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Förord 

 
 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de respondenter som svarat på vår enkät samt de 

respondenter som tog sig tid att träffa oss för en personlig intervju till vår förundersökning. 

Utan er kunskap och de enkätsvar vi fått in hade denna uppsats inte varit möjlig.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Marita Blomkvist samt våra opponenter som bidragit med 

respons och värdefulla insikter under uppsatsarbetet. Slutligen vill vi även tacka Jonas 

Gabrielsson som tog sig tid att hjälpa oss med enkätarbetet och de statistiska analyserna. 

Tack! 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för många skratt och nya kunskaper som gjort vår 

sista termin på Civilekonomprogrammet minnesvärd. Härmed presenterar vi stolt vår färdiga 

uppsats, trevlig läsning! 

 

 

Sara Andersson & Julia Bengtsson 

Högskolan i Halmstad, maj 2015 

  



 

Sammanfattning 

 

 
Nystartade företag är viktiga för Sveriges ekonomiska tillväxt. I tidigare studier diskuteras att 

företagsledare i nystartade och små företag ofta saknar kunskap om redovisning och behöver 

rätt verktyg för att lyckas. Fram till november 2010 fanns revisionsplikt för alla bolag i 

Sverige där en revisor granskar ett bolags räkenskaper för att kvalitetssäkra att redovisningen 

inte innehåller några väsentliga fel. Sedan revisionspliktens avskaffande är det fler företag 

som väljer bort revisorn vilket har skapat möjligheter för yrkesgruppen redovisningskonsulter 

i Sverige. En redovisningskonsult kan anlitas för upprättandet av de finansiella rapporterna 

och har större möjligheter att ge företag rådgivning inom en mängd områden. Med 

redovisningskonsultens växande roll tillsammans med nystartade företags viktiga bidrag 

syftar denna studie till att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar 

från sin redovisningskonsult. Vidare syftar studien även till att analysera om det föreligger 

samband mellan den rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult 

och företagsledarens kunskaper, intressenter och bransch. I den enkätundersökning som 

genomförts med nystartade företag kunde resultatet inte påvisa några statistiskt säkerställda 

samband. Däremot kunde en sammanställning av de vanligaste rådgivningstjänsterna för 

nystartade företag tas fram. Detta bidrar till att redovisningskonsulter kan fokusera på dessa 

områden i kontakten med nystartade företag och således ge dem större möjlighet till att lyckas 

och därmed bidra till ökad ekonomisk tillväxt i Sverige.  

  

Nyckelord: Nystartade företag, rådgivning, redovisare/redovisningskonsult, företagsledares 

kunskap, intressenter och bransch. 

  



 

Abstract 
 

  

Start-ups are important for the Swedish economic growth. Previous studies have been 

discussing the lack of financial skills among start-ups and small business managers and their 

need for the right tools in order to be successful. Until November 2010 all Swedish businesses 

had mandatory auditing where an audit viewed the firms accounts to assure the company´s 

financial statements did not contain any material errors. Since the mandatory auditing has 

been removed more firms are opting out the audit, which has created opportunities for the 

profession of accountants in Sweden. An accountant can be hired for preparing the financial 

statements and have greater opportunities to provide advisory services in many areas to 

companies. With the growing impact of the accountant along with start-ups important 

contributions, this study is aiming to identify what advisory services a start-up receives from 

its accountant. Furthermore this study aims to analyze if there is a correlation between the 

advices a start-up gets from its accountant and the manager’s skills, stakeholders and the 

industry. A survey carried out to start-ups did not result in any statistically secured 

correlations. However, it resulted in a list of the most common advisory services a start-up 

receives from its accountant. This helps accountants to focus in these areas when 

communicating with start-up clients, and thereby helps start-ups to be successful and thus 

contribute to an increasing Swedish economic growth.  

 

 

Key words: Start-ups, advisory services, accountant, manager’s skills, stakeholders and 

industry. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till redovisningskonsultens aktualitet i Sverige och 

nystartade företags viktiga samhällsbidrag. En redovisningskonsult har kunskap inom många 

redovisningsområden och nystartade företag behöver verktyg för att lyckas. I 

problemdiskussionen diskuteras tidigare studier vilket leder fram till studiens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras studiens fortsatta disposition. 

1.1. Bakgrund 

Nyföretagande anses vara positivt för Sveriges tillväxt och en ökning av nystartade företag 

bidrar därför till samhällsekonomisk utveckling samt ökad sysselsättning (SCB, 2015). 

Antalet nystartade företag i Sverige uppgick 2014 till 71 668 och jämfört med 2013 är detta 

en ökning med 860 företag (Tillväxtanalys, 2015). För att få dessa nystartade företag att 

lyckas är det viktigt att de får en bra start och de verktyg de behöver för att överleva 

(Nyföretagarcentrum, 2007). 

 

För att få hjälp med skatt och regelefterlevnad anlitar många nystartade företag en redovisare 

eftersom de själva saknar kunskap inom redovisning (Cassar & Ittner, 2009). Ägare och 

företagsledare till små företag besitter stor kunskap inom det område de verkar i samt den 

produkt eller tjänst de levererar (Berry, Sweeting & Goto, 2006). Däremot har ofta nystartade 

och mindre företag lite kunskap inom finansiell styrning och redovisning (Cassar & Ittner, 

2009) vilket gör att de kan behöva anlita extern hjälp för att upprätta redovisningen (Keasy & 

Short, 1990). Det har i tidigare studier diskuterats om redovisningen för små företag är en 

börda. Det har då visats att små företag i större utsträckning redovisar den information som är 

tillräcklig i hänseende till lagen och att de inte anser ytterligare information som nytta för sitt 

företag. För att underlätta kostnadsbördan som revisionsarvodet innebär för mindre företag i 

Sverige avskaffades den 1 november 2010 revisionsplikten för små aktiebolag (Regeringen, 

2010). Innan avskaffandet var alla aktiebolag i Sverige tvungna att anlita en revisor. Efter 

lagändringen kan aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre villkor: mindre än tre 

anställda, mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mindre än tre miljoner 

kronor i nettoomsättning, för var och ett av de två senaste räkenskapsåren, välja att ha revisor 

eller inte.  

 

Enligt statistik från Upplysningscentralen, UC, ökar för varje år det antal bolag som väljer 

bort revision bland de som undantagits revisionsplikten (Tidningen Balans, 2014). Detta kan 

bero på att företag anser att nyttan från revisorn inte överstiger kostnaden. Bland nystartade 

företag var det år 2013 80 % som valde att inte anlita revisor. Statistik från UC visar även att 

kvaliteten på de bokslut som rapporterats in till Bolagsverket sjunkit sedan revisionspliktens 

avskaffande (Ibid.). Från år 2011 till 2014 ökade antalet felsummerade bokslut med cirka tre 

gånger. Roland Sigbladh från UC menar att nya företag som startas och har en affärsplan med 

ambitioner att växa borde ha en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult redan från 

början. De som inte anlitar en revisor kan istället anlita en auktoriserad redovisningskonsult 

för att få kvalitetsgaranti, vilket ger ett ökat förtroende och en ökad kreditvärdighet över tid. 

