gooderham et al., (2004) pekar 
också på förhållandet mellan tillväxt och anlitandet av rådgivning och menar att ett litet 
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företag endast söker extern rådgivning om de har tillväxtambitioner (ibid.). Andra faktorer 
som enligt Svanström (2004) påverkar hur ett företag söker extern rådgivning är bransch, 
ålder, ägarförhållanden, ekonomiavdelningens utformning och roll, intern resurs- och 
kompetensnivå och kritiska händelser i företaget. I relationen till revisorn är förtroende, 
engagemang, ömsesidigt utbyte samt förståelse för varandras behov och förutsättningar 
viktiga faktorer (ibid.). Marriot och Marriot (2000) menar även att relationen mellan 
småföretaget och revisorn är en viktig faktor för användandet av revisorn som rådgivare 
(ibid.). En studie från England, med 400 undersökta småföretag, visade att de minsta 
företagen förlitade sig minst på revisorn, men i takt med att företagen växte i form av antal 
anställda och omsättning, insåg företagarna att de kom i större behov av rådgivning från 
revisorn (Accountant, 2005). En studie av Chell och Baines’ (2000) menar att det är 
företagare med entreprenörsanda, det vill säga de som är drivna av att bygga upp kapital och 
skapa förmögenhet, som är mest benägna att använda sig av extern rådgivning. Dessa 
företagare utgör dock en minoritet då de flesta småföretagare anser att självständighet och 
självbestämmanderätt är betydligt viktigare än tillväxt (ibid.).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns mycket forskning kring relationen mellan 
användandet av revisorn som rådgivare och faktorer som påverkar detta användande. 
Gooderham et al., (2004) pekar på förhållandet mellan tillväxt och anlitandet av rådgivning. 
Marriot och Marriot (2000) menar att relationen mellan småföretaget och revisorn är en viktig 
faktor för användandet av revisorn som rådgivare. Svanström (2004) identifierar olika 
förklaringsfaktorer som påverkar valet att använda revisorn som rådgivare. Churchill och 
Lewis (1983) menar i sin livscykelmodell att företag passerar olika stadier i takt med att de 
växer och därmed förändras även deras behov. Då ovanstående forskning såsom Svanström 
(2004), Bennett och Robson (1999) samt Gooderham et al., (2004) är fokuserad på när 
företag anlitar revisorn som rådgivare vill författarna istället undersöka hur företagarnas 
uppfattningar om revisorn som rådgivare ser ut beroende på när de anlitar revisorn. Vidare har 
tidigare behandlad forskning en kvantitativ ansats, och för att särskilja sig från denna vill 
författarna genomföra en kvalitativ studie. Författarnas bidrag till litteraturen blir därför en 
mer djupare snarare än en bred förståelse (Jacobsen, 2002) för småföretagares uppfattningar 
om revisorn som rådgivare. Författarna vill alltså undersöka om uppfattningar om revisorn är 
ett processproblem som förändras i takt med att småföretagen växer och deras behov av 
rådgivning förändras. Den här studien kommer därmed att försöka ge svar på: 
 

Hur ser småföretagares uppfattningar om revisorn som rådgivare ut i de olika stadierna i 
livscykelmodellen? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att beskriva hur småföretagares uppfattningar om revisorn som 
rådgivare ser ut, beroende på om de befinner sig i start-, tillväxt- eller mognadsstadiet i 
livscykelmodellen. Författarna vill även redogöra för vilka behov av rådgivning småföretagen 
har i de ovannämnda stadierna. Ett annat syfte med studien är att utveckla en modell som 
tydliggör relationen mellan småföretagares uppfattningar och behov av revisorn som 
rådgivare i start-, tillväxt- och mognadsstadierna i livscykelmodellen. Anledningen till att 
endast revisorn som rådgivare undersöks är att flertalet studier har visat att revisorn är den 
rådgivningskälla som anlitas mest frekvent (Ramsden & Bennett, 2005). Vidare inriktar sig 
författarna enbart mot den utvidgade revisorsrollen för att garantera att studien kommer att 
vara giltig, trots revisionspliktens avskaffande. 
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1.4 Centrala begrepp 
 
Små företag: 50-25-50, vilket innebär ett företag där max ett av följande kriterier får 
överstigas, 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning och 50 miljoner kronor i 
nettoomsättning (FAR Förlag, 2006). 
 
Uppfattningar: Då uppfattningar är ett abstrakt begrepp som är svårt att definiera har 
författarna valt att använda nationalencyklopedins definition på uppfattningar som lyder: ett 

personligt sätt att betrakta och bedöma något (NE, 2008). 
 
Rådgivning: Med rådgivning menas de hjälpbehov som små företag anses ha till följd av 
informationsbrist och begränsat managementkunnande (Johansson, 1997). Rådgivning är 
alltså något som tillför ny kunskap till verksamheten. Gränsen mellan rådgivning och service 
är hårfin. Själva upprättandet av ett bokslut kan betraktas som en servicetjänst medan 
diskussionen med företaget runt bokslutets innehåll utgör rådgivning (Svanström, 2004).  
 
Livscykelmodellen: En modell som gör antagandet att företag går igenom förutsägbara stadier 
av tillväxt såsom start, tillväxt och mognad (Gupta & Chin, 1993). 
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2. Teoretisk referensram 
 
Syftet med det här kapitlet är att beskriva den teoretiska referensram och tidigare studier som 

författarna har använt som grund för den här studien. Referensramen kommer i ett senare 

skede att kopplas ihop och analyseras tillsammans med den empiri som författarna har 

samlat in. Kapitlet inleds med ett avsnitt om småföretagaren följt av småföretags 

rådgivningsbehov och livscykelmodellen. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlet 

som ligger till grund för den modell som kommer att användas vid insamling av empiri och 

analys.  

 

2.1 Småföretagaren 
 
Om man ser till antalet anställda, utgör företag med upp till 50 anställda 99,28 procent av alla 
företag i Sverige. Detta pekar på betydelsen av småföretag både för befolkningen och för 
samhällsekonomin (Statistiska centralbyrån, 2007). Enligt Nutek arbetar ungefär 40 procent 
av de privatanställda i ett företag med färre än 50 anställda (NUTEK, 2007). 
 
Persson (1991) har studerat småföretagares allmänna arbetssituation och konstaterar att 
”småföretagande som livsstil” är en bra beskrivning av småföretagarens förhållande till sitt 
arbete och företag. Det framgår även att företagarna präglas av en vilja att ha kontroll över sin 
situation, vilket kan medföra att de har svårigheter att delegera arbetsuppgifter och ansvar. 
Vidare är det personliga nätverket betydelsefullt och småföretagaren talar ofta med personer i 
sin omgivning. De mest framträdande samtalspartners är revisorn, bankman och leverantör 
(ibid.). 
 
Anderssons (1995) studie av ekonomistyrning i små företag belyser hur småföretagares 
samarbete med externa aktörer, till exempel revisorn, ser ut. I resultatet av undersökningen 
framgår att de flesta av de studerade företagen innehar ett stort förtroende för sin revisor samt 
att samarbetet med denne är en viktig del av företagets verksamhet. Ett par av företagen talar 
dock om liten kontakt med revisorn och att rådgivning endast förekommer i begränsad 
omfattning. Många av de undersökta företagen uppger att samarbetet med revisorn är väl 
fungerande och relativt omfattande. Revisorn ses som en viktig samtalspartner och deltar i 
vissa företag i det ekonomiska planeringsarbetet eller vid planering av generationsskiften. 
Utöver själva granskningsuppdraget är det även relativt vanligt att revisorn assisterar vid 
utarbetning av ekonomiska och administrativa rutiner, upprättning av årsredovisningen, 
skatterådgivning, kontakter med myndigheter samt rådgivning i samband med större 
investeringar (ibid.). 
 
Annan forskning tyder på att revisionsprofessionen inte tar tillräckligt ansvar för 
småföretagssektorn, bland annat genom att revisorer enbart genomför de åtaganden som ingår 
i deras skyldighet samt tenderar att ge råd först när de blir tillfrågade (Svanström, 2004). Å 
andra sidan hävdas att företagsledare avfärdar revisorn som rådgivare med anledning av att de 
anser sig kunna sköta företaget bättre utan revisorns hjälp. Vissa företagsledare antar även att 
revisorn inte kan erbjuda rådgivning utöver sådan som ligger nära grundläggande 
revisionsnära frågeställningar. Negativa uppfattningar från företagarens sida såsom att 
revisorn är dyr, överskattad, en problemuppfinnare samt en representant för extern 
inblandning återfinns också i forskningen. Företagsledare i små företag kan även leva enligt 
uppfattningen att företaget är för litet för att det ska kunna dra nytta av den utvidgade 
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revisorsrollen. Det finns även en tendens hos mindre företag att de uppfattar sina problem 
som unika och därmed bedömer att de är svårlösliga för revisorn (ibid.). 
 
Andersson (1995) menar att bristen på ekonomisk kunskap hos företagsledaren är orsaken till 
att många nystartade små företag inte klarar sig. Denna kunskapsbrist gör att den ekonomiska 
styrningen av företaget får en mindre betydande roll. I många fall anlitas professionella 
redovisare för att sköta den löpande redovisningen och det är troligt att företagsledaren inte 
förstår de rapporter som presenteras. Budgets och kalkyler upprättas i många fall tillsammans 
med revisorn. Detta gör visserligen att de blir korrekta men om företagsledaren inte förstår 
innehållet i dem blir de inte något bra beslutsunderlag. Dessutom är det inte säkert att revisorn 
finns tillgänglig när dessa rapporter borde upprättas, vilket medför att de i vissa fall upprättas 
för sent (ibid.). En studie gjord i Storbritannien visade att en majoritet av småföretagare inte 
har någon professionell företagsledning eller andra formella kvalifikationer som ledare i större 
företag oftast har (Gooderham et al., 2004). Eftersom många av dessa kvalifikationer är 
viktiga, kan det innebära problem vad gäller tillväxt och överlevnad för små företag. Vidare 
saknar många företagsledare finansiell kunskap och kunskap om hur finansiella 
kontrollsystem kan användas för att underlätta beslutsfattande. En lösning för företaget att 
skaffa sig den kompetens de behöver är att anlita utomstående kompetenta personer (ibid.). 
Vilken källa företaget väljer att använda för rådgivning beror enligt Gooderham et al., (2004) 
bland annat på relationen och förtroendet mellan rådgivaren och företagaren. 
 

2.2 Småföretags rådgivningsbehov 
 

2.2.1 Extern rådgivning 
 
Extern rådgivning är en service som ofta söks av små företag och som erbjuds av en rad olika 
aktörer på marknaden (Ramsden & Bennett, 2005). Rådgivning används vanligtvis för att 
tillgodose ett speciellt behov, komma över en ”flaskhals” eller för att tillhandahålla en 
strategisk syn på marknads- eller organisationspotential för framtida utveckling (ibid.). Syftet 
med rådgivning är alltså att hitta lösningar på problem och att utveckla företagets verksamhet 
(FAR, 2006). För att kunna få sådan rådgivning, måste företaget och rådgivaren utbyta en 
ansenlig mängd information mellan varandra. Rådgivning är således vanligtvis sedd som en 
process för företaget istället för en engångsföreteelse. Olika aktörer som kan fungera som 
rådgivare åt företag är bland annat banker, konsulter, riskkapitalbolag, företagsänglar, familj, 
vänner och revisorn (ibid.). Extern rådgivning och konsultering till företag har ökat mycket 
sedan mitten av 80-talet och dessutom har extern rådgivning visat sig vara starkt kopplad till 
framgångsrik företagstillväxt (Svanström, 2004).  
 

2.2.2 Behov av rådgivning 
 
Forskning kring små företag har visat att de ofta har ett stort behov av rådgivning för att 
kunna utveckla sitt företag, och flera forskare menar till och med att anlitandet av 
utomstående konsulter är en förutsättning för framgång (Svanström, 2004). Svanström (2004) 
menar att ”småföretagens behov av rådgivning är kopplat till deras krav på att snabbt kunna 

lära och anpassa sig till en komplex och föränderlig värld” (Svanström, 2004, s.35). Vidare 
menar Svanström (2004) att små företag har svårt att hantera den mängd aktiviteter som 
behöver utföras inom en organisation på ett effektivt sätt, mycket på grund av sin litenhet. 
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Därför blir behovet av rådgivning ofta stort och det är viktigt att små företag kompletterar och 
testar sina egna kunskaper i samtal med utomstående individer som besitter andra 
erfarenheter. Att föra en diskussion och samtal med utomstående är viktigt för att få 
information om sin omgivning, till exempel vad gäller lagar och förordningar (ibid.). En 
studie från England, med 400 undersökta småföretag, visade att de minsta företagen förlitade 
sig minst på revisorn, men i takt med att företagen växte i form av antal anställda och 
omsättning, insåg företagarna att de kom i större behov av rådgivning från revisorn 
(Accountant, 2005). 
 
Svanström (2004) menar att om man vill få en antydan om inom vilka områden småföretag 
behöver utomstående rådgivning, kan man studera företag som har misslyckats och gått i 
konkurs. Vanliga förklaringar till misslyckanden har visat sig vara inkompetent ledarskap, 
otillräcklig planering samt bristande förmåga att säkra lämpliga finansiella resurser (ibid.). En 
del studier har visat att små företag upplever att de behöver mest rådgivningshjälp inom 
administrativa och operativa områden, framförallt inom redovisning och finansiering (Davis 
et al., 1981). Peterson (1984) visade i sin studie att, i motsats till andra studier, upplever 
småföretagen att långssiktig affärsplanering utgör det område som kräver mest rådgivning. 
Peterson (1984) förklarar detta genom att småföretagen ofta har fullt upp med att sköta den 
dagliga verksamheten och har därför inte så mycket tid över till att ägna sig åt långsiktiga 
strategiska frågeställningar (ibid.). En undersökning gjord av NUTEK (1992) visade att 
svenska småföretag köper mest rådgivningstjänster inom redovisning och bokföring. De 
visade även att företag med över nio anställda köper mer rådgivningstjänster än de minsta 
företagen (ibid.).  
 