Denna förändring inom revisionsområdet har skapat möjligheter för yrkesgruppen 

auktoriserade redovisningskonsulter som får en viktig roll för de mindre företag som väljer 

bort revisor men som ändå vill bibehålla kvaliteten i sin redovisning (FAR, 2013). Till 

skillnad från revisorer, som granskar ett redan utfört arbete, har redovisningskonsulten 
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möjlighet att bli en naturlig rådgivare till företag (SRFa, 2014). Bennet och Robson (2003) 

menar att det finns en ökad efterfrågan på rådgivningstjänster i många länder bland små och 

medelstora företag. Vidare menar de att nystartade företag har en särskild efterfrågan av 

extern rådgivning (Bennet & Robson, 2010). Som figur 1 nedan visar har 

redovisningskonsulter ett brett arbetsområde där de, till skillnad från revisorer, kan ge allmän 

rådgivning men även fördjupa sig inom specifika områden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, illustration av redovisning- och revisionsbranschens yrkesroller (SRFa, 2014) 

1.2. Problemdiskussion 

Revisionspliktens avskaffande har förutom en underlättning för små företag även inneburit en 

ny marknad för redovisningskonsulten i Sverige (FAR, 2013). Redovisningskonsulten kan 

bidra till en kvalitetssäkring i redovisningen då denne tar ansvar för att utförda tjänster håller 

en hög kvalitet. Att anlita en redovisningskonsult blir därmed en trygghet för företaget och 

dess intressenter. Tidigare studier menar att nystartade företag saknar kunskap inom 

redovisning och att en redovisare då kan anlitas (Cassar & Ittner, 2009; Marriot & Marriot, 

2000; Svanström, 2008; Gooderham, Tobiassen, Døving & Nordhaug, 2004). Genom att det 

nystartade företaget anlitar en redovisare för att säkerställa kvaliteten i den finansiella 

informationen kommer företagets intressenter få minskade kostnader kopplat till 

agentproblem (Healy & Palepu, 2001). Insamlingen av resurser är viktigt för det nystartade 

företaget och eftersom dess intressenter inte vill utsättas för stor risk blir redovisaren en viktig 

del för att ge trovärdighet till entreprenören och dennes verksamhet (Cassar & Ittner, 2009). 

Förutom att ge trovärdighet i det nystartade företagets finansiella information kan redovisaren 

även ge företaget legitimitet som demonstrerar ett accepterat beteenden från omgivningen 

(Cassar & Ittner, 2009). Eftersom nystartade företag inte har tidigare prestationer som kan 

bevisa deras lönsamhet blir denna legitimitet viktig (Collis & Jarvis, 2002). Genom att vinna 

legitimitet från sin omgivning har det nystartade företaget lättare för att bibehålla och finna 

nya resurser som kan bidra till framgång (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

 

Små företag verkar i en osäker miljö och eftersom många av dessa företag har en brist på 

intern kompetens kan extern rådgivning vara avgörande för dess överlevnad och utveckling 

(Gooderham et al., 2004). Samtidigt kan ett mindre företag ses som en oattraktiv klient hos de 

traditionella konsulterna då de har en svag köpkraft jämfört med ett stort företag. Kirby och 
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King (1997) menar att redovisare bör utveckla en helhetslösning för mindre företag för att 

hjälpa dem tillhandahålla den kunskap de saknar. Marriot och Marriot (2000) menar vidare att 

om rådgivningstjänster till små företag anpassas mer kommer det att ge företagsledaren mer 

kunskap som denne kan applicera i sin verksamhet, samt kommer resultera i att mer 

rådgivning efterfrågas. Under uppstartsprocessen av ett företag behöver entreprenören avgöra 

vilka resurser som är nödvändiga för att lyckas med verksamheten (Shook, Priem & McGee, 

2003). I detta val ingår, bland annat, om en redovisare skall anlitas för att täcka upp den 

kunskapsbrist om redovisning som ofta finns i nystartade företag (Cassar & Ittner, 2009).  
 

Tidigare studier (Gooderham et al., 2004) visar att redovisningsbyråer i många länder 

utvecklar sin service och erbjuder sina kunder tjänster som rådgivning inom exempelvis 

finansiell styrning och juridik. Redovisaren är en av de viktigaste externa rådgivarna till 

mindre företag och har en betydande roll då företagsledningen saknar kunskap om 

redovisning (Berry et al., 2006; Kirby & King, 1997; Collis & Jarvis, 2002; Jarvis & Rigby, 

2012). Däremot menar Kirby och King (1997) att små företag endast anlitar en redovisare 

som rådgivare när de anser att det är nödvändigt och kostnaden är rimlig. Vidare menar 

författarna att redovisningstjänster kan hjälpa små företag att överleva men att redovisare inte 

tar ansvar för små företag förutom de förpliktelser som finns i respektive uppdragsavtal och 

att de ofta ger rådgivning endast när det begärs.  
 

Då det råder delade meningar i forskningen om huruvida små företag använder en redovisare 

för rådgivning är det intressant att undersöka hur detta fenomen ser ut i Sverige. I Sverige 

finns yrkesgruppen redovisningskonsulter som kan anlitas för att dels sköta redovisning och 

bokslut men även för att ge rådgivning. Eftersom nystartade företag har en viktig roll i den 

svenska samhällsutvecklingen och dessa är i behov av rådgivning är det intressant att 

undersöka om denna kategori av företag anlitar en redovisningskonsult och om de efterfrågar 

rådgivning. Tidigare forskning menar att nystartade företag saknar kunskap om redovisning. 

Påverkar företagsledares kunskap att nystartade företag efterfrågar mer rådgivning? 

Intressentteorin däremot menar att ett företags intressenter påverkar företaget, kan 

intressenters inflytande förklara att nystartade företag efterfrågar mer rådgivning? 

Komplexiteten i regelverken kan variera i olika branscher, finns det ett samband mellan den 

rådgivning ett företag efterfrågar och den bransch som företaget verkar i? 
 

Tidigare studier har främst fokuserats på revisorn som rådgivare till etablerade företag och vi 

har inte funnit tidigare studier kring nystartade företags efterfrågan på rådgivning från en 

redovisningskonsult i Sverige.  För att fylla denna kunskapslucka vill vi kartlägga vilka 

rådgivningstjänster nystartade företag efterfrågar och vad som påverkar efterfrågan på 

rådgivningen. Detta vill vi göra genom att empiriskt undersöka vilka rådgivningstjänster som 

aktiebolag som varit verksamma i cirka tre år, vilket för vår studie innebär att de registrerades 

2012, efterfrågar (dessa bolag benämns hädanefter i studien som företag). Den aktualitet som 

råder i redovisningskonsultens yrke tillsammans med nystartade företags viktiga bidrag till 

samhället gör det intressant att undersöka vilken rådgivning nystartade företag efterfrågar och 

vad som påverkar efterfrågan.  Vår studie är viktig eftersom nystartade företag behöver 

verktyg för att lyckas (Nyföretagarcentrum, 2007). Då Sverige ligger efter Europa i sin 

utveckling av nyföretagande är det viktigt att stötta dessa med rätt förutsättningar för att bidra 

till Sveriges ekonomiska tillväxt. Eftersom redovisningskonsulter kan anlitas för att ge företag 

rådgivning vill vi kartlägga vilka rådgivningstjänster nystartade företag efterfrågar och om 

företagsledarens kunskaper, intressenter eller bransch har samband med denna. Vår studie 

kommer bidra till att redovisningskonsulter kan utveckla och tillhandahålla sina tjänster på ett 

fördelaktigt sätt till nystartade företag.    
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1.3. Problemformulering och syfte 

Vilka rådgivningstjänster efterfrågar ett nystartat företag från sin redovisningskonsult och 

vad förklarar efterfrågan? 

 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag 

efterfrågar från sin redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan den 

rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch.  

1.4. Studiens disposition 

Nedan följer figur 2, en beskrivning av studiens fortsatta disposition.  

 
Kapitel 2 Metod 

I det andra kapitlet presenteras den metod som beskriver studiens ansats och 

insamlingen av den sekundärdata som senare presenteras i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet fortsätter med en sammanställning av den 

förundersökning som genomfördes vid uppstarten av studien och avslutas med 

källkritik.  

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning och en modell över 

den teoretiska referensramens uppbyggnad. Kapitlet fortsätter med en 

genomgång av teorier och tidigare forskning som slutligen leder fram till en 

avslutande sammanfattning med studiens hypoteser. 