2.2.3 Revisorn som rådgivare 
 
Revisionen för småföretag innebär en upparbetad relation med revisorn och det ligger därför 
nära till hands för dem att anlita honom/henne även för rådgivning (Kirby & King, 1997). I 
rådgivning från revisorn ingår ofta områden såsom budgetering, finansiell planering, hjälp att 
utveckla informations- och styrsystem, företagsvärdering samt boksluts- och skattefrågor 
(FAR, 2006). Det är inte ovanligt att revisorn i små företag ingår i företagsledarens personliga 
nätverk och småföretagare tenderar i allmänhet att relatera mer till individer än till 
organisationer. Därför pratar småföretagare oftare om ”sin revisor” och inte om 
revisionsbyrån i sig (Svanström, 2004). Därmed är den personliga relationen viktig och 
relationen som finns mellan revisorn och småföretagaren är potentiellt sett bättre än vad 
relationen kan bli med andra konsulter. Detta beror på att småföretagares relation med 
revisorn tenderar att vara långvarig (Kirby & King, 1997). 
 
Det finns många olika aktörer på marknaden som kan erbjuda rådgivning till företag. En 
studie utförd av NUTEK (2000) visade att revisorer tillsammans med banker, var de två mest 
användbara källorna för rådgivning i mindre företag. Hela 70 procent av de 1022 mindre 
företagen i studien vände sig till sin revisor för rådgivning. Andelen företag som upplevde att 
revisorns rådgivning varit till stor betydelse var de företag som hade en regelbunden kontakt 
med sin revisor (ibid.). Kirby och King (1997) visade i en enkätstudie i Storbritannien att 90 
procent av småföretagen anlitade sin revisor för rådgivning och att revisorn var den externa 
rådgivningskälla som anlitades mest frekvent. Många studier har således antytt att revisorn är 
viktig för små företag vad gäller rådgivning och vägledning (ibid.).  
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Bennet och Robson (1999) fann även att om små företag använder flera olika källor för 
rådgivning, är revisorn den källa som används mest. Följaktligen visade deras studie att 
revisorn blev rankad som den externa källa av rådgivning som hade störst inflytande och 
verkan på företaget. Marriot och Marriot (2000) menar att revisorn har en viktig roll i 
småföretaget genom att öka den finansiella medvetenheten hos företagaren. Vidare menar 
Gooderham et al., (2004) att en viktig roll för revisorn hos små företag är att agera som en 
konsult och ge råd angående intern planering, beslutsfattande och andra områden där företaget 
ofta saknar kompetens. Studien visade att revisorn var till stor hjälp vid drivandet av företaget 
speciellt när det kom till introduktion och implementering av olika förändringar. En sådan roll 
har visat sig vara viktig just i de tidiga stadierna av ett företag och kontakten mellan revisorn 
och företagaren var speciellt betydelsefull för lärandeprocessen som uppstår i företaget (ibid.). 
 
Berry, Sweeting och Goto (2006) kom liksom andra fram till att graden av anlitande av extern 
rådgivning var relaterat till tillväxten av företaget och tillsammans med tidigare forskning 
visade även deras studie att revisorn var mest anlitad. Hursomhelst kom de fram till att 
anlitandet av rådgivning från just revisorn var oberoende av tillväxten och att generell 
kunskap istället var önskemålet. Deras studie visade att företag som sökte råd från en extern 
revisor gjorde det ofta på grund av företagsproblem (ibid.). Kirby och King (1997) pekar 
också på en annan faktor än tillväxt som hänger ihop med användandet av revisorn som 
rådgivare, nämligen ålder. I deras studie användes revisorn ofta, mycket ofta eller hela tiden 
av 80 procent av företagen som ännu inte varit verksamma i tio år. För företag mellan 11 och 
25 år var motsvarande siffra 67 procent och 59 procent för företagen över 25 år. Kirby och 
Kings (1997) slutsats var att företag som är yngre än 13 år har en större benägenhet att mer 
frekvent anlita revisorer än äldre företag. Deras förklaring är att revisorer tillhandahåller 
information som är mer relevant för företag i ett tidigare skede i sin utveckling eller att 
erfarna företagsledare lättare kan avfärda behovet av extern rådgivning (ibid.). 
 
Det finns olika motiv till varför småföretag väljer att rådfråga just revisorn och enligt Kirby 
och King (1997) är det först och främst tidigare upparbetade kontakter som leder till att 
företag väljer att anlita revisorn för tjänster som inte utgör revision eller skattefrågor. Andra 
faktorer som kan spela in när företag väljer att anlita revisorn som rådgivare är att de upplever 
nytta för pengarna samt utfallet av tidigare samarbete med revisorn. Att revisorn har en 
ingång till små företag genom revisionsuppdraget visar sig vara viktigt för att småföretag 
skall anlita revisorn för bredare frågor. I och med revisionsuppdraget skaffar sig revisorn en 
viktig kunskap om företaget och verksamheten som sedan blir mycket användbar när revisorn 
skall ge rådgivning (ibid.). Trots detta menar Öhman (2005) att revisorer oftast inriktar sig 
mot att göra saker rätt hellre än att göra rätt saker. Anledningen till detta är att revisorn anser 
sig ha en utsatt position och har därför ett behov av att måna om sig själv. Både revisionen 
och det personliga ansvaret som följer av den, medför en betydande risk för revisorn (ibid.). 
 

2.2.4 Nytta och kostnad med revisorn som rådgivare 
 
Fant (1994) menar att en småföretagare väljer att anlita revisorn för rådgivning om den 
förväntade nyttan överstiger kostnaden. Nyttan kan till exempel vara lägre skatt (Kirby & 
King, 1997). I varje enskilt fall måste företaget väga rådgivningens potentiella förtjänster mot 
dess förväntade kostnader. Detta blir särskilt viktigt för små företag där marginalerna ofta är 
små och utrymmet för misslyckanden är starkt begränsat (Svanström, 2004). Kirby och King 
(1997) anser att det finns stora möjligheter för revisorn att hjälpa och bidra till en förbättring 
av ledningens prestationer och kapacitet i ett litet företag. En förutsättning för att relationen 
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skall leva upp till sin fulla potential är dock att det så kallade förväntningsgapet kan minskas 
(ibid.). Eftersom relationen mellan revisorn och småföretaget i första hand är ett ekonomiskt 
utbyte blir kostnadsfrågan för småföretagaren viktig (Svanström, 2004). I Marriot och Marriot 
(2000) framgår att företagen ibland inte rådfrågar revisorn trots att de vill, eftersom revisorn 
direkt tar betalt för det. ”My accountant will give me advice whenever I want it, but then he´d 

charge for it. They get the egg-timer going, don´t they” (Marriot & Marriot, 2000, s. 485). 
Vidare menar Mariott och Mariott (2000) att relationen mellan ägare i mindre företag och 
deras revisorer ofta tenderar att bli långvarigt och majoriteten av de undersökta företagen hade 
haft samma revisor sedan början av verksamheten, med en räckvidd från några månader till 28 
år. Studien visade att det fanns en ovilja från företagens sida att byta revisor efter att de inlett 
en relation även om vissa ägare upplevde att nyttan inte översteg kostnaderna (ibid.).  
 

2.3 Livscykelmodellen 
 
Under sin livstid passerar alla företag olika stadier vilket kan förklaras genom en 
livscykelmodell (Churchill & Lewis, 1983). En livscykelmodell gör antagandet att ett företags 
tillväxt och utveckling kan liknas vid en levande organisms tillväxt och utveckling. En 
tillämplig livscykelmodell kan vara av stort värde för ett växande företag och dess ägare då 
den kan användas som en slags guide för att identifiera kritiska stadier och hur man 
överkommer dem (ibid.). Många forskare har undersökt företag och dess livscykel för att hitta 
en gällande modell för olika branscher och storlekar (Hill et al., 2002). Organisatoriska 
tillväxtmodeller har utvecklats av bland andra Greiner (1972), Scott och Bruce (1987), Adizes 
(1989) samt Churchill och Lewis (1983) i syfte att kunna skildra affärsverksamheten bland 
små företag. Den sistnämnda är den mest kända modellen, vilken utvecklades genom att 
tillämpa tidigare forskares resultat på småföretagares situation (ibid.). Churchill och Lewis 
(1983) menar att även fast små företag är unika uppkommer samma typer av problem inom 
samma stadier av deras utveckling. Vidare menar de att förutom att modellen är användbar för 
företagarna själva kan den även underlätta för redovisare vad gäller diagnostisering av 
problem samt för att hitta lösningar på problem (ibid.). 
 
Flertalet studier kring små företag har kommit fram till att företagets storlek hänger samman 
med behovet och anlitandet av rådgivning. Ju mer ett företag växer, desto mer tenderar de att 
söka extern rådgivning (Svanström, 2004). Vidare menar Svanström (2004) att storleken på 
ett företag är en avgörande faktor vid beslut att söka extern rådgivning eller inte. Av hans 
studie framkommer att användningen av extern rådgivning tenderar att öka när företaget 
växer, men stagnerar och blir negativ när företaget når en viss nivå av anställda (ibid.). 
Gooderham et al., (2004) pekar också på förhållandet mellan tillväxt och anlitandet av 
rådgivning och menar att ett litet företag endast söker extern rådgivning om de har 
tillväxtambitioner (ibid.). Andra faktorer som påverkar hur ett företag söker extern rådgivning 
är bransch, ålder, ägarförhållanden, antal anställda, produktionsstruktur och företagets 
exportandel (ibid.). 
 
Churchill och Lewis (1983) livscykelmodell utgår från att ett företags utveckling och tillväxt 
sker i ett logiskt framåtskridande. Modellen lägger stor vikt vid ledningens och ledarskapets 
roll som påverkar hur företaget kommer att utvecklas samt växa (Hill et al., 2002). Många 
utav de tillväxtmodeller för små och medelstora företag som har utvecklats genom åren 
relaterar till just Churchill och Lewis (1983) samt Scott och Bruce (1987) modell (Masurel & 
Montfort, 2006). Den grundläggande livscykelmodellen består av en s-formad kurva som är 
indelad i olika stadier (se figur nästa sida). De olika tillväxtstadierna ställer krav på till 
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exempel ledningsformer, stilar, styrning och strategier. I allmänhet kan företaget sägas växa 
från en enkel och informell struktur till en mer formell struktur med formalisering och 
komplexitet (Churchill & Lewis, 1983). 
 
 

 
 
Figur 1 - Den grundläggande livscykelmodellen Källa: Churchill och Lewis, 1983 

   
Trots att det finns mycket litteratur och forskning om livscykelmodellen är det mesta 
teoretiskt och har fokus på tillverkningssektorn. Masurel och Montfort (2006) drar slutsatsen 
att även fast synsättet på livscykelmodellen skiljer sig åt mellan olika författare, har de flesta 
samma utmärkande drag. Efter själva bildandet av företaget är de följande stadierna: start, 
tillväxt, mognad och eventuellt tillbakagång. Masurel och Montforts (2006) undersökning 
innefattar en enkätundersökning bland serviceföretag i Nederländerna. I enkäten fick varje 
respondent ge sin åsikt om sitt företags nuvarande utvecklingsstadie och valen stod mellan 
start, tillväxt, mognad, tillbakagång och vet inte (ibid.). Resultatet av undersökningen visade 
att företagen som befann sig i startstadiet i genomsnitt var 3 år gamla, hade omkring 3 
anställda samt en nettoomsättning på cirka 1 500 000 kronor. Företagen i tillväxtstadiet var i 
genomsnitt 7 år gamla, hade omkring 8 anställda och en nettoomsättning på cirka 5 500 000 
kronor. I det sista stadiet, mognad, var företagen i genomsnitt 11 år gamla, hade omkring 17 
anställda och en nettoomsättning på cirka 12 000 000 kronor. Masurel och Montforts (2006) 
resultat visar tydligt att äldre företag har kommit längre i sin livscykel än yngre företag. 
 

2.3.1 Problem som uppkommer i de olika stadierna 
 
Ett grundläggande antagande som påpekas i alla livscykelmodeller är att det finns 
regelbundenhet i en organisations utveckling, och att dessa regelbundenheter kan bli indelade 
i olika stadier (Dodge & Robbins, 1992). En organisations aktiviteter och struktur i ett stadie 
skiljer sig från de i föregående eller följande stadier. Följaktligen kommer det att uppstå olika 
typer av problem i varje stadie (ibid.). En studie av Dodge och Robbins (1992) utforskar just 
påståendet att de huvudsakliga problem som småföretag ställs inför varierar i de olika 
stadierna av livscykelmodellen. Denna studie delar in livscykelmodellen i fyra generella 
stadier nämligen: bildande, tidig tillväxt, sen tillväxt och stabilitet. Resultatet av de 364 
undersökta företagen visade på totalt 849 stora problem, varav ledningsproblem och 
finansiella problem var några av de mest frekventa. Genom att undersöka den relativa 
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frekvensen på dessa problem under de olika stadierna i livscykelmodellen framkom att, små 
företag möter färre lednings- och finansiella problem i takt med att de utvecklas i de olika 
stadierna (ibid.). Nedan följer en genomgång av de problem som Dodge och Robbins (1992) 
resultat belyser i relation till de olika stadierna.  
 

2.3.2 Bildande och tidig tillväxt stadiet 
 
Bildandet av ett företag innebär att man omvandlar en idé till en affärsverksamhet (Cooper, 
1979). Ägarens fokus är att göra idén till verklighet, få igång verksamheten, bygga kapital och 
en stabil kundbas (ibid.). I det tidiga tillväxt stadiet etablerar sig verksamheten genom en stark 
positiv tillväxt (Smith, Mitchell & Summer, 1985). Här finns dock en hög osäkerhet vilket gör 
det extra viktigt för ägaren att övervaka marknaden och anpassa de initiala strategierna till 
större förändringar (ibid.). Problem som enligt Dodge och Robbins (1992) resultat uppkom i 
störst utsträckning i de första stadierna kunde relateras till brist på ekonomisk kunskap och 
finansiell planering. Det mest frekventa finansiella problemet som framkom av hela 
undersökningen var ekonomisk planering, vilket inkluderade låg kapitalbildning och att 
lokalisera finansiella källor. Ett företag som stöter på problem rörande ekonomisk planering 
gör det oftast under bildandet av företaget, vilket även resultatet av undersökningen 
fastställde. Slutligen visade resultatet att dåligt kassaflöde blev ett problem under den tidiga 
tillväxten som höll i sig genom de resterande stadierna i livscykelmodellen (ibid.). 
 