 

Kapitel 4 Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet beskrivs studiens empiriska metod där undersökningsmetod 

och insamling av primärdata presenteras. Därefter följer en operationalisering av 

studiens variabler och en beskrivning om hur studiens enkät utformats. Kapitlet 

fortsätter med urval, bortfallsanalys och avslutas med statistisk metod och 

metodkritik där reliabilitet och validitet för studien diskuteras.  

 

Kapitel 5 Resultat och analys 

I resultatet och analysen presenteras deskriptiv statistik över studiens insamlade 

data tillsammans med ett chi-två test. Därefter följer en hypotesprövning där 

studiens första hypoteser testas i ett independent samples t-test och studiens 

andra och tredje hypotes testas med en korrelationsanalys.  

   

Kapitel 6 Slutsats, implikationer och förslag till framtida forskning 

I det sjätte och sista kapitlet redogörs studiens slutsatser tillsammans med 

implikationer och förslag till framtida forskning.  

 

  

Figur 2, studiens disposition 
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2. Metod 

Inledningsvis presenteras i detta kapitel studiens ansats där ett deduktivt angreppsätt använts. 

Vidare redogörs insamlingen av den sekundärdata som använts och därefter beskrivs och 

sammanställs den förundersökning som genomförts med fyra redovisningskonsulter. Kapitlet 

avslutas med källkritik där ett resonemang förs kring studiens sekundärkällor.  

2.1. Val av ansats 

I denna studie har vi utgått från tidigare forskning kring nystartade företag, redovisare och 

rådgivning för att sedan utveckla de hypoteser som testats empiriskt. Genom att studera 

verkligheten objektivt med objektiva mått och metoder appliceras ett positivistiskt synsätt. 

För att besvara studiens syfte har vi valt en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) utvecklas, 

genom det deduktiva angreppssättet, kunskap och förväntningar om verkligheten från tidigare 

forskning som sedan testas empiriskt för att analysera om de stämmer överens med 

verkligheten. Det deduktiva angreppssättet kan kritiseras för att det gör att forskaren endast 

samlar in den kunskap som är relevant för studien. För att undvika detta har vi i vår studie 

använt oss av flera olika teorier som förklarar ämnet. 

2.2. Val av teorier  

I denna studie vill vi kartlägga nystartade företags efterfrågan på rådgivning från 

redovisningskonsulter i Sverige. Titeln auktoriserad redovisningskonsult har inte någon 

motsvarighet internationellt men då vi använder ett svenskt perspektiv använder vi ordet 

redovisningskonsult. När vi istället använder ett internationellt perspektiv från tidigare 

forskning har vi översatt det engelska ordet accountant som redovisare och är den benämning 

som då används. Cassar och Ittner (2009) beskriver redovisaren som en person som kan 

hjälpa företag med förberedelse av de finansiella rapporterna som sedan bland annat används 

av företagets intressenter. Kirby och King (1997) menar att redovisare kan bidra med 

nödvändig kunskap till ett företag och är den mest anlitade rådgivaren. Vi är medvetna om att 

det finns en risk att översätta accountant till redovisare och använda till vårt syfte. Risken är 

att accountant i andra länder kan innebära eller vara synonymt med revisor, vilket vi inte 

undersöker. För att minimera denna risk har vi noggrant valt artiklar som beskriver att 

redovisaren ger rådgivning till företag. I Sverige är en revisor mer begränsad i att ge 

rådgivning än vad en redovisningskonsult är vilken därmed kan vara en mer generell 

rådgivare (SRFa, 2014).  
 

Vi har valt att använda sekundärdata vilket innebär att vi samlar in kunskap från teorier som 

är undersökta av tidigare forskare. Användandet av sekundärdata innebär en risk eftersom 

denna samlats in av andra forskare och är utformade till andra ändamål (Jacobsen, 2011). 

Detta är vi medvetna om men eftersom vi inte har den tid som krävs för att samla in all data 

själva anser vi det nödvändigt för vår studie att även använda sekundärkällor. Vi har i vårt val 

av sekundärkällor varit kritiska och vid de tillfällen vi varit osäkra över tidigare studiers syfte 

har vi sökt vidare för att hitta andra vetenskapliga artiklar som istället stämmer överens med 

vår studie. Sekundärdatan i vår teoretiska referensram består av vetenskapliga artiklar men för 

att komplettera dessa har vi även valt att använda studentlitteratur, lagtext och litteratur från 

branschorganisationerna FAR och SRF. Dessa kompletterande källor anser vi vara pålitliga 

och viktiga i vår studie eftersom vi vill undersöka ämnet utifrån ett svenskt perspektiv. I vår 

inledning har vi även använt oss av populärvetenskapliga artiklar och Internetkällor. Vi är 

medvetna om att dessa inte är vetenskapligt granskade men vi har varit extra kritiska i valet av 

dem och de har använts för att aktualisera ämnet.  
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Figur 3, Förundersökningens respondenter (egen modell) 

 

För att samla in våra vetenskapliga artiklar, har vi sökt i databasen Sumon som vi fått tillgång 

till genom Högskolan i Halmstad samt i Google Scholar. De ord vi sökt på i olika 

kombinationer för att få fram artiklarna är: start-ups, accountant, advice och accounting. 

Genom de mest relevanta artiklar har vi genom referenslistor fått fram många av de artiklar vi 

använt. I våra artiklar fann vi även teorier som vi ansåg var viktiga för vår studie och för att få 

fram källor på dessa grundteorier har vi specifikt sökt på: agency theory, institutional theory 

och legitimacy theory.  

2.3. Förundersökning 

För att kunna kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar från sin 

redovisningskonsult ville vi börja med att undersöka vilka tjänster inom rådgivning som en 

redovisningskonsult erbjuder. Vi har gjort en förundersökning för att få en inblick i yrket och 

för att undersöka vilka rådgivningstjänster en redovisningskonsult erbjuder till företag och 

framförallt nystartade företag. Förundersökningen består av intervjuer med fyra auktoriserade 

redovisningskonsulter som representerar olika storlekar av byråer, från en enskild byrå till en 

av big 4-byråerna
1
. Eftersom respondenterna representerar olika stora byråer har vi fått en 

bred insikt i yrket samt variationen mellan dem och de tjänster de erbjuder. Tid och pengar är 

en begränsning för oss vilket resulterade i att det föll sig naturligt att genomföra 

förundersökningen med redovisningskonsulter i Halmstad. För de respondenter som ville 

erbjöd vi anonymitet, både för personen och för byrån. En av våra respondenter valde att vara 

anonym och representerar en av de byråer som ingår i Big 4. Nedan visas figur 3, en 

sammanställning över våra respondenter och datum då intervjuerna genomfördes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till hjälp i våra intervjuer hade vi en intervjuguide bestående av sju öppna frågor, se bilaga 1. 

Vi använde oss av samma intervjuguide till samtliga respondenter för att försäkra oss om att 

vi i grova drag undersökte samma sak hos varje respondent. Fördelen med öppna frågor är att 

vi kunde fånga upp oväntade synpunkter och oklarheter genom att ställa följdfrågor till 

respondenterna (Jacobsen, 2002). Allt eftersom vi blev mer insatta i ämnet kunde vi, ju fler 

intervjuer vi hade, vara med och diskutera och samtala med respondenterna vilket gjorde att 

vi kunde ställa fler följdfrågor. Samtidigt kan det inneburit en nackdel eftersom 

respondenterna kanske inte alltid fick tala till punkt. Detta skedde i de fall då respondenterna 

inte hittade vilka ord de sökte och vi, genom vår kunskap, kunde vi fylla i de rätta orden. 
 

För att säkerställa kvaliteten av resultatet i vår förundersökning har vi vid våra intervjuer varit 

två intervjuare där vi dels spelat in intervjun samt att en person vid varje tillfälle även tagit 

                                                 
1
 Big-4 består av revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och PwC.  

	
	

	
	
	

Respondent A: 
- Suzanne Bergström 

- Byrå Suzanne Bergström AB 

- Personligkontakt 2015-02-16 

 

Respondent C: 
- Jörgen Hägglund 

- Revisionskonsulterna J  

   Hägglund AB 

- Personlig kontakt 2015-02-20 

 

Respondent D: 
- Anonym 

- Big 4-byrå 

- Personlig kontakt 2015-02-26 

 

Respondent B:  
- Karin Åkesson 
- LRF Konsult  

- Personlig kontakt 2015-02-17 
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anteckningar. Genom att använda inspelningen vid vår transkribering kunde vi spela upp 

svaren så många gånger vi behövde för att säkerställa att svaren blev korrekta.  
 

2.3.1. Sammanställning av förundersökning 

När vi frågade våra respondenter om vilka tjänster de erbjuder sina kunder var deras 

grundutbud lika. De arbetar alla efter Reko som är en svensk standard för redovisningstjänster 

och erbjuder alla hjälp med löpande bokföring, fakturering, bokslut, årsredovisningar, 

månadsavstämningar, deklarationer, moms och skatt, löner, registrering till Bolagsverket och 

Skatteverket, hjälp med val av bokföringsprogram samt rapportering av arbetsgivaravgifter. 

Alla respondenter utgår från företagsledarens kunskaper och önskemål om redovisning i sitt 

erbjudande till varje enskild kund. De kunder som vill och kan sköta det mesta själva har 

möjlighet att använda redovisningskonsulten för att stämma av att redovisningen är korrekt. 

Tvärtemot kan de kunder som inte vill och kan göra någonting själva lämna över all 

redovisning till redovisningskonsulten. Detta är något som stämmer in på alla respondenter, 

däremot skiljer de sig åt på några punkter. Respondent B har exempelvis två färdiga paket 

som de erbjuder nystartade företag till en fast månadskostnad. De olika paketen är anpassade 

för enskild firma och aktiebolag. Fasta månadskostnader är även något de kan erbjuda alla 

sina kunder. Likaså har respondent D möjlighet att erbjuda sina kunder ett fast månadspris 

och de kan inom byrån ta hjälp av revisorer och kollegor från andra kontor då de själva inte 

kan hjälpa till. Detta gör att inga frågor är för svåra. Vidare har Respondent C ett större utbud 

av rådgivning som skiljer sig då han är speciellt utbildad i affärsrådgivning. Därför finns 

möjligheten till hjälp med ekonomistyrning, affärsutveckling, företagsvärdering och 

företagsöverlåtelse. Respondent C anordnar även starta eget-dagar där entreprenörer får 

praktiska tips och råd om redovisning. Slutligen skiljer sig respondent A från övriga 

respondenter då hon efter många år i branschen numera inte tar in fler företag i sin kundkrets, 

däremot hjälper hon befintliga kunder med att starta upp dotterbolag.   
 

Vid frågan om respondenterna ofta arbetar med rådgivning och då vilken typ av rådgivning 

får vi även här liknande svar från dem alla. Många arbetar med löpande rådgivning som 

innebär att de svarar på frågor som dyker upp efterhand hos företagen. En del har frågor kring 

moms och skatt och vissa undrar när de ska fakturera, dessa enklare frågor är något som 

respondenterna ofta tar per telefon med kunderna. Däremot vid mer komplexa frågor svarar 

alla respondenter att de bokar upp en extra timme för rådgivning med företaget.    
 

För att undersöka vad respondenterna tror nystartade företag behöver för rådgivning frågade 

vi dem vad det finns för behov av rådgivning till nystartade företag. Här svarar de att det finns 

ett stort behov av rådgivning men beroende på vilken kunskap som finns hos företagsledaren 

behöver nystartade företag olika mycket rådgivning. Framförallt menar respondent A och B 

att det är hjälp med att komma igång med det praktiska som är viktigt i början för de 

nystartade företagen. Att komma igång med bokföringsprogram samt göra en skatte- och 

avgiftsanmälan är något respondent B berättar är viktigt på den första rådgivningstimmen som 

de erbjuder sina nya kunder gratis.  
 

Eftersom vi är intresserade av rådgivning till nystartade företag var vi även intresserade av att 

undersöka hur detta skiljer sig jämfört med redan etablerade företag. I vår fråga hur 

respondenternas tjänster och rådgivning skiljer sig mellan nystartade företag och 

väletablerade företag berättar respondent B att det framförallt är variationen över tid som 

skiljer dem åt. Ett nystartat företag kan exempelvis i början vilja anlita redovisningskonsulten 

till att sköta all ekonomi men efterhand som företagaren själv blir mer insatt i arbetet kanske 

han eller hon hellre vill sköta den löpande bokföringen själv. Respondent B svarar att hon 

gärna vill se byrån som ett bemanningsföretag eftersom företagens efterfrågan på deras 
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tjänster kan variera över tid. Att de nystartade företagen behövde mer hjälp och uppbackning i 

sin uppstartsfas jämfört med ett väletablerat företag var ett genomgående svar hos alla 

respondenterna.  

2.4. Källkritik 

Rådgivning till företag har i tidigare forskning främst fokuserats på små och medelstora 

företag. Vi är medvetna om att många av de teorier vi använt behandlar små och medelstora 

företag men eftersom vi anser att dessa teorier också kan appliceras på nystartade företag, 

som börjar som små företag, har vi valt att använda dessa teorier.  

 

Att använda artiklar som är skrivna på 2000-talet är något som vi eftersträvat då vi anser att 

dessa är nyare källor. Enligt Ejvegård (2011) är det viktigt att använda nyare källor framför 

äldre då dessa anses vara bättre uppdaterade samtidigt som de fortfarande tar vara på tidigare 

forskning. Däremot är vi medvetna om att vi även använt en del äldre källor som exempelvis 

Kirby och King (1997) och Eisenhardt (1989) med flera. Detta är något vi medvetet gjort då 

vi anser att dessa källor är pålitliga eftersom de är de ursprungliga källorna samt att många av 

de nyare artiklarna vi använt refererar till dessa. Vi har även använt oss av ett fåtal 

Internetkällor men eftersom det är svårt att kontrollera om informationen är korrekt har vi valt 

att begränsa antalet. Mattsson och Örten blad (2008) menar att internetsidor inte anses som 

trovärdig fakta och att dessa ska behandlas kritiskt och med försiktighet. Däremot kan de 

användas för att hänvisa till aktualiteten i ett ämne, vilket vi har använt dem till i vår 

inledning.   
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av den teoretiska referensramen följt av en 

presentation av agentteori och systemorienterad teori som består av intressentteori, 

legitimitetsteori och institutionell teori. Dessa teorier beskriver bakomliggande problem som 

kan uppstå mellan ett företag och dess omgivning och som en redovisare kan minska. Kapitlet 

fortsätter med studiens tre huvudområden där tidigare forskning om redovisare, rådgivning 

och nystartade företag presenteras. I dessa beskrivs även väsentliga lagar och normer som 

finns i Sverige för att anpassa studien till ett svenskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras de 

hypoteser som ligger till grund för studien genom en avslutande sammanfattning. 

3.1. Sammanfattning av teoretisk referensram 

För att förklara studiens syfte och problemformulering inleds den teoretiska referensramen 

med en genomgång av agentteorin som sedan följs av systemorienterad teori. För att ett 

nystartat företag ska kunna starta sin verksamhet behöver de samla in nödvändiga resurser, 

som exempelvis finansiella resurser (Shook et al., 2003). Dessa resurser bidrar bland annat 

externa investerare med (Zimmerman & Zeitz, 2002). Agentteorin förklarar att det uppstår en 

agentproblematik mellan entreprenören och den externa investeraren eftersom dessa 

investerare inte är verksamma i företaget utan delegerar ansvaret till företagsledaren (Healy & 

Palepu, 2001). För att minska agentproblematiken vill den externa investeraren ha finansiell 

information om företaget. Utöver externa investerare har ett företag fler intressenter som till 

exempel kunder, långivare och leverantörer och dessa intressenter kan ha olika förväntningar 

på företaget (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin förklarar att ett företag kommer leva 

upp till den mest inflytelserika intressenten. För att leva upp till de krav som intressenterna 

har och för att kunna leverera kvalitativ finansiell information kan företaget anlita en 

redovisare (Healy & Palepu, 2001). Legitimitetsteorin förklarar att en redovisare kan ge ett 

nystartat företag social acceptans i form av legitimitet (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Legitimitet grundas vanligtvis på historiska siffror vilket ett nystartat företag inte har. Den 

legitimitet som en redovisare kan ge blir därför viktig för ett nystartat företag. Institutionell 

teori förklarar att ett nystartat företag även kan söka legitimitet genom att efterlikna normer, 

regler och standarder som tidigare använts i branschen där det nystartade företaget verkar. 