2.3.3 Sen tillväxt stadiet 
 
I detta stadie börjar tillväxten stagnera av två orsaker (Churchill & Lewis, 1983). Den ena är 
på grund av inträde av direkta konkurrenter som har varit relativt inaktiva tills nu. Den andra 
orsaken är att gapet mellan den nuvarande marknaden och den potentiella marknaden 
minskar. Ett av de viktigaste besluten för ägaren i det här stadiet är om företaget ska 
expandera eller stabiliseras (ibid.). I undersökningen framkom att det mest frekventa 
ledningsproblemet i det sena tillväxt stadiet var inventering och kostnadskontroll, vilket kan 
relateras till ökad försäljning och efterfrågan (Dodge & Robbins, 1992). Det näst mest 
frekventa finansiella problemet i hela undersökningen var brist på bokförings- och 
arkiveringssystem, och verkade bestå under alla stadier i livscykelmodellen, förutom i tidig 
tillväxt (ibid.). 
 

2.3.4 Stabilitet stadiet 
 
Ett litet företag som befinner sig i detta stadie är stabilt och fungerar enligt Dodge och 
Robbins (1992) nästan som en liten byråkrati. Om basen för fortsatt tillväxt inte har blivit 
välgrundad i de tidigare stadierna kan problem från tidigare tillfällen uppenbara sig här. Detta 
kan medföra en eventuell återgång för att företaget ska kunna behålla sin lönsamhet. Förutom 
kassaflödesproblem och problem med bokförings- och arkiveringssystem, som även har 
förekommit i de andra stadierna, fann Dodge och Robbins (1992) i detta stadie problem 
rörande organisationens utformning och dess personal. Men även ledningsproblem rörande 
produktionen och/eller expandering av faciliteter var kritiska i detta stadie (ibid.). 
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Skillnaderna mellan de lednings- och finansiella problem som uppenbarade sig i de olika 
stadierna i livscykelmodellen visade sig vara signifikanta (Dodge & Robbins, 1992). 
Resultatet av Dodge och Robbins (1992) undersökning bevisar att ägaren/ledningen i ett litet 
företag möts av olika problem i de olika stadierna av livscykelmodellen. Vidare menar de att 
interna problem, såsom lednings- och finansiella problem, blir mer kritiska i takt med att 
företaget växer och utvecklas (ibid.). Nedan följer en modell som sammanfattar Dodge och 
Robbins resultat. 
 
 
  Bildandet Tidig tillväxt Sen tillväxt Stabilitet 
Utmärkande Idé till verksamhet Snabb tillväxt Dämpad försäljning Behålla lönsamhet 
drag Utveckla affärsplan Hög reaktion på Ökad konkurrens Oeffektivitet 
  Bygga kapital efterfrågan Växa eller stanna? Byråkratisk ledning 
  Identifiera marknad Matcha efterfrågan Utveckla kontroller   
    och utbud     
Interna Finansiell planering Inventering Inventering Inventering 
problem Affärsplanering Kostnadskontroll Kostnadskontroll Kostnadskontroll 
  Ek. kunskap Kassaflöde Finansiell planering Produktion 
  Prissättning Finansiell planering Affärsplanering Faciliteter 
    Prissättning Prissättning Prissättning 
     Bokföringssystem Organisationsstruktur 
        Personal 
        Bokföringssystem 
        Finansiell planering 
        Affärsplanering 

 
Tabell 1 - Dodge och Robbins resultat Källa: Dodge och Robbins, 1992 
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2.4 Sammanfattning av teorin 
 
Olika aktörer kan fungera som rådgivare åt småföretag men ett flertal studier (Kirby & King, 
1997; Bennet & Robson, 1999; NUTEK, 2000; Berry et al., 2006) har visat att revisorn är den 
som anlitas mest frekvent. Av tidigare studier (Andersson, 1995) framgår att småföretag har 
ett stort förtroende för sin revisor samt att samarbetet med denne är en viktig del av företagets 
verksamhet. Revisorn ses som en viktig samtalspartner, men det finns även negativa 
uppfattningar, till exempel att den är dyr, överskattad, en problemuppfinnare eller att företaget 
är för litet för att det ska kunna dra nytta revisorn som rådgivare. Många småföretagare saknar 
finansiell kunskap och en lösning är att anlita utomstående rådgivare för att skaffa den 
kompetens som företaget behöver. Extern rådgivning används vanligtvis för att tillgodose ett 
speciellt behov eller för att komma över en ”flaskhals”. 
 
Forskning (Svanström, 2004) har visat att småföretag ofta har ett stort behov av rådgivning 
för att kunna utveckla sitt företag och det kan bero på att småföretag har svårt att hantera den 
mängd aktiviteter som behöver utföras. Vidare framkommer att ett småföretags storlek kan 
relateras till behovet och anlitandet av rådgivning, ju mer ett företag växer desto mer tenderar 
det att söka extern rådgivning. Annat som påverkar anlitandet av rådgivning är 
tillväxtambitioner, bransch, ålder, ägarförhållanden och antalet anställda. En del studier 
(Davis et al., 1981; Peterson, 1984: NUTEK, 1992) har visat att små företag upplever att de 
har störst behov av rådgivning inom administrativa och operativa områden, framförallt inom 
redovisning, finansiering samt långsiktig affärsplanering.  
 
Vidare framkommer i forskningen att företag som upplevde att revisorns rådgivning varit till 
stor betydelse för företaget, var de som hade regelbunden kontakt med sin revisor. Revisorn 
var till stor hjälp vid drivandet av företaget, speciellt när det kom till introduktion och 
implementering av olika förändringar. Detta har visat sig vara viktigt i de tidiga stadierna i ett 
företag. För att småföretagare ska anlita revisorn som rådgivare måste den förväntade nyttan 
överstiga kostnaden, exempelvis genom lägre skatt.  
 
Under sin livstid passerar alla företag olika stadier som kan förklaras genom en 
livscykelmodell. Efter själva bildandet av företaget är de följande stadierna: start, tillväxt och 
mognad. Ett företags aktiviteter och struktur i ett stadie skiljer sig från de i föregående eller 
följande stadier. Följaktligen kommer det att uppstå olika typer av problem i varje stadie och 
dessa kan delas in i till exempel lednings- och finansiella problem.  
 
På nästa sida följer en modell som sammanfattar teorin och som kommer vara till hjälp vid 
insamlandet av empirin och analysen. De tre stadierna (start, tillväxt och mognad) är hämtade 
ur Masurel och Montforts (2006) undersökning. Då dessa stadier är baserade på en kvantitativ 
definition har författarna valt att även tillföra en kvalitativ definition för att öka 
noggrannheten för urvalet i undersökningen. I tillväxtstadiet har författarna tillfört några 
kriterier från Dagens Industris (2008) krav på gasellföretag, nämligen att företagen de senaste 
tre åren kontinuerligt har ökat sin omsättning, under samma period minst fördubblat sin 
omsättning samt att de har växt organiskt (DI, 2008). För att tillhöra mognadsstadiet krävs att 
företaget är ett icke-växande företag, det vill säga det får inte ha växt med mer än åtta procent 
under en treårsperiod, men inte heller minskat sin omsättning med mer än två procent 
(Blomkvist, odaterad). Behoven i de olika stadierna bygger på Dodge och Robbins (1992) 
resultat och är listade utan inbördes ordning. Observera att i det första stadiet (start) ingår 
behov från både bildandet och tidig tillväxt från Dodge och Robbins (1992) resultat. 
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Anledningen till att författarna slagit ihop dessa två första stadier till ett är för att de går in i 
varandra och det är svårt att dra någon klar gräns mellan dem. Uppfattningarna är en 
sammanfattning av vad som framkommit av teorin. Anledningen till att de ännu inte är 
uppdelade i olika stadier beror på att det ännu inte finns teoretiskt belägg för detta, 
följaktligen är detta vad författarna ämnar undersöka. 
 
 
Stadie Start Tillväxt Mognad 
Behov Finansiell planering Finansiell planering Finansiell planering 
  Ekonomisk kunskap Bokföringssystem Bokföringssystem 
  Kostnadskontroll Kostnadskontroll Kostnadskontroll 
  Kassaflöde Affärsplanering Affärsplanering 
  Prissättning Prissättning Prissättning 
  Inventering Inventering Inventering 
      Produktion/Faciliteter 
      Personal 
      Organisationsstruktur 
Uppfattningar  Viktig samtalspartner, stort förtroende, dyr, överskattad, problemuppfinnare 
  för litet företag för att kunna dra nytta av rådgivning, viktig för tillväxt, 
  kunskapskomplement.     
 
Tabell 2 - Modell över referensramen 
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3. Metod 
 
Enligt Saunders et al., (2003) skall metodkapitlet innehålla en tillräckligt detaljerad 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt så att läsaren får en uppfattning om studiens 

trovärdighet, kvalitet och noggrannhet. Författarna kommer att redogöra för uppsatsens 

metodik och ansats samt tillvägagångssätt för insamling av såväl litteratur som empiri. 

Avslutningsvis ges en objektiv bedömning av studiens kvalitet. 

 

3.1 Uppsatsmetodik 
 
Jacobsen (2002) menar att det är svårt att dra en klar gräns mellan induktiva och deduktiva 
ansatser. Istället pratar han om mer eller mindre öppna ansatser, det vill säga vilka gränser 
som forskaren sätter när denne vill samla in information. Den här studien följer den induktiva 
ansatsen eftersom den var öppen för ny information och det överraskande. Dessutom hade 
författarna en osäkerhet på vad som var relevanta förhållanden för frågeställningen, vilket är 
ett utmärkande drag för en induktiv ansats. Jacobsen (2002) menar dock att ingen forskare 
kan vara helt öppen (induktiv) utan alla har sina skygglappar. Författarna understryker därför, 
liksom Jacobsen (2002), en analytisk ansats som är oberoende av induktiv eller deduktiv 
strategi. Denna går ut på att forskaren tydligt ska skapa klarhet i sina förväntningar och 
antaganden innan informationen samlas in. Den här studien har därför även haft deduktiva 
inslag i den bemärkelsen att författarna började med att läsa in litteratur som hade med 
problemområdet att göra, innan de gick ut i verkligheten för att testa sina förväntningar. 
Därmed uppenbarade sig olika frågor allteftersom, vilket gjorde problemformuleringen och 
syftet till en mödosam process (Holme & Solvang, 1991).  
 

3.2 Forskningsansats 
 
Enligt Holme och Solvang (1991) brukar man skilja mellan två angreppssätt när man 
genomför en studie och författarna har valt att tillämpa den kvalitativa ansatsen. Anledningen 
till detta val var att författarna ville skapa sig en djupare förståelse om hur småföretagares 
uppfattningar om och behov av revisorn som rådgivare ser ut, beroende på om ett företag 
befinner sig i start-, tillväxt-, eller mognadsstadiet. Holme och Solvang (1991) menar att 
kvalitativa ansatser lämpar sig bäst för förstående syften. Man är därmed inte inriktad på att 
statistiskt generalisera ett problem till en hel population. Det centrala ligger snarare i en 
analytisk generaliserbarhet där man genom att söka information kan ge en djupare förståelse 
av det problem man studerar. En kvalitativ ansats inom den här studiens problemområde 
kändes som ett lämpligt val då den enligt Jacobsen (2002) sätter få begränsningar på de svar 
en uppgiftslämnare kan ge. Därav kunde författarna lägga vikt vid detaljer, nyanser och det 
unika hos varje respondent. Författarnas förhoppningar var att, med en kvalitativ ansats, få en 
djupare förståelse av problemet då ansatsen är öppen och påtvingar inte de undersökta 
företagen fasta frågor med givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Vidare menar Jacobsen 
(2002) att den kvalitativa ansatsen har sin styrka i intern giltighet, förståelse och närhet. En 
kvalitativ ansats är även lämplig när författarna i förväg inte vet mycket om det ämne de ska 
undersöka (ibid.). Det finns olika fördelar som kan uppnås med den kvalitativa ansatsen, till 
exempel djup och detaljförståelse, helhetsförståelse av fenomen och flexibilitet i 
informationsinsamlingen (Holme & Solvang, 1991). Nackdelar med den kvalitativa ansatsen 
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är att den kan bli oöverskådlig och alltför detaljerad, medföra höga kostnader, närheten till 
respondenten kan störa förmågan till analytisk distansering, och den stora flexibiliteten kan 
göra att undersökningen aldrig blir färdig (Jacobsen, 2002).  
 

3.3 Informationsinsamling 
 

3.3.1 Litteratursökning 
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring kvantitativ och kvalitativ sekundärlitteratur, 
vilket innebär att informationen är insamlad av andra och då oftast för ett annat ändamål och 
problemställning (Jacobsen, 2002). Sökning av litteratur har skett genom Högskolan i 
Halmstads biblioteksdatabas Hulda, databaser såsom Emerald, Artikelsök och ABI Inform, 
samt sökmotorn Google. De sökord som har använts är: revisionsplikt, förväntningsgap, 

revision, nystartat företag, förväntningar, accountants, small firms and accountants, lifecycle 

model, accountants as advisers och Churchill and Lewis. Dessutom har författarna hämtat tips 
på litteratur från andra uppsatser och avhandlingar inom ämnet. Här har dock extra 
försiktighet iakttagits och för att öka trovärdigheten i uppsatsen har enbart publicerade källor 
använts. Trots detta kan informationen vara missvisande då den ofta är manipulerad för att 
passa den ursprungliga forskarens behov (ibid.).  
 

3.3.2 Urval av respondenter 
 
Urval av enheter avgör i hög grad vilken information forskaren får in. Därför är det viktigt att 
vara uppmärksam på vem och vad man undersöker (Jacobsen, 2002). Kvale (1997) menar att 
man ska intervjua tillräckligt många personer för att kunna ta reda på det man vill veta. 
Antalet nödvändiga intervjupersoner beror därför på undersökningens syfte (ibid.).  
 