Dessa grundteorier förklarar att en redovisare kan hjälpa ett nystartat företag att få acceptans 

från dels externa ägare, andra grupper av intressenter och branschen genom legitimitet.  
 

Att inte arbeta för andra utan istället vara egenföretagare är något som kan motivera 

människor att starta företag (Segal et al., 2005). Processen att starta företag innebär en ökad 

osäkerhet och risk för entreprenören (Ibid.) men har denne en stark drivkraft kan det leda till 

framgång för både verksamheten och för entreprenören ((Drnovšek, Wincent & Cardon, 

2009). Då många företagsledare saknar kunskap om redovisning blir ett viktigt beslut för 

entreprenören om en redovisare ska anlitas för att täcka upp denna kunskapsbrist (Cassar & 

Ittner, 2009; Marriot & Marriot, 2000).     
 

I Sverige tituleras en redovisare som redovisningskonsult och kan hjälpa företag att upprätta 

sin redovisning enligt svensk bokföringslag (FAR & SRF, 2014). En redovisningskonsult bör 

därför ha goda kunskaper inom respektive bransch som deras kunder verkar inom. Utöver 

redovisningstjänster kan en redovisare även erbjuda rådgivning (Cassar & Ittner, 2009; Sian 

& Roberts, 2009). Genom att identifiera specifika behov i verksamheten (Collis & Jarvis, 

2002; Sian & Roberts, 2009) och utifrån sina tidigare erfarenheter kan redovisaren ge råd 

inom olika områden (Cassar & Ittner, 2009). Exempel på dessa områden är skatt, 

regelefterlevnad, löner, bokföringssystem och kundfordringar. Genom att redovisaren 



 

 

 

10 

analyserar den finansiella informationen kan denne ge rådgivning som kan förbättra det 

nystartade företagets ekonomiska förvaltning. 
 

Nedan följer figur 4, en modell över den teoretiska referensramens upplägg. Modellen 

illustrerar att studien utgår från syftet. Utifrån syftet har grundteorier och tidigare forskning 

använts för att få kunskap om redovisare och den rådgivning som redovisare kan ge samt 

kunskap om nystartade företag. Detta tillsammans med studiens förundersökning har lett fram 

till de hypoteser som utvecklats för att besvara problemet.  

 

 
Figur 4, illustration över den teoretiska referensramens upplägg (egen modell) 

3.2. Agentteori 

Agentteorin beskriver den risk som uppstår då två parter i en agentrelation har olika mål och 

visioner (Eisenhardt, 1989). En agentrelation definieras enligt Jensen och Meckling (1976) 

som ett kontraktsförhållande där en eller flera personer, principalen, ber en annan person, 

agenten, utföra tjänster som de delegerat. Små företag, som inte delar sina aktier till 

allmänheten, har färre intressenter och är ofta ägarledda (Collis & Jarvis, 2002). 

Agentproblemen och behovet av extern kontroll är inte samma i dessa små företag då deras 

organisation och transaktioner inte är lika komplexa som i ett stort företag (Svanström, 2008). 

Eftersom ledning och ägare i små privata företag även har en närmare relation är 

agentproblematiken i dessa företag mindre jämfört med större organisationer. Cassar och 

Ittner (2009) beskriver även att kostnader kopplat till agentproblem i stora företag blir högre 

eftersom de har högre förmögenheter i de transaktioner som överförs mellan företaget, dess 

ägare och borgenärer, jämfört med ett litet företag.       
 

Agentproblem i ett entreprenörsföretag uppstår främst då en extern intressent investerar i ett 

företag utan ambitionen att vara aktiv i företaget och därför istället delegerar ansvaret till 

entreprenören (Healy & Palepu, 2001). Genom att införa ett kontrakt mellan entreprenören 

och den externa investeraren kan risken för att entreprenören ska agera i självintresse 

minskas. Kontraktet innebär ofta att entreprenören ska lämna relevant information till 

investeraren som då möjliggör övervakning över entreprenören. Redovisare och 

redovisningsinformation kan användas för att minska dessa agentproblem i nystartade företag. 

Bland nystartade företag som verkar i miljöer där externa investerare vill övervaka 

företagsledarens hantering av företaget, kan de söka större trovärdighet och förbättrad 

organisatorisk kontroll genom att använda en redovisare (Cassar & Ittner, 2009).   

	

Grundteorier Hypoteser 
Tidigare 
forskning Syfte 

Agentteori 

Systemorienterad 
teori 

Nystartade 
företag  

Hypotes 1a 
Hypotes 1b 
Hypotes 1c 

Hypotes 2 

Hypotes 3 

Redovisare 

Rådgivning 

Syftet med denna studie är 

att kartlägga vilka 

rådgivningstjänster ett 

nystartat företag efterfrågar 

från sin redovisningskonsult 

och analysera om samband 
föreligger mellan den 

rådgivning ett nystartat 
företag efterfrågar från sin 

redovisningskonsult och 

företagsledarens kunskaper, 

intressenter och bransch. 
 

Förundersökning 
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3.3. Systemorienterad teori 

Systemorienterad teori är en sammanslagning av intressentteori, legitimitetsteori och 

institutionell teori (Deegan & Unerman, 2011). Det systemorienterade synsättet gör det 

möjligt att analysera rollen av information, som exempelvis den finansiella informationen, i 

ett företags relation, till exempelvis banken. Eftersom nystartade företag kan behöva resurser i 

form av exempelvis finansiering från sin omgivning (Stringfellow, Shaw & Maclean, 2014) 

för att lyckas, underlättar systemorienterad teori analysen av det nystartade företagets 

relationer (Deegan & Unerman, 2011).   

 

3.3.1. Intressentteori 

Framställandet av de finansiella rapporterna är en process där finansiell information samlas in 

och sammanställs (Deegan & Unerman, 2011). De finansiella rapporterna ligger till grund för 

beslutsfattande både internt i företaget men även externt till olika intressenter. Exempel på 

intressenter är nuvarande och potentiella investerare, långivare, leverantörer, anställda, 

kunder, staten, samhället och media. De finansiella rapporterna ska således även vända sig till 

parter som inte medverkar i den dagliga driften av verksamheten. De olika intressenterna 

efterfrågar olika information och det är svårt att framställa en rapport som möter alla 

intressenters efterfrågan. Även synen om hur företaget skall driva sin verksamhet varierar 

mellan olika intressenter. Intressentteorin förklarar att ett företag samspelar med särskilda 

intressenter i samhället. 
 

Det finns två delar av intressentteorin, där teorin dels förklarar att företaget bör drivas så att 

alla intressenters fördelar beaktas och när det uppstår en konflikt i intressena bör företaget 

uppnå en optimal balans mellan de olika intressenternas fördelar (Ibid.). Å andra sidan 

förklarar teorin att företaget kommer att tillfredsställa förväntningar från vissa grupper av 

intressenter. Dessa intressenter påverkar eller tvingar företaget att leva upp till intressenternas 

förväntningar, vilka påverkar driften av företaget. Det är i praktiken svårt för ett företag att 

bemöta alla intressenters vilja och de kommer därför att leva upp till de förväntningar som 

finns hos den mest inflytelserika intressenten. Ett framgångsrikt företag anses vara det företag 

som kan bemöta de mest inflytelserika intressenternas krav.  
 

3.3.2. Legitimitetsteori  

Intressentteorin har många likheter med legitimitetsteorin och dessa bör ses som två 

överlappande teorier istället för två skilda (Deegan & Unerman, 2011). Enligt båda teorierna 

är företag en del av ett socialt system som både påverkar och påverkas av andra grupper i 

samhället. Intressentteorin förfinar samhället och hänvisar till särskilda grupper medan 

legitimitetsteorin beskriver att förväntningarna kommer från samhället i stort.  
 

Legitimitetsteorin förklarar att företag strävar efter att följa de normer som finns i respektive 

kontext för att därmed ses som legitima (Ibid.). I tidigare forskning om legitimitet har forskare 

främst utgått från etablerade och framgångsrika företag (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Slutsatsen från dem är att legitimitet varit en del av dessa företags väl bibehållna lönsamhet. 

Författarna föreslår att legitimitet är något avgörande för nystartade företag i deras 

uppstartsfas, redan innan de börjat generera vinst. Nystartade företag behöver, till skillnad 

från etablerade företag, anstränga sig mer för att få legitimitet (Cassar & Ittner, 2009). Deras 

möjligheter att skaffa och bibehålla resurser avgörs till stor del av hur utomstående 

investerare uppfattar dem (Cassar & Ittner, 2009) eftersom legitimitet är något som existerar i 

betraktarens ögon (Zimmerman & Zeitz, 2002). Generellt är legitimitet något som mäts i 

efterhand och ett företags överlevnad är ett bevis på legitimitet. Men att studera nystartade 

företags överlevnad i efterhand belyser inte deras förmåga att förvärva legitimitet. Nystartade 
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företag verkar i en dynamisk miljö med mycket förändringar och cirka 40 procent av 

nystartade företag misslyckas inom de två första åren. Den tuffa miljön för nystartade företag 

gör legitimitet till en viktig framgångsfaktor och Zimmerman och Zeitz (2002) menar att det 

är en viktig del för att kunna förvärva andra resurser såsom chefer, kvalitativ personal, 

finansiella resurser, teknik och statligt stöd. I slutändan är de externa aktörernas känsla eller 

övertygelse om att det nya företaget verkligen är kompetent, effektiv, värdigt och lämpligt det 

som motiverar dem att bidra med resurser.  
 

För att få företagets intressenter att donera resurser i form av information eller finansiering är 

social acceptans från omgivningen viktigt (Stringfellow et al., 2014).  Eftersom det nystartade 

företaget saknar historiska siffror, som är en objektiv indikator på deras lönsamhet, blir 

legitimitet en avgörande faktor. Legitimitet är en viktig resurs för nystartade företag då det 

indikerar på en social bedömning av acceptans och kulturell anpassning. Genom att anlita en 

redovisare kan företag som annars inte skulle bedömas som legitima generera acceptans från 

sin omgivning, exempelvis från en extern investerare (Deegan & Unerman, 2011). 
 

3.3.3. Institutionell teori 

Nystartade företag kan vara starkt utsatta för institutionella regler och normer som kan 

påverka deras beteenden (Cassar & Ittner, 2009).  Institutionell legitimitet betonar hur företag 

anpassar sig till regler, juridiska påfrestningar, värderingar och förväntningar från sin 

omgivning. Företagen kan därför undermedvetet anpassa sig till normer, värderingar och 

regler som bedöms ge legitimitet för att skapa förtroende (Stringfellow et al., 2014).  
 

Institutionell teori beskriver den form ett företag tar och förklarar varför företag inom en 

liknande bransch tenderar att ta liknande form och karaktär (Deegan & Unerman, 2011). 

Denna teori förklarar hur speciella företagsformer kan adopteras för att ge legitimitet till ett 

företag. Det finns branscher som har mer eller mindre legitimitet och detta är något som kan 

återspeglas i de företag som verkar inom branschen (Zimmerman & Zeitz, 2002). Ett nystartat 

företag kan därför använda branschens standard, normer, praxis och teknologi som använts av 

andra företag för att vinna mer legitimitet. Branscher har olika grader av legitimitet och den 

bygger på de kollektiva handlingar och åtgärder branschens medlemmar tidigare gjort.  

3.4. Nystartade företag 

En entreprenör som startar ett företag förvaltar, organiserar och tar ansvar för verksamheten 

(Segal et al., 2005). Att starta företag är en personlig utmaning som många föredrar framför 

att arbeta för någon annan. Om en individ anser att det är mer värt att vara egenföretagare än 

att arbeta för andra kan det vara en av anledningarna till att satsa på sitt företag.  
 

Att starta ett företag är en komplex och dynamisk process (Korunka, Frank, Lueger & 

Mugler, 2003) som växer fram (Shook et al., 2003). Att starta en verksamhet är förenat med 

ökad osäkerhet, risk för misslyckanden och personlig finansiell risk, men entreprenören kan 

även nå framgång med verksamheten (Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Skapandet och 

startandet av ett företag kan inte göras utan individer eller grupper av individer (Shook et al., 

2003). Att starta företag innebär en samverkan mellan olika kontexter och individer där en 

identifiering av möjligheter och utveckling av en affärsidé leder fram till en lansering av ett 

nytt företag (Drnovšek et al., 2009). Shook et al. (2003) menar att företag inte startas på grund 

av slumpen utan är resultatet av individers avsikter och efterföljande åtgärder. Nedan visas 

figur 5, den modell som författarna har utvecklat och som visar uppstarten av ett företag som 

en process bestående av fyra steg.  
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Modellen utgår i första steget från entreprenörens roll i bildandet av företaget (Shook et al., 

2003). Entreprenörens attityd, färdigheter och förmågor är exempel på vad som påverkar 

avsikten och benägenheten till att agera då möjligheter upptäcks. I det andra steget söks och 

upptäcks potentiella möjligheter. Vissa individer ser möjligheter som andra inte gör även om 

de inte aktivt söker efter dem. Andra individer har inte samma sannolikhet att känna igen en 

viss möjlighet och måste söka för att upptäcka dem. Denna skillnad kan förklaras med att 

individer är mer eller mindre vakna för nya möjligheter och att tidigare erfarenheter påverkar 

sökandet. Det tredje steget utgörs av entreprenörens beslut om att satsa på möjligheten eller 

inte, vilket påverkas av riskbenägenhet, motiv och attityder. Vid ett beslut om en satsning 

leder det sista steget fram till uppstarten och till den första försäljningen. Entreprenören styr 

vanligtvis inte över nödvändiga resurser utan behöver samla in dessa från andra människor 

och institutioner.  

 
 

Figur 5, uppstartprocessen (egen tolkning av modell från Shook et al., 2003) 

 

Över tiden ändrar entreprenören sitt beteende (Shook et al., 2003). Drnovšek et al. (2009) 

använder modellen som Shook et al. (2003) utvecklat för att betona den roll som drivkraften 

hos entreprenören har i de olika faserna. Författarna förklarar att drivkraften hos 

entreprenören är viktig i uppstarten av ett företag. Att starta företag inkluderar bedömningar 

och uppfattningar som en individ har om interna, personliga, och externa begränsningar och 

möjligheter. Drivkraften hos entreprenören kan leda till tillväxt i verksamheten och personlig 

framgång för entreprenören. Även om en individ som vill starta företag har självförtroende 

och engagemang för att göra det behöver han eller hon även ha en hög tolerans för risk (Segal 

et al., 2005). 
 

3.4.1. Bildandet av ett bolag i Sverige 

I Sverige finns olika associationsformer och för var och en av dem som blivit föremål för 

lagstiftning, regleras dem i särskilda lagar (Johansson, 2014). För varje form av association 

finns i Sverige ett antal regler och normer i ett så kallat normativsystem. Följs dessa behövs 

inget statligt tillstånd, förutom när det gäller bank- och försäkringsbolag, för att bilda ett bolag 

i Sverige. För de olika associationsformerna finns regler för hur många som kan bilda bolag. 