Författarnas urvalskriterier följer Masurel och Montforts (2006) resultat som åskådliggörs i 
tabellen nedan. Ytterligare kriterier var att företagen skulle tillhöra servicebranschen och 
använda revisorn som rådgivare. I tillväxtstadiet tillförde författarna några urvalskriterier från 
Dagens Industris krav på gasellföretag, nämligen att företagen de senaste tre åren 
kontinuerligt har ökat sin omsättning, under samma period minst fördubblat sin omsättning 
samt att de har växt organiskt (DI, 2008). För att tillhöra mognadsstadiet krävs att företaget är 
ett icke-växande företag, det vill säga det får inte ha växt med mer än åtta procent under en 
treårsperiod, men inte heller minskat sin omsättning med mer än två procent (Blomqvist, 
odaterad). Nedan sammanfattas författarnas urvalskriterier i en överskådlig tabell. 
 
  Start Tillväxt Mognad 
Ålder (cirka) 3 år 7 år 11 år 
Anställda (cirka) 3 st 8 st 17 st 
Nettoomsättning 
(Tkr, cirka) 1 500 5 500 12 000 
 
Tabell 3 - Studiens kvantitativa urvalskriterier 
 
Stadie 1 - Start: Företaget är omkring 3 år gammalt, har 3 personer i medeltal anställda och en 
genomsnittlig årlig nettoomsättning på omkring 1 500 000 SEK (Masurel & Montfort, 2006). 
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Stadie 2 - Tillväxt: Företaget är omkring 7 år gammalt, har 8 personer i medeltal anställda och 
en genomsnittlig årlig nettoomsättning på 5 500 000 SEK (Masurel & Montfort, 2006). 
Ytterligare kriterier är att företaget de senaste tre åren kontinuerligt har ökat sin omsättning, 
minst fördubblat sin omsättning under samma period samt växt organiskt (DI, 2008). 
 
Stadie 3 – Mognad: Företaget är omkring 11 år gammalt, har 17 personer i medeltal anställda 
och en genomsnittlig årlig nettoomsättning på 12 000 000 SEK (Masurel & Montfort, 2006). 
Ytterligare kriterier är att företaget inte får ha växt med mer än åtta procent under en 
treårsperiod, men inte heller minskat sin omsättning med mer än två procent (Blomqvist, 
odaterad). 
 
Författarnas urvalsprocess inleddes med att författarna kontaktade revisorer på Öhrlings 
PriceWaterHouse Coopers och BDO Nordic, för att få tag på företag som använder revisorn 
som rådgivare. Trots tacksam hjälp var det svårt att relatera företagen till studiens 
ovannämnda kvantitativa urvalskriterier. Författarna fick istället leta i databasen Affärsdata 
efter lämpliga företag som stämde in på urvalskriterierna. Efter att författarna ställt upp en 
lista över potentiella respondenter, kontaktades dessa i tur och ordning. Vid den initiala 
kontakten med företagen verifierade författarna även att de använde revisorn som rådgivare. 
Eftersom studien omfattar tre stadier i livscykelmodellen har författarna intervjuat sex olika 
företag, två i varje stadie. Kraven vid urvalet var att företagen ska använda revisorn som 
rådgivare samt vara ett serviceföretag. Anledningen till att författarna valde att inrikta sig mot 
serviceföretag var för att författarnas urvalskriterier är hämtade ur en undersökning av just 
serviceföretag (Masurel & Montfort, 2006). Vidare var det lättare att hitta serviceföretag än 
till exempel tillverkningsföretag. Intervjuerna genomfördes med ägaren till företaget efter 
informerat samtycke, det vill säga företagaren som undersöktes gjorde detta frivilligt samt var 
medveten om undersökningens syfte och hur svaren skulle användas. Företagen erbjöds även 
anonymitet, vilket samtliga angav som krav.  
 

3.3.3 Insamling av empiri 
 
Innan insamlandet av empiri ställdes författarna inför valet att antingen genomföra 
individuella besöksintervjuer eller intervjuer via telefon. Författarna valde öppna individuella 
besöksintervjuer som metod för empiriinsamling, vilket troligen är den vanligaste metoden för 
empiriinsamling inom den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002). Anledningen till detta val 
var att personer tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen ansikte mot ansikte än i telefon 
(Jacobsen, 2002). Det är även lättare att få kontakt med respondenten då man fysiskt sitter 
mitt emot varandra. Författarna hade då möjlighet att försöka skapa en förtrolig stämning, 
vilket kunde ha varit svårt i ett så opersonligt medium som telefon. En annan anledning till 
författarnas val var att möjligheten att observera ansiktsuttryck och kroppsspråk inte ville gå 
förlorad (ibid.). Styrkan i den kvalitativa intervjun är enligt Holme och Solvang (1991) att 
situationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal (ibid.). Den information som 
samlas in kommer i form av ord, meningar och berättelser och det läggs få eller inga 
begränsningar på vad respondenten kan säga (Jacobsen, 2002). Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att erhålla otolkade beskrivningar där respondenten beskriver så exakt 
som möjligt vad denne upplever och hur han/hon handlar (Kvale, 1997). Därför ansåg 
författarna att den var passande för att undersöka uppfattningar, då uppfattningar handlar om 
tankar och förhoppningar om en situation. Intervjuerna genomförde på plats hos företagen. 
Detta val berodde på att situationen och miljön är naturlig för företagaren. Om intervjuerna 
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istället hade skett på en konstlad plats hade risken för konstlade svar varit större (Jacobsen, 
2002). 
 
I den kvalitativa intervjun används inte standardiserade frågeformulär eftersom man inte vill 
styra respondenten för mycket (Jacobsen, 2002). Däremot utvecklade författarna en 
intervjuguide (se appendix) som fungerade som en vägledning under intervjuerna och som var 
till hjälp för att kunna strukturera dem. Intervjuguiden utvecklades utifrån teorikapitlet och 
omarbetades ett flertal gånger tills författarna var nöjda och kände att den återspeglade 
ändamålet med studien. Studiens syfte och problemformulering användes som en konstant 
påminnelse för att försäkra att den insamlade empirin skulle kunna ge svar på dessa. 
Intervjuguiden angav de ämnen som var föremål för intervjuerna och i vilken ordning de 
skulle tas upp. Allteftersom intervjuerna genomfördes märkte författarna att vissa frågor var 
överflödiga och till viss del upprepande, varför intervjuguiden kortades ned något efter hand. 
Intervjuguiden kan antingen beskriva de ämnen som ska täckas i stort eller rymma en rad 
omsorgsfullt formulerade frågor (Kvale, 1997). Författarnas intervjuguide följde det senare 
och innehöll främst öppna svarsalternativ för att respondenten skulle kunna tala så fritt som 
möjligt. Intervjuerna bandades efter godkännande av företagaren för att underlätta 
återgivandet av vad som framkom samt för att upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt 
under intervjuernas gång. Självklart finns det nackdelar även med bandning då vissa personer 
kan reagera negativt på att bli inspelade och kanske inte ger helt ärliga svar. Trots det menar 
Jacobsen (2002) att man bör spela in intervjuer så ofta man kan. 
 

3.4 Analysmetod 
  
Enligt Jacobsen (2002) följer en analys av kvalitativa studier tre steg: beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination. Beskrivning innebär att få en detaljerad 
beskrivning av den insamlade empirin (ibid.). Enligt författarnas önskemål bandades alla 
intervjuer för att sedan kunna registreras så noggrant som möjligt. Efter avslutade intervjuer 
dikterade författarna intervjuerna för att försäkra sig om att inget viktigt glömdes bort samt 
för att underlätta analysens nästa steg. Systematisering och kategorisering innebär en sållning 
och förenkling av informationen (Jacobsen, 2002). När alla intervjuer var dikterade tog 
författarna ut kärnan i varje intervju, som var relevant för studiens syfte, och skrev in detta i 
empirikapitlet. Denna nedkortade version av intervjuerna är det som framkommer i 
empirikapitlet. Utifrån denna kärna skapades sedan en överskådlig tabell som sammanställde 
empirin i relation till syftet. Detta gjordes för att underlätta analysen och behålla uppsatsens 
fokus. Det sista steget är kombination vilket innebär att man tolkar, letar efter meningar, 
orsaker och försöker bringa viss ordning i den insamlade informationen (Jacobsen, 2002). 
Detta genomfördes genom att följa den nedkortade livscykelmodellen i analysen. Författarna 
valde att i analyskapitlet analysera ett stadie i taget för att kunna urskilja likheter och 
skillnader inom dessa. Därefter sattes stadierna i relation till varandra i en helhetsanalys, för 
att slutligen kopplas till teorin. För att underlätta analysarbetet tillämpades, förutom teorin, de 
tabeller som författarna utvecklade allra sist i teori- respektive empirikapitlet.   
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3.5 Metodkritik 
 

3.5.1 Trovärdighet  
 
Ett ord som ofta förekommer i forskningssammanhang är validitet, det vill säga att vi faktiskt 
mäter det vi vill mäta (Stenbacka, 2001). Eftersom man i kvalitativa metoder inte avser att 
mäta något, utan istället söka efter en djupare förståelse av ett fenomen är det bättre att inrikta 
sig på undersökningens trovärdighet och kvalitet framför validitet. Medan kvantitativa 
metoder tenderar att fokusera generaliserbarhet framför kvalitet, sätter kvalitativa metoder 
kvaliteten mer i fokus. Gällande kvalitativa undersökningar kan god trovärdighet skapas 
relativt lätt. Med syftet att skapa förståelse av ett fenomen är man intresserad av att förstå en 
annan persons verklighet, baserat på ett specifikt problemområde. Vidare menar Stenbacka 
(2001) att trovärdighet på undersökningen uppnås genom att använda ”otvingade intervjuer” 
där respondenten kan prata fritt och att man har gjort ett ordentligt och bra urval (ibid.). För 
att öka trovärdigheten i den här studien har författarna använt sig av öppna frågor där 
respondenten kunde prata fritt utan styrning. Att även göra en noggrann och grundlig 
beskrivning av hela processen gör att forskaren får bra kvalitet när denne använder en 
kvalitativ metod (Stenbacka, 2001). Författarna har försökt uppnå en bra kvalitet och 
trovärdighet genom att grundligt beskriva uppsatsprocessen i detta kapitel.  
 

3.5.2 Analytisk generaliserbarhet 
 
Den klassiska frågan gällande generaliserbarhet är om studiens slutsatser är generella sett till 
en hel population (Stenbacka, 2001). För att vara det måste urvalet vara representativt för hela 
populationen, vilket det inte är i kvalitativa ansatser. Istället kan man göra en skillnad mellan 
statistisk generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet där analytisk generaliserbarhet är 
relevant i kvalitativa undersökningar. Stenbacka (2001) menar att analytisk generaliserbarhet 
blir möjligt genom ett strategiskt urval av respondenter som är relevanta till studien och inte 
genom statistiska urval (ibid.). Författarna har med stor omsorg valt ut företag som passar de 
kriterier som har ställts upp efter den här studiens syfte.  
 

3.5.3 Noggrannhet 
 
Noggrannhet är alltid relevant, oavsett vilken typ av undersökning som görs (Stenbacka, 
2001). Ofta förekommer begreppet reliabilitet i forskningssammanhang vilket betyder att man 
skulle få samma resultat om undersökningen skulle göras om gång på gång. Reliabilitet har 
därför inte någon relevans i en kvalitativ undersökning, där det är omöjligt att differentiera 
undersökaren och metoden. Den grundläggande frågan i kvalitativa undersökningar är istället 
undersökarens noggrannhet. Ett sätt att utvärdera noggrannheten är att fundera över om den 
kvalitativa undersökaren gör hela processen tydlig. Enligt Stenbacka (2001) är lösningen för 
en kvalitativ undersökare att vara så noggrann och systematisk som möjligt när man gör hela 
uppsatsprocessen medveten för sig själv, för att senare kunna beskriva den i presentationen av 
studien (Ibid.). I den här studien har författarna bland annat läst in sig på teori, utvecklat en 
relevant intervjuguide baserat på syftet, satt upp kriterier för urval och bandat alla intervjuer 
för att uppnå noggrannhet. 
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4. Empiri 
 
Enligt Saunders et al., (2007) skall empirikapitlet ge författarna en möjlighet att redogöra för 

läsarna om de fakta som framkom av undersökningen. Författarna kommer i detta kapitel att 

sammanställa och presentera vad som framkom av de sex olika besöksintervjuerna. 

Avslutningsvis sammanställs det mest väsentliga i empirin i en överskådlig tabell, som sedan 

kommer att användas i analyskapitlet. 

 

4.1 Start – Företag S1 
 

4.1.1 Bakgrund 
 
Företag S1 bedriver service för vuxna med missbruksproblem och har varit verksamma sedan 
2004. Företaget har i dagsläget 3 anställda och nettoomsättningen uppgick till 2 400 000 
kronor i bokslutsperioden 2005-2006. Året dessförinnan uppgick nettoomsättningen till cirka 
2 300 000 kronor. Företaget har sitt säte i Västsverige och intervjun ägde rum den 8 april 
2008 med ”Adam”, ägaren till företaget. Adam själv anser att han kan ”lite om mycket” när 
det gäller ekonomi. Han kan grunderna och är duktig på det allmänna kreativa området, men 
det är revisorn som sköter all bokföring. Vidare tycker inte Adam att det är några konstigheter 
alls att tolka rapporterna från revisorn, ”det är ju bara att titta på sista sidan”. Adam menar 
att det är svårt att specificera verksamhetens behov av rådgivning då den är så specifik, det är 
därmed svårt för revisorn att tillföra ny kunskap. Däremot tillför revisorn mycket när det 
gäller planering och ekonomiska frågor. Det är just det Adam behöver hjälp med, då han själv 
anser att han inte är någon siffermänniska. Följaktligen är det finansiell planering som Adam 
främst använder revisorn till. Här ingår bland annat löner och löneavtal. 
 

4.1.2 Rådgivning 
 
Adam har enbart positiva uppfattningar om revisorn som rådgivare och har haft samma 
revisor hela tiden. Att det blev just den revisorn som valdes var tack vare ett tips från Adams 
bank. Sedan dess har det stämt och fungerat på alla sätt och viss. De har regelbunden kontakt, 
minst en gång i månaden och samarbetet ”fungerar kanon”. Revisorn är en viktig 
samtalspartner och Adam har stort förtroende för honom.  
 
Det är svårt för Adam att nämna ett specifikt tillfälle då han blev extra nöjd med 
rådgivningen. Däremot uttrycker han ett litet missnöje med att fick betala för mycket skatt i 
år, men påpekar samtidigt att det inte är revisorns fel. Därefter tillägger Adam, med glimten i 
ögat, att ”det jag kan vara mindre nöjd med är att han är för lite kreativ när det gäller avdrag 

och sådant, men det är ju min åsikt”. För övrigt är Adam väldigt nöjd med sin revisor och 
anser att nyttan oftast överstiger kostnaden, även om han kan vara lite dyr. Om Adam inte 
hade varit nöjd hade han ändå inte bytt revisor utan menar att då ska det till något väldigt 
exceptionellt.  
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Förutsättningar för att revisorn skall kunna tillgodose Adams behov är ömsesidig öppenhet, 
att man kan föra en diskussion om olika valmöjligheter samt att man kan prata om allting. 
Nyttan som Adam förväntar sig handlar inte enbart om resultat utan även om många andra 
saker som man behöver hjälp med vad gäller till exempel planering. ”Det blir ju ett resultat, 

han kan se andra saker vad man behöver titta på och dra ned på. Givetvis är det 

resultatinriktat, det går inte att komma ifrån”. Avslutningsvis sammanfattar Adam: ”jag har 

inget annat än positiva uppfattningar om revisorn som rådgivare, vi har haft en bra och nära 

relation. Sedan är vi inte överens om allt, men så ska det ju vara”. 

 

4.2 Start – Företag S2 
 

4.2.1 Bakgrund 
 
Företag S2 är verksamma inom fotostudio branschen och bildade aktiebolag år 2004. 
Företaget har sitt säte i Västsverige och har 4 anställda och en nettoomsättning på cirka 
1 700 000 kronor i bokslutsperioden 2006-2007. Året dessförinnan uppgick 
nettoomsättningen till cirka 1 500 000 kronor. Intervjun ägde rum med ”Bertil”, ägaren till 
företaget den 17 april 2008. Bertil anser sig ha goda kunskaper inom ekonomi och har själv 
hand om bokföringen. Dessutom prenumererar han på tidningen ”sunt förnuft” vilket han 
tycker är ett bra medel för att hålla sig uppdaterad. Han menar att ekonomiska kunskaper är 
viktigt att ha för alla människor och driver man ett företag är det a och o att man kan själv och 
inte behöver förlita sig för mycket på andra. Företaget har störst behov av att få rådgivning 
inom det ekonomiska och Bertil menar att ”det är ju därför man jobbar till väldigt stor del, vi 

bedriver ju ingen välgörenhet utan tanken är att man ska få en så stor ekonomisk utdelning 

som möjligt på det man gör.” 
 

4.2.2 Rådgivning 
 
Bertils generella uppfattningar om revisorn är att det är ”en väldigt trevlig karl”. Han menar 
att han är väldigt duktig och noggrann och tillåter inga chansningar, vilket har både sina 
positiva och negativa sidor. Fördelen är enligt Bertil att man vet att man inte har gjort något 
orätt utan att allt är grönt om det skulle bli en revision. Nackdelen däremot är att när Bertil 
jämför sig själv med andra företagare, som lever bättre liv trots att de har en lägre taxerad 
inkomst, undrar han vad de gör som han själv inte gör och om det har att göra med att hans 
revisor inte är tillräckligt duktig. Trots tvivel på den nuvarande revisorn och tidigare 
funderingar på att byta, håller han ändå fast vid denne. Anledningen säger han sig vara att han 
har haft honom så pass länge att det är praktiskt och smidigt eftersom han känner företaget. 
Därför skulle ett byte av revisor bli omständigt samt ta mycket tid ifrån annat som är 
viktigare. 
 
Vidare tillägger Bertil att samarbetet med revisorn fungerar mycket bra och de har 
regelbunden kontakt med varandra, vanligtvis ett par gånger i månaden. Oftast är det revisorn 
som hör av sig om Bertil till exempel har skrivit fel i en kassarapport eller om bankgirot inte 
stämmer, men det är även vanligt att Bertil själv kontaktar revisorn om han vill ha råd om var 
han ska bokföra nya inköp och liknande.  
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Bertil påpekar starkt att han förväntar sig mer rådgivning av sin revisor. Ett exempel är när 
det skulle bestämmas om bolaget skulle drivas som ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Då 
var revisorn med och beslutade att ett aktiebolag var bättre med tanke på senare 
generationsskifte. Bertil fick då lite rådgivning men hade förväntat sig mer, ”jag hade tyckt att 

det var en större fördel om jag hade fått se mer fördelar och nackdelar med de olika 

alternativen”. Ett annat exempel har att göra med momsregistreringen på fastigheten, som 
Bertil äger privat och hyr ut till företaget. Även här avgjorde revisorns råd valet att 
momsregistrera, vilket Bertil inte är särskilt nöjd med, utan tycker att det var enklare tidigare 
när han slapp krånglet med avskrivningar på samma sätt. 
 
När det gäller nytta/kostnad med revisorn som rådgivare tycker Bertil att ”de är j… igt dyra 

rent ut sagt” men nytta blir det naturligtvis eftersom det är rätt mycket krångligheter med allt. 
Skulle Bertil göra vissa saker, såsom deklarationer och allt med myndigheterna, själv i större 
utsträckning, skulle han få offra mer timmar ifrån det som han normalt är bättre på. Vidare 
menar Bertil att förtroende samt att revisorn ser till hans intressen och inte bara går 
myndigheternas ärenden är en viktig förutsättning för en god relation. Han menar att det går 
att göra vissa saker på ett annorlunda sätt, helt lagligt, och därmed få ut lite mer, men då 
måste både han och revisorn anstränga sig lite mer för att hitta kryphål i lagen, vilket inte är 
fallet idag. Avslutningsvis tillägger Bertil att han upplever att han ofta själv får ställa frågor 
till sin revisor om till exempel nya regler och bestämmelser. Det tycker han inte att han själv 
ska behöva göra utan anser att revisorn borde komma med de beskeden. 
 

4.3 Tillväxt – företag T1 
 

4.3.1 Bakgrund 
 
Företag T1 har varit verksamma inom konditoribranschen sedan 2002 och har i dagsläget 7 
anställda. Nettoomsättningen uppgick till 5 200 000 kronor i bokslutsperioden 2006-2007. De 
två föregående åren uppgick nettoomsättningen till cirka 4 300 000 kronor respektive 
3 000 000 kronor. Företaget har sitt säte i Västsverige och har hållit sig inom ramen för 
tillväxtkriterierna de senaste tre åren, det vill säga det har kontinuerligt ökat sin omsättning 
samt fördubblat sin omsättning under samma period. Intervjun ägde rum den 15 april 2008 
med ”Ceasar”, ägaren till företaget. Ceasar själv har en del ekonomisk kunskap som har 
införskaffats genom 70 högskolepoäng inom nationalekonomi och företagsekonomi. Även 
fast den löpande bokföringen sköts inom företaget anlitar de revisorn för att upprätta 
månadsbokslut. De frågor som företaget har störst behov av att få rådgivning om är stora 
investeringar som eventuellt kan äventyra mycket för företaget. ”Då vill jag gärna få så 

mycket rådgivning som möjligt innan jag tar ett sådant stort beslut”. För övrigt är det resultat, 
kostnader och nyckeltal som Ceasar brukar rådfråga revisorn om. 
 

4.3.2 Rådgivning 
 
Ceasars generella uppfattningar om revisorn som rådgivare är positiva. Ceasar använder sig 
mest av rådgivning då han behöver hjälp med lite större frågor, till exempel när han har 
funderat på att köpa fler konditorier. Då har de suttit ned tillsammans och diskuterat om det 
vore lönsamt och så vidare. Ceasar har dock inte alltid varit nöjd med sin revisor, utan bytte 
till sin nuvarande revisor i höstas eftersom han blev väldigt missnöjd med sin gamla. 
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Anledningen till bytet var att Ceasar tappade förtroendet då hans dåvarande revisor värvade 
och anställde en utav företagets anställda, som i grund och botten är ekonom. Detta gjorde 
han utan att fråga Ceasar och han menar att ”man måste ha förtroende för sin revisor, annars 

fungerar det inte”. 

 

Ceasar har kontakt med sin revisor några gånger per år och tycker att samarbetet och 
förtroendet är bra. Det senaste rådgivningstillfället som Ceasar fick var i samband med det 
senaste bokslutet. Då satt han tillsammans med revisorn och gick igenom olika nyckeltal och 
pratade om vad som hade blivit bättre sedan sist och vad som eventuellt kunde bli ännu bättre. 
Ceasar har svårt att nämna ett rådgivningstillfälle då han blev extra nöjd, utan tycker att det 
har flutit på bra. 
 

Ceasar anser att rådgivning med revisorn är väl investerade pengar. Han påpekar att i början 
när han var ny, tänkte han att ”revisorn, han fixar bra skatt och så, bara man hittar rätt 

person. Men så är det ju inte. Visst ska de utnyttja de saker som finns, givetvis, men det är ju 

inte så att de kan trolla”. Om nyttan inte skulle överstiga kostnaden skulle Ceasar kunna 
överväga att byta revisor än en gång, men just nu är han väldigt nöjd. Han menar att han 
hellre betalar mer och är nöjd, än jagar kostnader och kanske får en revisor som han ”måste 

krångla med hela tiden”.  
 
För att revisorn skall kunna möta Ceasars behov är det viktigt att han är tillgänglig. Han 
menar inte att de behöver svara på en gång om han ringer, men de ska ringa upp. Han gillar 
inte när det ligger för mycket papper på hög som inte blir utredda utan det måste flyta på hela 
tiden, för ”det blir ganska snabbt kaos även på ett litet företag”. 

 

4.4 Tillväxt – företag T2 
 

4.4.1 Bakgrund 
 
Företag T2 är verksamma inom PR och kommunikation och registrerades år 2000. I dagsläget 
har T2 9 anställda och en nettoomsättning på cirka 8 800 000 kronor (bokslut 2006). Åren 
dessförinnan uppgick T2s nettoomsättning till 5 600 000 kronor respektive 4 200 000 kronor. 
Företaget har sitt säte i Västsverige och intervjun ägde rum med ”David”, ägaren tillika VD:n 
den 18 april 2008. Företaget har hållit sig inom ramen för författarnas tillväxtkriterier de 
senaste tre åren. David har fått lite ekonomiska kunskaper genom studier inom 
företagsekonomi och nationalekonomi på högskola och har därför inga problem med att tolka 
ekonomiska rapporter. Däremot sköter inte David själv den löpande bokföringen utan en 
person i revisionsteamet sköter det. David anser att det som företaget har störst behov av att få 
rådgivning om är frågor angående ekonomi, fördelning av intäkter och kostnader samt 
skatteplanering. Dessutom är revisorn en viktig samtalspartner att bolla frågor med. 
 

4.4.2 Rådgivning 
 
Davids generella uppfattningar om revisorn är i dagsläget positiva men anser ändå att vissa 
revisorer är petiga och ”extremt jobbiga”. David har dock lärt sig med tiden att välja en 
revisor som passar honom som person då han ser sig själv som en entreprenör som inte gillar 
extrem noggrannhet. I dagsläget har han hittat ett jättebra gäng som förstår honom och hans 
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verksamhet och som dessutom kan bortse från småsaker. Den nuvarande revisorn har 
företaget haft i 4 år och eftersom David är ensam ägare tycker han att det är en bra person att 
”bolla” frågor med, såsom ekonomi, fördelning av intäkter och kostnader samt 
skatteplanering. David har normalt sett kontakt med sin revisor ett par gånger per år. Under 
perioder där det går extra bra, och det finns möjligheter till nya investeringar, eller extra dåligt 
för företaget, blir istället kontakterna mer frekventa.  
 
David anser att samarbetet med revisorn fungerar mycket bra och han har ett stort förtroende 
för dennes kunskaper. David tycker att det känns tryggt att hyra in expertkunskap, så att han 
kan ägna sig åt att skapa idéer och sälja in dem till sina kunder. Vidare menar David att 
rådgivningen rent intäktsmässigt inte gör någon större skillnad men den kan underlätta 
periodisering och planering inför framtiden. Rådgivningen kan även bidra med ekonomisk 
kunskap, till exempel vad gäller råd vid avsättningar till olika fonder. 
 
Det senaste rådgivningstillfället David hade gällde en kontroll och genomgång av resultat- 
och balansräkningen. Anledningen var att de ville försöka minska sina kostnader. Då gick de 
igenom alla poster och diskuterade om något kunde justeras. Med sin nuvarande revisor har 
David inte blivit missnöjd men med föregångaren fanns missnöje från Davids sida, gällande 
avdrag och skatt. Felet var att han var ”extremt petig”, säger David och ”jagade ören hit och 

dit”. Det enda positiva med det var att ”ifall det skulle bli en granskning så visste man att 

allting var rätt”. 
 
Vad gäller nytta/kostnad med revisorn tycker David att ”det är aldrig roligt att få fakturan, 

det kostar ju rätt mycket. Dessutom är de ju väldigt bra på att snacka och informerar gärna 

för mycket för att få med allting”. David menar dock att trots att det svider att betala 
fakturorna är det skönt att få experthjälp. David tvekar inte att vidta åtgärder om nyttan inte 
skulle överstiga kostnaden men han är noga med att poängtera att han ”hellre hittar en revisor 

som är bra och kostar mer än någon som inte passar mig och kostar mindre”. 
 
David tycker att förståelse och lyhördhet är två viktiga förutsättningar för att revisorn skall 
kunna möta företagets behov.  Han vill gärna att revisorn sätter sig in i företaget och försöker 
förstå hur han jobbar och vad som är viktigt för honom som kund. Dessutom är personkemin 
viktig. David är en innovativ och kreativ människa och då gäller det att hans revisor ligger på 
samma våglängd, ”den sociala begåvningen är väldigt viktig”. David förväntar sig att 
rådgivningen skall ge nytta i form av bättre resultat, lägre skatt och att få så mycket pengar 
över själv som möjligt. ”Mina förväntningar är att han gör ett bra jobb och försöker att 

hjälpa till där det går”. 