Huvudregeln är att två eller fler personer samverkar, men för aktiebolag kan en ensam person 

starta och driva bolaget. Genom rättshandlingar bildas de olika associationerna, exempelvis 

krävs ett avtal mellan bolagsmännen i enkla bolag och handelsbolag. Avtalet skall innehålla 

bolagstyp, verksamhetsart och övriga preciseringar som gör att avtalet kompletteras på 

punkter där lagen inte räcker till. För ett aktiebolag skall rättshandling i form av en 

stiftelseurkund skapas. Denna skall, förutom uppgifter om styrelse, bland annat innehålla 

uppgifter om det tänkta bolaget, villkor för aktieteckning och förslag till bolagsordning. 
 

I normativsystemet finns bland annat regler som behandlar registrering av handelsbolag, 

aktiebolag, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar och bolagsmännen i 

enkla bolag (Ibid). Registreringen görs till Bolagsverket och innan registreringen verkställs 
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kontrollerar de att de regler som finns i lagen har beaktats vid bildandet. Genom denna 

registrering blir aktiebolag och ekonomisk förening en juridisk person. 
 

3.4.2. Redovisning i Sverige 

För de flesta juridiska personer, enskilda näringsidkare och handelsbolag med flera råder det 

bokföringsplikt (BFL 2 kap. 1-7§§). Bokföringen är till för företaget själv internt men även 

för dess externa intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Det som måste skötas i bokföringen 

är att löpande affärshändelser ska presenteras i systematisk ordning i en grundbok (BFL 4 

kap. 1-6§§). Det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter och all 

räkenskapsinformation måste arkiveras i minst sju år. Vidare är det viktigt att bokföringen 

görs i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed innebär att ett företag ska 

redovisa enligt de allmänna råd som lämnats av Bokföringsnämnden, BFN, och andra 

normgivare (SRFb, 2014). De som läser ett företags redovisningshandlingar ska kunna utgå 

ifrån att dessa är upprättade i enlighet med de normer som finns. Slutligen ska den löpande 

bokföringen avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut (BFL 6 kap. 1-6§§). För de 

associationer som omfattas av uppförandet av en årsredovisning skall denna offentliggöras. 

För de som inte behöver avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning ska istället ett 

årsbokslut framställas som ska bestå av en resultaträkning och balansräkning som skall 

upprättas enligt angivna paragrafer i årsredovisningslagen.  
 

I många länder i Europa har den lagstadgade revisionsplikten undantagits och små och 

medelstora företag runtom i Europa har därmed möjlighet att lämna in förkortade finansiella 

rapporter (Sian & Roberts, 2009). Detta eftersom redovisning för många små företag kan vara 

en börda. I Sverige finns förenklat årsbokslut och får göras av de företag som har en 

nettoomsättning under tre miljoner (BFNAR 2006:1). De företag som väljer att upprätta ett 

förenklat årsbokslut ska upprätta detta enligt god redovisningssed men behöver inte följa 

reglerna i årsredovisningslagen enligt Bokföringsnämndens vägledning.  

3.5. Redovisare 

Många företagsledare i små företag har lite förståelse för de regulatoriska krav de måste 

efterfölja och litar på att deras redovisare förbereder den finansiella informationen (Sian & 

Roberts, 2009). Cassar och Ittner (2009) menar att även företagsledare med kunskap om 

redovisning anlitar en redovisare eftersom denna kunskap gör dem medvetna om fördelarna 

av en redovisare. Deegan och Unerman (2011) menar att redovisare av många människor ses 

som en tråkig och stereotyp yrkesgrupp. Men med tanke på att arbetet med redovisning och 

bokföring kräver bland annat bedömningar, objektivitet, fantasi, kreativitet och noggrannhet 

är redovisare en mäktig yrkesgrupp. Resultatet av deras arbete påverkar beslutsfattande, 

såsom investerings- och lånebeslut.  
 

Den förändring som sker på marknaden med avreglering av revisionsplikt och finansiell 

rapportering ökar konkurrensen för både revisorer och redovisare (Marriot & Marriot, 2000). 

Dessa förändringar tillsammans med mer kostnadseffektiva och användarvänliga 

redovisningsprogram gör att efterfrågan på traditionell redovisning från en redovisare 

minskar. Genom denna förändring har redovisningsbyråer sett att det på lång sikt kommer 

behöva ske en förändring i de tjänster som mindre redovisningsbyråer erbjuder sina mindre 

kunder för att istället bli mer generella affärsrådgivare. Detta kan bli svårt då alla redovisare 

inte har rätt kunskaper eller viljan att anta denna roll. I sin studie från 1997 menar Kirby och 

King att redovisare behöver utveckla sitt erbjudande till företag och inte bara leverera 

kunskap utan en hel paketlösning. De presenterar tidigare studier som hävdar att redovisare 
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behöver fem till sex års utbildning och praktisk erfarenhet samt vara duktiga på att 

kommunicera för att lyckas. 
 

Marriot och Marriot (2000) menar att det finns en stor potential för redovisare att utöka sina 

tjänster som de erbjuder mindre företag. I de fall där information presenteras som 

förhållanden eller grafer kan redovisare genom en förklaring av dessa bidra till att kunskapen 

hos företagets ägare ökar. Detta kan vidare leda till att ägaren till företaget förstår vikten av 

redovisning och då efterfrågar ytterligare tjänster från redovisare. Den efterfrågan som finns 

på extern redovisningshjälp styrs till stor del av de krav regleringen sätter på redovisningen. 

Många ägare och företagsledare är begränsade i sin kunskap kring redovisningen och det 

bidrar till att de inte använder den finansiella information som produceras. Om redovisaren 

kan erbjuda en tjänst där finansiell information presenteras i en form som är lättare för 

företagets ägare att förstå skulle det öka möjligheterna för redovisaren att skapa ett större 

värde till företaget.   

 

För små aktiebolag måste de finansiella rapporterna framställas eftersom lagen kräver det och 

därför blir tjänsten som en redovisare erbjuder tvingande för det lilla företaget som saknar 

redovisningskunskaper (Marriot & Marriot, 2000). Det underliggande problemet är att många 

ägare i mindre företag saknar kunskap om redovisning. En konsekvens av detta blir att den 

information som redovisare producerar inte ses som värdefull för de pengar som ägaren betalt 

(Marriot & Marriot, 2000) och att ägaren inte förstår innehållet i den information som 

producerats (Sian & Roberts, 2009). Skulle redovisaren med hjälp av en mer lättförståelig 

redovisning kunna erbjuda en rapportering som fortfarande möter kravet från lagen skulle 

ägarna bättre kunna tillämpa sig informationen och öka företagets prestationer med hjälp av 

denna finansiella information (Marriot & Marriot, 2000). Det kan för många företagare vara 

svårt att se vilken relevans de finansiella rapporterna ger då de ofta saknar förståelse i dess 

betydelse. Därför är det viktigt att redovisaren arbetar proaktivt vilket innebär att han eller 

hon har förståelse för kundens behov och ser lösningar (FAR & SRF, 2014). Genom detta 

förhållningssätt är det lättare för redovisaren att bidra med åtgärder och förslag som är till 

nytta för kunden.  
 

3.5.1. Redovisare i Sverige 

En redovisare i Sverige kallas för redovisningskonsult och erbjuder redovisningstjänster till 

företag (FAR & SRF, 2014). En redovisningskonsult som är kvalificerad och uppfyller krav 

hos branschorganisationerna FAR eller SRF kan titulera sig auktoriserad redovisningskonsult. 

En redovisningskonsult ska iaktta god redovisningssed, god yrkessed för redovisningstjänster 

samt följa de yrkesetiska reglerna som följer av ett medlemskap i någon av FAR eller SRF. 