 

4.5  Mognad – företag M1 
 

4.5.1 Bakgrund 
 
Företag M1 har varit verksamma inom arkitektbranschen sedan 1994 och har i dagsläget 18 
anställda. Nettoomsättningen uppgick till 14 500 000 kronor i bokslutsperioden 2006-2007. 
Åren dessförinnan uppgick M1s nettoomsättning till cirka 13 700 000 kronor respektive 
14 000 000 kronor. Företaget har sitt säte i Västsverige och har hållit sig inom ramen för 
mognadskriteriet de senaste tre åren. Intervjun ägde rum den 11 april 2008 med ”Erik”, en av 
ägarna till företaget. Erik själv har mycket lite ekonomisk kunskap när det gäller att upprätta 
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bokföring och tolka årsredovisningar. Han har gått ekonomiskt gymnasium men tycker inte 
att han har någon direkt nytta utav det. Erik anser att behovet av rådgivning främst rör frågor 
angående framtida investeringar, finansiella placeringar, bokslut, deklarationer eller nya 
lagstiftningar som företaget behöver uppdatera sig om. 
 

4.5.2 Rådgivning 
 
Erik använder sig av två revisorer, en rådgivare parallellt med en revisionsfirma. På företagets 
styrelsemöten sitter således två revisorer med, den ene är den auktoriserade revisorn som 
krävs då de är ett aktiebolag, den andre är en rådgivare. Erik bedömer att revisorn är en klok 
och duktig rådgivare och de vet att revisorn kan vara mycket kreativ och skapa värden för 
företaget, därmed har de goda erfarenheter av revisorn som rådgivare. Anledning att Erik 
valde att använda just revisorn som rådgivare var att de fick goda vitsord från andra. Erik har 
kontakt med företagets rådgivare cirka två gånger om året och då oftast på styrelsemöten. 
Men Erik menar att ”tiden går så fort och åren susar iväg, så det känns ändå som ganska 

lagom”.  
 
Förtroendet för revisorn anser Erik är bra, men det har inte alltid varit så i tidigare relationer 
med andra revisorer. Erik menar att det är viktigt att man som ett litet företag, uppfattas som 
en viktig och betydelsefull kund av revisorn. Så var inte fallet med en tidigare rådgivare de 
hade. Där kände företaget att de inte var betydelsefulla på det sättet de ville vara eftersom 
revisorn mest ägnade sig åt de större företagen. Därmed upplevde de att de inte fick den 
kreativiteten som de får nu, när de anlitar en mindre revisionsbyrå. Erik menar att det är 
viktigt att man talar samma språk och att man förstår varandra för att deras behov skall bli 
tillgodosedda. De är även viktigt att de blir sedda av sin revisor samt att personkemin 
stämmer. 
 
Erik anser att revisorn som rådgivare tillför diverse olika saker till företaget. Det kan till 
exempel röra sig om framtida investeringar, finansiella placeringar eller nya lagstiftningar 
som medför något för företaget. Erik är av uppfattningen att det är ägarnas uppgift att se till 
att de har mycket jobb och bra lönsamhet i det de gör, medan revisorns uppgift är att se till att 
behålla så mycket som möjligt av pengarna i företaget, så att det kan växa sig starkt. De ska 
även se till att alla regler och bestämmelser följs. Vidare menar Erik att det är viktigt för dem 
att skapa trygghet för deras personal och för dem som ägare genom att försöka överbygga 
lågkonjunktur, då arkitektbranschen är väldigt konjunkturkänslig. Erik har varit med länge i 
branschen och vet av erfarenhet att det kan bli väldiga svängningar. Därför är det viktigt för 
företaget att de har balanserat upp någon form av reserver, budget och beredskap för detta, 
och Erik menar att det är sådana saker som revisorn är bra på. I slutändan handlar det om att 
skapa lönsamhet och värden. 
  
Det senaste rådgivningstillfället med revisorn ägde rum på det senaste styrelsemötet i 
företaget. Där pratar de sig samman om olika lösningar som ska göras och hur de ska matcha 
ny lagstiftning som tillkommit, för att kunna skapa värde och tillväxt i företaget. Erik har inte 
blivit missnöjd med rådgivningen under de senaste fem åren då de har haft samma rådgivare, 
tvärtom har de hjälp till att införa nya regler som passat bra för företaget. Revisorn har kunnat 
uppmärksamma och tajma in så att de har fått en bra utveckling. Däremot har de tidigare känt, 
när de hade andra rådgivare, att de inte alltid har fått tillfredsställande svar på sina frågor. 
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Erik har inte så mycket att säga om nytta/kostnad med rådgivningen. Han menar att 
revisorerna är konsulter precis som dem och tar betalt per timme. Vidare menar Erik att 
rådgivningen och kreativiteten, som går utöver den lagstadgade revisionen, är något de själva 
ber om och därför accepterar de kostnaden. Dock menar Erik att, om nyttan inte överstiger 
kostnaden, är de beredda att vidta åtgärder, vilket de har gjort förr. Företaget är inne på sin 
fjärde revisor som rådgivare. Anledningen till bytena har bland annat varit pension, en som 
inte var tillräckligt kreativ och någon där de inte har blivit tillräckligt sedda. Den förväntade 
nyttan med rådgivningen handlar om värdetillväxt, både i det korta och långa perspektivet. 
Det handlar om att skapa ett långsiktigt värde, en långsiktig substans i företaget, och det är 
sådant de behöver hjälp med. Sedan är det självklart viktigt, påpekar Erik, att skapa 
värdestigning till aktieägarna och att bedriva lönsamhet för de anställdas skull. Erik avslutar 
frågan om förväntad nytta med rådgivningen med att säga ”det är lätt att säga att man vill 

betala så lite skatt som möjligt, men det är inte riktigt hela sanningen utan det finns andra 

delar i det också. Så svaret på frågan är att skapa långsiktig och uthållig värdetillväxt både 

för personal, aktieägarna och företaget”. 

 

4.6 Mognad – företag M2 
 

4.6.1 Bakgrund 
 
Företag M2 har varit verksamma inom restaurangbranschen sedan 1990 och har i dagsläget 16 
anställda. Nettoomsättningen uppgick till 8 300 000 kronor i bokslutsperioden 2006-2007. 
Åren dessförinnan uppgick M2s nettoomsättning till cirka 7 800 000 kronor samt 8 000 000 
kronor. Företaget har sitt säte i Västsverige och har hållit sig inom ramen för mognadskriteriet 
de senaste tre åren. Intervjun ägde rum den 8 april 2008 med ”Fredrik”, som är den ägaren till 
företaget som har hand om den ekonomiska biten. Fredrik själv har en del ekonomisk kunskap 
när det gäller att upprätta bokföring och tolka årsredovisningar, då han själv sköter den 
löpande bokföringen i företaget. Det mesta har han lärt sig genom rutin och praktik samt med 
revisorns hjälp. Fredrik anser att verksamhetens behov av rådgivningen kan variera och den 
kan ge svar på både små och stora frågor. Det kan till exempel handla om att leasa en bil, låna 
pengar, få hjälp med momsredovisning, få en nulägeskontroll av bolaget, diskutera 
expansionsplaner samt diverse små frågor som Fredrik är osäker på, till exempel råd vid 
bokslutsdisposition. 
 

4.6.2 Rådgivning 
 
Fredrik har haft samma revisor hela tiden och hans generella uppfattningar om denne som 
rådgivare är att han har haft stor hjälp av honom. Han känner honom sedan gammalt och 
anser att det underlättar. Fredrik har knappt några negativa uppfattningar och menar att det är 
svårt att hitta fel på dem, men att det är möjligt. ”En revisor kan ju inte alla branscher i 

grund och botten, de vill bara tro så”.  
 
Fredrik har regelbunden kontakt med sin revisor, oftast ett par gånger per månad. Då handlar 
det främst om små frågor och eftersom de har så pass god relation, är det inga problem att 
ringa lite då och då. Följaktligen fungerar samarbetet mycket bra och är grundat i en långvarig 
relation. 
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Fredrik kan inte nämna ett speciellt rådgivningstillfälle då han blev extra nöjd med revisorn 
men berättar om ett tillfälle då de hade planer på att expandera. Då var revisorn med och gick 
igenom allt och gav råd, och det kändes som något nödvändigt för att klara av att ta beslut. 
Det var heller inget speciellt rådgivningstillfälle då Fredrik blev missnöjd, men påpekar att 
revisorn gärna säger nej till mycket. Det senaste rådgivningstillfället gällde en försäljning av 
ett företag vilket fungerade bra och Fredriks uppfattningar före och efter skilde sig inte åt 
nämnvärt. 
 
Vad gäller nytta/kostnad med revisorn har Fredrik inte så mycket att invända utan menar att 
det kostar att driva något oavsett om man är revisor eller restaurangägare. Därmed accepterar 
han kostnaden som revisorn debiterar. Däremot skulle Fredrik kunna vidta åtgärder och byta 
revisor om inte nyttan överstiger kostnaden. Detta har dock inte varit fallet utan Fredrik och 
revisorn har en så pass upparbetad relation vilket skulle medföra att det skulle bli stor skillnad 
om han bytte. 
 
Viktiga förutsättningar för att revisorn ska kunna tillgodose Fredriks behov är att han ska vara 
lyhörd, kunnig och sätta sig in i branschen. Den förväntade nyttan handlar om att få ett 
lättbegripligt svar, lägre skatt, att de har bra koll gentemot myndigheterna och att de reder ut 
frågetecken. Fredrik avslutar intervjun med att konstatera: ”revisorn är en viktig 

samtalspartner oavsett vilka avseenden man behöver hjälp med”. 
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4.7 Sammanställning av empirin 
 
Nedan följer en tabell av empirin som på ett överskådligt och koncist sätt demonstrerar kärnan 
i denna. Tabellen utgör grunden för den påföljande analysen. 
 
 
Stadie Start Tillväxt Mognad 

  Adam Bertil Ceasar David Erik Fredrik 

Behov Ekonomisk Ekonomisk Uppföljning/ Ekonomisk Finansiella Ekonomisk 

  kunskap kunskap planering kunskap placeringar kunskap 

  Finansiell Bokföring Kostnads- Finansiell Finansiell Nuläges- 

  planering   kontroll planering planering kontroll 

  Bokföring   Bokföring Bokföring Nya lagar Bokföring 

  Unika behov   Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar 

  = svårlösliga   Nyckeltal Skatte- Skapa värde Lagstiftning 

     Resultat planering Skatterådgivning Moms 

        Kostnads- Intäkter/   

       kontroll kostnader   

Uppfattningar Viktig Bra Viktig Viktig Viktig för tillväxt Viktig 

  samtals- samarbete Samtals- samtals-  samtals- 

  partner   partner partner   partner 

  Stort Noggrann Bra Stort Stor hjälp Stor hjälp 

  förtroende   förtroende förtroende    

  Positiva Trevlig Positiva Positiva Duktig God relation 

  Tillför Förväntar Väl värd Värd  Klok Kan inte alla 

  mycket sig mer pengarna pengarna   branscher 

  Lite dyr Dyr Nöjd Bra samarbete Nöjd Säger gärna 

  Rigid Rigid Bra samarbete För petiga Kreativ nej 

  Nöjd Duktig  Kunskaps- Uppmärksam Bra 

    Tvivelaktiga  komplement   samarbete 

    För passiv  Förstående     
 
Tabell 4 - Sammanställning av empirin 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer en analys av empirin gentemot den teoretiska referensramen att 

presenteras. Författarna ämnar först identifiera likheter och skillnader inom stadierna och 

därefter stadierna emellan, i en helhetsanalys. Denna helhetsanalys kommer sedermera att 

ställas i relation till teorikapitlet. Avslutningsvis sammanställs analysen i en slutgiltig tabell, i 

enlighet med ett av studiens syften. 

 

5.1 Start 
  

5.1.1 Behov 
 
Varken Adam eller Bertil anser sig inneha tillräckliga ekonomiska kunskaper utan tar hjälp av 
extern rådgivning för att bättre kunna driva företaget. Detta kan troligen hänföras till att ingen 
utav dem har någon högre ekonomisk utbildning. Följaktligen har både Adam och Bertil 
regelbunden kontakt med sin revisor, minst en gång i månaden. Adam menar att revisorn 
tillför mycket när det gäller finansiell planering, bokföring samt i olika ekonomiska frågor. 
Även Bertil instämmer i att revisorn tillför mycket inom det ekonomiska, även här inkluderas 
bokföring. Följaktligen är ekonomisk kunskap och bokföring det som Adam och Bertil söker 
mest rådgivning om. Bertil uttrycker även en önskan om att få mer rådgivning gällande 
finansiell planering samt att revisorn ska vara mer aktiv och komma med förslag utan att 
Bertil själv ska behöva ta initiativet.  
 

5.1.2 Uppfattningar 
 
Både Adam och Bertil uttrycker positiva uppfattningar om sin revisor, fast på olika sätt. 
Adam har enbart positiva uppfattningar och ser honom som en viktig samtalspartner som han 
har stort förtroende för. Bertil anser att samarbetet med revisorn fungerar mycket bra och att 
revisorn är en väldig duktig och noggrann person. Trots det uttrycker han tvivel om revisorns 
kompetens och erkänner att han förväntar sig mer. Både Adam och Bertil anser att revisorn är 
lite för rigid när det gäller att hitta kryphål i lagen, till exempel vid avdrag och skatter. En 
likhet mellan Adam och Bertils uppfattningar är att båda anser att revisorn är dyr, men att det 
trots det blir nytta för företaget. Om Bertil inte hade anlitat utomstående rådgivning hade han 
fått offra mer timmar från det som han är bättre på. Gemensamt för både Adam och Bertil är 
en ovilja att byta revisor, även om de inte skulle vara helt nöjda. Anledningen säger de sig 
vara att de har en upparbetad relation och att det skulle innebära besvär att byta.  
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5.2 Tillväxt 
 

5.2.1 Behov 
 
Gemensamt för både Ceasar och David är att de har högskolepoäng inom ekonomi samt att de 
har kontakt med sin revisor mer sällan än företagen i startfasen, det vill säga endast ett par 
gånger per år. Ceasar och David har olika behov när det gäller rådgivning av revisorn. Ceasars 
största behov inkluderar rådgivning om stora investeringar, resultatanalys, uppföljning och 
planering samt genomgång av nyckeltal.  David däremot anser att företagets största behov av 
rådgivning är att tillföra ekonomisk kunskap till exempel vid avsättning till olika fonder och 
periodiseringar, vid investeringar samt att få hjälp med finansiell planering och 
skatteplanering. Gemensamt för både Ceasar och David är att de har behov av kostnads-
kontroller, vilket de tar hjälp av revisorn för.  
 

5.2.2 Uppfattningar 
 
Både Ceasar och David har positiva uppfattningar om revisorn som rådgivare och anser att 
samarbetet fungerar bra. Trots missnöje med tidigare revisorer, uttrycker båda att de har ett 
stort förtroende för sin nuvarande. Ceasar anser att rådgivningen är väl värd pengarna och 
påpekar att han hellre betalar lite mer och blir nöjd, än att leta efter en billigare revisor som 
kanske inte är lika bra. Även David anlitar hellre en revisor som är bra och kostar mer, än 
någon som är billigare och mindre bra. Han tillägger dock att det svider att betala fakturan. 
Trots det menar han att det är skönt att få experthjälp och anser att revisorn är förstående och 
ett kunskapskomplement till företaget. För tillfället är både Ceasar och David nöjda med sin 
nuvarande revisor och anser att han är en viktig samtalspartner, men skulle inte tveka att byta 
om nyttan inte skulle överstiga kostnaden.  
 

5.3 Mognad 
 

5.3.1 Behov 
 
Erik och Fredriks behov av rådgivning har både likheter och skillnader.  Fredrik har kontakt 
med sin revisor ett par gånger i månaden medan Erik enbart har kontakt med revisorn ett par 
gånger per år. Varken Erik eller Fredrik har någon ekonomisk utbildning utan har erhållit sina 
kunskaper genom erfarenhet och med revisorns hjälp. Båda anser att de har behov av 
rådgivning i samband med framtida investeringar eller expansionsplaner, skatterådgivning, 
vid införandet av nya lagar och hjälp med befintlig lagstiftning. Erik efterfrågar även 
rådgivning när det gäller finansiella placeringar samt finansiell planering och anser att 
revisorn är viktig för att skapa värde och tillväxt för företaget. Även Fredrik efterfrågar 
rådgivning i samband med finansiella placeringar, men även mer allmän ekonomisk kunskap i 
form av hjälp med löpande bokföring och diverse nulägeskontroller.  
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5.3.2 Uppfattningar 
 
Trots att Erik och Fredriks uppfattningar om revisorn som rådgivare skiljer sig åt, anser båda 
att revisorn är till stor hjälp, till exempel vid införandet av nya regler. Erik är av uppfattningen 
att revisorn är duktig och kreativ samt viktig för tillväxten i företaget. Han tillägger även att 
revisorn är klok och har hjälpt till att uppmärksamma vissa saker, vilket har medfört att 
företaget har fått en bra utveckling. Fredrik är av uppfattningen att revisorn är en viktig 
samtalspartner oavsett vilka avseenden han behöver hjälp med. Han har en god relation med 
sin revisor och tycker att samarbetet fungerar mycket bra, mycket tack vare att det bottnar i en 
långvarig relation. Fredrik lyfter även fram några negativa aspekter, såsom att revisorn gärna 
säger nej till mycket och att han inte är fullt insatt i alla branscher. Varken Erik eller Fredrik 
har något att invända mot revisorns kostnader utan anser att rådgivningen är något de själva 
ber om och accepterar därför debiteringen.  
 

5.4 Helhetsanalys mellan stadierna 
 

5.4.1 Behov 
 
En skillnad som går att utläsa mellan de tre stadierna är att företagarna i tillväxtstadiet har 
högskolepoäng inom ekonomi. Ytterligare en skillnad är frekvensen av kontakt med revisorn. 
Företagarna i startstadiet har regelbunden kontakt med sin revisor, medan de två andra 
stadierna har kontakt mer sällan. Ett undantag är dock en företagare i mognadsstadiet, som har 
regelbunden kontakt med sin revisor. Gemensamt för företagarna i samtliga stadier var ett 
behov av ekonomisk kunskap, finansiell planering samt bokföring. Detta känns naturligt 
eftersom dessa behov utvecklas från första början, samt att ekonomi är ett stort och brett 
område där det är svårt att lära sig allt. Bokföring är något som alla måste upprätta enligt lag 
och finansiell planering är viktigt i många avseenden till exempel för tillväxt, överlevnad, 
krediter och likviditet. Vidare är det allmänt känt att de flesta småföretagare är entreprenörer 
som startar företag för att förverkliga en dröm snarare än hålla koll på siffror. Av den 
anledningen behöver de tillföra ekonomisk kunskap i företaget för att kompensera vad de 
själva saknar.  
 
I den här studien har författarna kunnat belysa att företagarna i startstadiet ännu inte verkar 
vara medvetna om ytterligare behov. Detta relaterar författarna till att de tre ovannämnda 
behoven (ekonomisk kunskap, finansiell planering och bokföring) var de enda som framkom i 
startstadiet. Vidare väcker resultatet av undersökningen tanken att desto mer ett företag växer, 
desto mer medvetna blir det om sina behov, och säkerligen växer även behoven i takt med att 
företaget växer.  
 
Förutom de behov som redan har diskuterats uppkom ytterligare två behov som var 
gemensamt för tillväxt- och mognadsstadiet. Dessa var behov av rådgivning vid investeringar 
och skatterådgivning. Författarna tror att en anledning till att investeringar är gemensamt för 
båda stadierna är att företagen i dessa stadier har växt och förmodligen har mer medel till att 
möjliggöra investeringar. I startstadiet däremot, är företagarens främsta mål att överleva. 
Något som var utmärkande endast för tillväxtstadiet var behov av kostnadskontroll och 
ekonomistyrning. Detta kan bero på att tillväxtföretagens snabba utveckling lätt kan medföra 
att man tappar kontroll över kostnaderna. Man måste även investera för att kunna växa vilket 
ofta medför ökade kostnader. Att ekonomistyrning utmärker tillväxtstadiet kan säkerligen 
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också kopplas till deras snabba utveckling. Det blir viktigt för dem att hålla koll på nyckeltal, 
täckningsbidrag och andra delar för fortsatt framgång. 
 

5.4.2 Uppfattningar 
 
Några utmärkande positiva uppfattningar som framkom i samtliga stadier var att revisorn är 
en viktig samtalspartner som småföretagarna har bra samarbete med och stort förtroende för. 
Genomgående i tillväxtstadiet var att småföretagarna har bytt revisor om de inte har varit 
nöjda. Detta har även förekommit i mognadsstadiet fast inte som en konstant faktor, då ett av 
företagen hittade rätt från början. Detta pekar på betydelsen av att personkemin med revisorn 
är en viktig faktor. I startstadiet har man inte genomfört något byte av revisor men de har 
heller inte varit verksamma lika länge. Extern rådgivning är trots allt en frivillig tjänst som 
företagen söker, därför är det viktigt att man som småföretagare får ett mervärde av tjänsten, 
både inom kostnads- och personkemiaspekten.  
 
En negativ uppfattning som var utmärkande i startstadiet var att revisorn ansågs vara för dyr 
och rigid. En förklarande faktor till detta kan relateras till att de är relativt nystartade och 
därför inte har insett nyttan av revisorn. Som även påpekades tidigare verkar företagen i 
startstadiet inte helt medvetna om företagets behov varför de kanske inte heller inser värdet av 
revisorn som rådgivare. Dessutom kan det finnas en tendens hos nystartade företag att vilja se 
snabba resultat och de är därför ivriga att tjäna pengar. Av den anledningen förväntar de sig 
att revisorn ska hitta kryphål i lagen och hjälpa dem att göra största möjliga avdrag, vilket 
kanske inte alltid är fallet. Företagarna i de senare stadierna däremot, verkade vara mer 
fokuserade på värdetillväxt för företaget och ansåg att revisorn var till stor hjälp och väl värd 
pengarna. Detta kan bero på att företagarna i de här stadierna har varit med längre och ser 
rådgivning som en långsiktig investering snarare än ett kortsiktigt komplement. 
 

5.4.3 Helhetsanalysen i relation till teorin 
 
En skillnad mellan stadierna är frekvensen av kontakt med revisorn. Företagarna i startstadiet 
har regelbunden kontakt med sin revisor medan de två andra stadierna har kontakt mer sällan, 
förutom ett undantag i mognadsstadiet. Kirby och King (1997) förklarar detta med att 
revisorer tillhandahåller information som är mer relevant för företag i ett tidigare skede i sin 
utveckling, eller att erfarna företagsledare lättare kan avfärda behovet av rådgivning. En 
undersökning av NUTEK (1992) visade att de företag som upplevde att revisorns rådgivning 
varit till stor betydelse var de företag som hade en regelbunden kontakt med sin revisor. Detta 
stämmer inte överrens med resultatet av den här undersökningen då samtliga företagare var 
positivt inställda till revisorn som rådgivare.  
 
En gemensam nämnare för samtliga stadier var ett behov av ekonomisk kunskap, finansiell 
planering samt bokföring. Detta skiljer sig mot Dodge och Robbins (1992) undersökning som 
relaterar bristen på ekonomisk kunskap som ett problem som endast uppkommer i startstadiet. 
Vidare menar Andersson (1995) att bristen på ekonomisk kunskap hos företagsledaren är 
orsaken till att många nystartade småföretag inte klarar sig, varför många anlitar professionell 
hjälp. Även Gooderham et al., (2004) visade i deras studie att en majoritet av småföretagarna 
saknar finansiell kunskap och att revisorns roll hos småföretag är att agera som en konsult och 
ge råd i områden där företaget ofta saknar kompetens. På liknande sätt instämmer Svanström 
(2004) i ovanstående och menar att det är viktigt att småföretag kompletterar sina egna 
kunskaper i samtal med utomstående. Som nämnts tidigare var finansiell planering ett 
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utmärkande behov i samtliga stadier. I FAR (2006) och Peterson (1984) framgår att finansiell 
planering och långsiktig affärsplanering ofta ingår i rådgivningen från revisorn och är ett 
område som kräver mycket rådgivning. Detta står även i relation till Dodge och Robbins 
(1992) resultat där de listar finansiell planering som ett problem som uppkommer i samtliga 
stadier. Avslutningsvis visade en studie av NUTEK (1992) att svenska småföretag köper mest 
rådgivningstjänster inom bland annat bokföring. Samtliga företag i den här studien köper 
bokföringstjänster även om det inte är fastställt som mest frekvent. 
 
Den här studien belyser att företagarna i startstadiet ännu inte verkar vara medvetna om fler 
behov än ekonomisk kunskap, finansiell planering och bokföring. I Accountant (2005) 
framkom just detta, att i takt med att småföretagen växte insåg företagarna att de kom i större 
behov av rådgivning från revisorn.  
 
Ytterligare behov som var gemensamt för tillväxt- och mognadsstadiet var behov av 
rådgivning vid investeringar, samt i form av skatterådgivning och lagstiftning. Andersson 
(1995) visade att det är vanligt att revisorn assisterar småföretagare vid just större 
investeringar. Enligt Dodge och Robbins (1992) ingår problem rörande expandering endast i 
tillväxtstadiet då företagen i mognadsstadiet oftast har stabiliserats och slutat växa. Detta 
motsäger den här undersökningen, där båda stadierna pekade på ett behov av rådgivning vid 
investeringar. Vidare var ekonomistyrning ett behov som uppkom i tillväxtstadiet. Detta 
stämmer inte överrens med Dodge och Robbins (1992) resultat som visar att 
ekonomistyrningsproblem uppkommer i samtliga stadier. 
 
Vad gäller behovet av skatterådgivning verifieras detta av Andersson (1995) och FAR (2006), 
som kom fram till att skatterådgivning är en tjänst som ofta ges av revisorn. Vidare menar 
Kirby och King (1997) att många småföretagare anlitar revisorn som rådgivare endast om de 
får nytta av den, till exempel i form av lägre skatt. Företagen i tillväxt- och mognadsstadierna 
uttryckte även ett behov av rådgivning vid ny och befintlig lagstiftning. Svanström (2004) 
menar att det är viktigt för småföretag att föra en diskussion med utomstående för att erhålla 
information om lagar och förordningar. Något som var utmärkande endast för tillväxtstadiet 
var ett behov av kostnadskontroll. Detta verifieras av Dodge och Robbins (1992) som visade 
att kostnadskontroll är ett av de mest frekventa problemen för småföretag i tillväxtstadiet. Vad 
som däremot framkom i deras, men inte i denna undersökning, var att även inventering och 
arkiveringssystem var frekventa problem i tillväxtstadiet. Enligt Dodge och Robbins (1992) 
fanns ett behov av kostnadskontroll även i mognadsstadiet vilket inte framgår av den här 
undersökningen. Något som däremot framkom i den här studien, men inte i deras, var ett 
behov av rådgivning vid finansiella placeringar. Dodge och Robbins (1992) pekar istället på 
problem rörande organisationens utformning och personal samt ledningsproblem rörande 
produktionen. 
 
Några positiva uppfattningar som framkom i samtliga stadier var att revisorn är en viktig 
samtalspartner som småföretagarna har bra samarbete med och ett stort förtroende för. Enligt 
Andersson (1995) är revisorn en viktig samtalspartner. Han konstaterar att de flesta företag 
innehar ett stort förtroende för sin revisor och att denne är en viktig del av ett företags 
verksamhet. Genomgående i tillväxtstadiet var att småföretagarna har bytt revisor om de inte 
har varit nöjda och i de fall nyttan inte har överstigit kostnaden. Detta har även förekommit i 
mognadsstadiet fast inte som en konstant faktor, då ett av företagen hittade rätt från början. 
Fant (1994) menar att småföretagare anlitar revisorn som rådgivare om den förväntade nyttan 
överstiger kostnaden. Vidare framkom i tillväxtstadiet att det är viktigare att vara nöjd med 
revisorn än att jaga kostnader. Detta motsäger att kostnadsfrågan är mycket viktig för 
småföretag, vilket framkommer i Svanström (2004). Den här studien visar att den upplevda 
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nyttan av revisorn var viktig för tillväxt- och mognadsstadierna. Företagen i startstadiet 
däremot skulle tveka att byta revisor även om inte nyttan översteg kostnaden. Detta återfinns i 
Marriott och Marriott (2000), nämligen en ovilja från företagens sida att byta revisor efter att 
de inlett en relation, även om den upplevda nyttan inte överstiger kostnaden. Anledningen till 
oviljan från företagen i startstadiet att byta revisor var en långvarig och upparbetad relation. 
Såväl Kirby och King (1997) som Marriot och Marriot (2000) beskriver det som ett vanligt 
fenomen att småföretagares relation med revisorn tenderar att vara långvarig. 
 
En negativ uppfattning som var utmärkande i startstadiet var att revisorn ansågs vara dyr. I 
Svanströms (2004) studie framkommer negativa uppfattningar om revisorn som rådgivare, till 
exempel att den är för dyr. Vidare framkom i startstadiet att revisorn var för rigid. Detta 
menar Öhman (2005) beror på att revisorer hellre gör saker rätt än rätt saker, då felaktigheter 
kan få enorma konsekvenser för dem. De senare stadierna däremot, verkade vara mer 
fokuserade på värdetillväxt för företaget och ansåg att revisorn var till stor hjälp och väl värd 
pengarna. Detta kan bero på att företagarna i de här stadierna har varit med längre och ser 
rådgivning som en långsiktig investering. Svanström (2004) påpekar att småföretag har ett 
stort behov av rådgivning för att kunna utveckla sitt företag samt att det är en viktig 
förutsättning för framgång. Denna insikt har kanske företagen i de senare stadierna genom sin 
långa erfarenhet kommit fram till. 
 
Nedan visas en tabell som sammanfattar utmärkande drag i de olika stadierna vad gäller 
behov och uppfattningar av revisorn som rådgivare. In enlighet med Dodge och Robbins 
(1992) resultat (tabell 1), framkom även i den här studien att tillväxt- och mognadsstadiet har 
fler behov än startstadiet. Författarna har utgått från den tabell som skapades i teorikapitlet 
(tabell 2) för att på ett lättare sätt kunna kategorisera vad som framkom i empirikapitlet. 
Därför innehåller den här tabellen inte exakt de ord som uppdagades i intervjuerna, utan är 
tagna ur Dodge och Robbins (1992) resultat (tabell 1). Till exempel inkluderas 
intäkter/kostnader, nulägeskontroll och nyckeltal i ekonomistyrning. Till skillnad från tabell 4 
i empirikapitlet, visas nu vad som är utmärkande för de tre olika stadierna och inte för 
företagarna i sig. Behov och uppfattningar är listade utan inbördes ordning. För att ett behov 
eller en uppfattning skall vara med i tabellen, krävs att båda företagarna i respektive stadie har 
benämnt det på ett eller annat sätt. 
 
Stadie Start Tillväxt Mognad 
Behov Ekonomisk kunskap Ekonomisk kunskap Ekonomisk kunskap 
  Finansiell planering Finansiell planering Finansiell planering 
  Bokföring Bokföring Bokföring 
    Investeringar Investeringar 
    Skatterådgivning Skatterådgivning 
    Ekonomistyrning Lagstiftning 
    Kostnadskontroll Finansiella placeringar 
        
Uppfattningar  Viktig samtalspartner Viktig samtalspartner Viktig samtalspartner 
  Stort förtroende Stort förtroende Stort förtroende 
  Bra samarbete Bra samarbete Bra samarbete 
  Kunskapskomplement Kunskapskomplement Stor hjälp 
  Positiva Positiva Positiva 
  Dyr Väl värd pengarna Värd pengarna 
  Ovilja att byta revisor Tvekar inte att byta Viktig för tillväxt 
  Rigid   
 
Tabell 5 - Sammanställning av analysen 



 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 - 35 -  
 

6. Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel kommer författarna att ge ett svar på studiens problemformulering baserat på 

analysen. Därefter diskuteras vad resultatet kan bero på och anledningar till varför 

författarna kom fram till detta. Slutligen kommer implikationer till studien att ges samt 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med den här studien var att beskriva hur småföretagares uppfattningar om revisorn som 
rådgivare ser ut, beroende på om de befinner sig i start-, tillväxt- eller mognadsstadiet i 
livscykelmodellen.  
 
Efter avslutad forskning kan författarna konstatera att småföretagarnas uppfattningar om 
revisorn som rådgivare är mer positiva än negativa. Detta är även oberoende av vilket stadie 
småföretagarna befinner sig i. När det gäller just uppfattningar skiljer sig dessa inte nämnvärt 
åt mellan de olika stadierna. Samtliga ser revisorn som en viktig samtalspartner och ett 
kunskapskomplement. Företagarna känner även ett stort förtroende för revisorn och har ett bra 
samarbete med denne. Ett något avvikande mönster kan dock utläsas i startstadiet där några 
uppfattningar om revisorn är att den är dyr och rigid. Ytterligare en urskiljande faktor är att 
företagen i startstadiet känner en ovilja att byta revisor, även om nyttan inte skulle överstiga 
kostnaden. Detta bottnar bland annat i en långvarig relation och omständighet med att byta.  
 
Ett annat syfte med studien var att redogöra för vilka behov av rådgivning småföretagen har 
beroende på om de befinner sig i start-, tillväxt- eller mognadsstadiet i livscykelmodellen. 
 
När det gäller behov av rådgivning går det att utläsa betydligt större skiljaktigheter mellan de 
olika stadierna. De gemensamma nämnarna för företagarna i samtliga stadier är ett behov av 
ekonomisk kunskap, finansiell planering samt bokföring. De företag som har lämnat 
startstadiet och befinner sig i tillväxt- och mognadsstadiet belyste ytterligare behov. 
Ömsesidigt för båda stadierna är ett behov av rådgivning vid investeringar samt 
skatterådgivning. En utmärkande skillnad för tillväxtstadiet är behovet av ekonomistyrning 
och kostnadskontroll, vilket säkerligen kan hänföras till deras rapida utveckling. 
Mognadsstadiet däremot, efterfrågar mer allmän rådgivning i form av finansiella placeringar. 
Detta kan troligen relateras till att deras kapitalbas är större och att deras fokus ligger på 
långsiktig värdetillväxt och trygghet för företaget snarare än snabb tillväxt. 
 

6.2 Slutdiskussion 
 
Ovanstående slutsats grundar sig till viss del på de urval av företag som författarna gjort, 
vilket säkerligen har haft en inverkan på resultatet. Ändock känns resultatet relevant då 
mycket verifieras av tidigare forskning. Författarna är medvetna om att vissa val kan ha 
inverkat på vad som har framkommit i den här studien. En faktor som kan ha inverkat är att 
graden av utbildning skiljer sig åt mellan stadierna, något som författarna upptäckte först efter 
avslutad empiriinsamling. Något intressant var dock att det visade sig att företagarna i just 
tillväxtstadiet hade högskolepoäng, något som de andra saknade. Detta väcker tanken att 
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utbildningen kan ha inverkat på deras rapida tillväxt och framgång. Detta kan författarna dock 
inte säkerställa. Om samtliga företagare hade haft samma grad av utbildning, finns 
möjligheten att andra behov och uppfattningar hade erhållits från intervjuerna. Det finns även 
en tanke hos författarna att högskolepoäng i sin tur kan påverka grad av anlitande, då 
tillväxtföretagen anlitade revisorn minst frekvent. Är utbildningsnivån en orsak till att de 
anlitar revisorn mer sällan?  
 
En annan faktor som kan ha inverkat på studiens resultat är att graden av anlitande av revisorn 
för rådgivning skiljer sig åt, från varje månad till ett par gånger per år. Författarnas initiala 
önskan var att enbart intervjua företag som har kontakt med revisorn i samma omfattning. 
Dessvärre var det svårt att få tag på företag som stämde in på alla kriterier, vilket medförde att 
graden av anlitande skilde sig åt. Hursomhelst anser författarna att just uppfattningar lämnas 
opåverkat av denna faktor. Vare sig man kontaktar en revisor månatligen eller mer sällan, 
torde en företagares uppfattningar om denne vara oförändrad.  
 

6.3  Implikationer 
 
Vad gäller praktiska implikationer tror författarna att den här studien kan bidra till en ökad 
förståelse för småföretagarnas behov och vad de efterfrågar hos en rådgivare. Studien riktar 
sig främst till revisorer som utför rådgivning åt småföretag, och studien kan hjälpa dessa att få 
en inblick och medvetenhet om klientens uppfattningar och behov. Vidare känns studien 
viktig för författarna själva då de kommer utföra rådgivning som revisorer i framtiden. Att 
vara insatt i småföretagarnas värld gör det möjligt för oss att göra ett bättre jobb och bli mer 
lyhörda.  
 
Författarnas förhoppningar om teoretiska implikationer är att studien kan fungera som ett 
komplement till befintlig forskning inom område. Nya upptäckter har gjorts genom att 
författarna har utvecklat en modell. Denna modell tydliggör relationen mellan småföretagares 
uppfattningar och behov av revisorn som rådgivare beroende på vilket stadie i 
livscykelmodellen de befinner sig i. Studien har även verifierat mycket av tidigare forskning 
inom ämnet vilket har bidragit till att den har förstärkts och uppdaterats. Då studien inte har 
en kvantitativ karaktär kan författarna inte dra några generella slutsatser om småföretagarnas 
uppfattningar och behov, men tror ändock att studien kan ge en mer djupgående förståelse.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande undersökning fast med ett större 
urval, för att kunna dra mer generella slutsatser. Detta kan antingen genomföras kvalitativt i 
form av telefonintervjuer eller kvantitativt i form av till exempel postenkäter. Det hade även 
varit intressant att jämföra olika rådgivare emellan, och inte enbart revisorn som rådgivare, för 
att se om uppfattningarna skiljer sig åt beroende på vem som utför rådgivningen. Då den här 
studien inriktar sig mot serviceföretag, kan det även vara intressant att undersöka andra 
branscher och ställa dem mot varandra. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att 
vidareutveckla författarnas modell. Exempelvis kan fler faktorer tilläggas, till exempel grad 
av anlitande, utbildningsnivå samt förutsättningar för att revisorn skall kunna tillgodose 
klientens behov. Modellens resultat skulle kunna förstärkas ytterligare genom en kvantitativ 
studie, vilket även skulle göra den statistiskt generaliserbar. Dessutom vore en kvantitativ 
studie ett medel för att finna ytterligare behov eller uppfattningar. 
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Intervjuguide 
 
1. Presentation av oss själva, vår undersökning och intervjuns syfte 

• Namn, ålder, bakgrund 
Vi studerar på Revisor- och Bankprogrammet på Högskolan i Halmstad och tanken är att vi 
ska bli revisorer när vi är färdigutbildade. Den här terminen skriver vi vår d-uppsats som 
handlar om revisorn som rådgivare. 
 

• Ändamål/syfte med undersökningen 
Vårt syfte med den här undersökningen är att beskriva vad småföretagare har för 
uppfattningar om revisorn som rådgivare samt vilka behov småföretag har av rådgivning i ett 
visst stadie. Det är därför viktigt att Ni har i åtanke att svaren på frågorna ska vara baserade på 
ert företags nuvarande situation och inte alltför långt bakåt i tiden (max två år tillbaka). 
 

• Informerat samtycke och konfidentialitet 
Innan vi påbörjar intervjun är det viktigt att Ni samtycker till undersökningen. Vi vill även ge 
Er möjligheten att vara anonyma om Ni så önskar. Vi kommer då inte att nämna företagets 
namn i uppsatsen. Om det är ok för Er vill vi gärna banda intervjun för att på ett korrekt sätt 
kunna återge intervjun senare. Vi ber Er dock att försöka bortse från bandspelaren och svara 
på frågorna så naturligt som möjligt. 
 

• Beräknad tid för intervjun 
Intervjun är beräknad till ungefär en halvtimme, är det ok? 
 
2. Allmänna startfrågor 

• Är det något Ni undrar över innan vi börjar intervjun? 
• Kan Ni berätta om din position i företaget? 
• Kan Ni berätta vilka arbetsuppgifter du har? 
• Kan Ni beskriva verksamheten och ge oss en kort företagshistoria 

 
3. Frågor som har med problemställningen att göra 

 
• Vad har Ni för generella uppfattningar om revisorn som rådgivare? Kan Ni nämna 

både positiva och negativa saker? 
– Dyr, onödig, viktig rådgivare, inte tillräckligt kompetent för att kunna erbjuda 
rådgivning till just mitt företag? 

 
• Hur länge har Ni haft Er nuvarande revisor? 
 
• Vad var anledningen till att Ni valde att använda just revisorn som rådgivare? 

 
• Hur ofta har Ni kontakt med din revisor? 

– Vid vilka tillfällen kontaktar Ni Er revisor? Varför? 
 

• Hur ser Ni på samarbetet med Er revisor som rådgivare? 
– Är han/hon en viktig samtalspartner  
– Hur är Ert förtroende för revisorn som rådgivare? 
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• Rådgivning är något som tillför ny kunskap till verksamheten. Kan Ni beskriva vad 
extern rådgivning tillför Er verksamhet? 

 
• Kan Ni berätta lite om det senaste rådgivningstillfället med revisorn? 

– Hur gick processen till?  
 

• Om Ni ser tillbaka på det senaste året, kan Ni berätta om något tillfälle då Ni blev 
extra nöjd med rådgivningen från Er revisor? Varför? 
– Kan Ni berätta om något tillfälle då Ni inte blev nöjd? Varför? 

 
• Om Ni ser tillbaka på senaste rådgivningstillfället med Er revisor, hur var Era 

uppfattningar om rådgivningen innan respektive efter? 
 

• Hur ser Ni på nytta och kostnad med revisorn som rådgivare? 
 

• Vilka åtgärder skulle Ni vidta om nyttan med rådgivningen inte översteg kostnaden? 
 

• Vilka förutsättningar ur ett orsak/verkan-perspektiv anser Ni är viktiga för att revisorn 
ska kunna möta Era behov? 
– Hur kan revisorn bidra till att utkomsten av rådgivningen blir till nytta för Ert 
företag? 
 – Vad förväntar Ni Er för nytta av rådgivningen? (Till exempel, bättre resultat, lägre 
skatt och/eller kostnader) 

 
• Berätta kort om Era ekonomiska kunskaper.  

– Har Ni gått någon utbildning/kurser etc? 
– Vem upprättar företagets bokföring/årsredovisning? 
– Kan Ni beskriva Er förmåga att läsa och tolka rapporterna? (Lätt, svårt?) 

 
• Hur engagerad är revisorn i själva drivandet av Ert företag? (Till exempel vid 

introduktion och implementering av förändringar.) 
 
• Som avslutning, är det något Ni vill berätta eller tillägga som vi inte har kommit in på 

förut? 
 
 

Tack för Er tid! 