En god redovisningssed innebär att redovisningskonsulten följer de normer och allmänna 

principer som finns beskrivna från bokföringsnämnden. En god yrkessed för 

redovisningstjänster innebär att redovisningskonsulten följer Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko.  
 

En redovisningskonsult som anlitas av ett företag och som tillämpar Reko, kan ge en högre 

tillit till företagets intressenter då den främsta målsättningen med standarden är att öka 

kvaliteten på de redovisningstjänster som utförs (SRFb, 2014). Genom att fokusera på hur 

själva arbetet ska utföras, ska standarden tillsammans med redovisningskonsultens goda 

kunskaper leda till högre kundnytta. Meningen är även att rapporteringen ska ge kunden ett 

bra beslutsunderlag i verksamheten genom att den är tydlig och lättförståelig. I standarden 

finns flera olika tillämpningsanvisningar för hur redovisningskonsulten ska agera i sitt yrke. 

Det arbete som redovisningskonsulten utför åt en kund ska präglas av förtroende och en viktig 

del i detta är att all information byrån har om kunden omfattas av tystnadsplikt. Det är även 
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viktigt att arbetet resulterar i hög redovisningskvalitet. En viktig del för att uppnå detta är att 

redovisningskonsulten har goda kunskaper inom de lagar och regler som gäller för branschen 

i vilken kunden är verksam. För att göra redovisningsinformationen tillförlitlig ska 

redovisningskonsulten även arbeta för att informationen inte innehåller väsentliga fel. Detta 

innebär att redovisningskonsulten måste reagera, kommunicera och dokumentera om det 

upptäcks felaktigheter. Om redovisningskonsulten upptäcker fel måste denne stämma av detta 

med kunden för att skaffa sig en uppfattning om varför det skett ett fel och det är även viktigt 

att denna kontakt dokumenteras.  

3.6. Rådgivning 

För att få hjälp med sin redovisning kan ett företag anlita en redovisare som då har möjlighet 

att även ge rådgivning till företaget, identifiera specifika behov i verksamheten (Collis & 

Jarvis, 2002; Sian & Roberts, 2009) och ge företaget legitimitet (Deegan & Unerman, 2011).  
 

Rådgivning kan delas in i två typer av tjänster, operativa och strategiska (Svanström, 2008). 

Operativa rådgivningstjänster innehåller främst objektiva, statiska tjänster som tydligt kan 

förmedlas. I den operativa rådgivningen kan exempelvis frågor kring lagstiftning, skatt och 

teknik i redovisningen tas upp och detta förmedlas från rådgivaren till kunden. Den operativa 

rådgivningstjänsten omfattar en begränsad del av företaget vilket bidrar till att kunskapen som 

förmedlas här blir mer generell. Den strategiska rådgivningen är istället en dynamisk tjänst 

där relationen mellan rådgivaren och kunden spelar en viktig roll för att lösa det problem som 

uppstått. Här är rådgivarens tidigare kunskaper, hämtat från olika kontexter, viktiga för att 

hitta den bästa lösningen till kunden.  
 

Kirby och King (1997) menar att redovisningstjänster kan hjälpa små företag att överleva men 

att redovisare inte tar ansvar för små företag förutom de förpliktelser som finns skrivna i 

uppdragsavtalet och att de ofta ger rådgivning endast när det begärs. Små företag använder 

rådgivning när de anser att det är nödvändigt och när kostnaden är rimlig. Svanström (2008) 

menar att mindre företag, eftersom de inte har samma möjligheter att upprätthålla kompetens 

och resurser inom företaget, har ett behov av rådgivningstjänster. Sedan mitten av 80-talet har 

användandet av extern rådgivning och konsultation ökat i många länder (Bennett & Robson, 

2010). Ökningen kan bero på många saker som exempelvis ökad efterfrågan av affärstjänster 

som kan vara svåra att framställa inom det egna företaget, nya innovationer som skapat nya 

marknader och ökad outsourcing av aktiviteter som vanligtvis gjorts inom företaget. 

Användandet av extern rådgivning har varit starkt sammankopplat med framgångsrikt 

företagande speciellt när extern hjälp använts för ledarutbildning.  
 

Många redovisare kan erbjuda ett brett utbud av rådgivning till företag (Cassar & Ittner, 

2009). Utöver skatt och regelefterlevnad kan en redovisare ge råd och stöd om 

bokföringssystem, löner och kundfordringar.  Genom att analysera finansiell information, som 

till exempel produkt- och kundlönsamhet, kan redovisaren hjälpa företaget med att förutspå 

rörelsekapital och kassaflöden och ge rådgivning utifrån dessa prognoser för att förbättra 

företagets ekonomiska förvaltning. Utöver sina ekonomiska kunskaper kan redovisare, utifrån 

sina tidigare erfarenheter, ge råd som kan bidra till att utveckla företagets strategier inom 

olika områden. Således är redovisare inte bara ett tillskott av redovisningskunskap.  
 

3.6.1. Rådgivning till små företag  

Berry et al. (2006) fann i sin studie en ökning av rådgivning till mindre och medelstora 

företag oavsett om denna rådgivning kom från statliga myndigheter, tjänsteföretag eller 

utbildningsorganisationer. Ökning i rådgivning till mindre företag visade sig i tidigare studier 
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påverkas av relationens professionella och personliga tillit mellan rådgivaren och kunden. 

Externa rådgivare, som exempelvis en redovisare, har en unik relation till ett företag och kan 

därför även anlitas som mentor i företagets affärsverksamhet, finansiella styrning samt 

kostnadshantering. För att företagets ägare ska få större kunskap i driften av den dagliga 

verksamheten menar Marriot och Marriot (2000) att en redovisare kan anlitas för att öka 

förståelsen för de finansiella rapporterna genom en förklaring av dessa.  
 

För att etablera sitt företag behöver entreprenören samla in nödvändiga resurser, arbeta fram 

rutiner och policys samt arbeta med produktutveckling (Cassar & Ittner, 2009). Upp till detta 

skall det nystartade företaget sköta efterlevnaden av regulatoriska krav. Många företagsledare 

i nya och små företag saknar redovisningskunskap och ett nytt företag ställs inför valet att ta 

in en redovisare. Den ekonomiska medvetenheten varierar hos företagsledare men de 

finansiella rapporteringskraven innebär ofta en börda för små företag (Sian & Roberts, 2009). 

Många små företag förlitar sig på sin redovisare vid framställningen av de finansiella 

rapporterna. Även om de flesta företagen använder sin finansiella information är det för små 

företag bättre att använda andra variabler för att mäta företagets resultat, exempelvis antalet 

kunder. Ett sådant antagande kan vara anledningen till att författarna (Ibid.) i sitt resultat 

kommer fram till att små företag ansåg att de finansiella rapporterna var komplicerade, 

tidskrävande och inte relevanta för deras verksamhet. Men det största problemet för små 

företag är att dessa tjänster är kostsamma för dem. Beslutet att anlita en redovisare måste 

grundas på förväntade fördelar och övervägas tillsammans med kostnaden (Cassar & Ittner, 

2009). Genom att ta in en redovisare kan nystartade företag ta del av fler fördelar förutom 

redovisningsexpertis. De kan även få hjälp med skatt, regelefterlevnad, trovärdighet och 

beslutspåverkande råd. Sian och Roberts (2009) kommer i sitt resultat fram till att små och 

medelstora företag till största del använder sin redovisare för att upprätta de finansiella 

rapporterna samt för att få hjälp med skattefrågor. Ofta kan redovisaren även tillhandahålla 

företagen ytterligare information, antingen verbalt eller skriftligt, för att förklara 

redovisningen och för att ge rådgivning. För mindre företag har redovisaren visat sig vara den 

mest använda externa källan som affärsrådgivare (Berry et al., 2006; Kirby & King, 1997; 

Collis & Jarvis, 2002; Sian & Roberts, 2009).  

3.7. Avslutande sammanfattning med studiens hypoteser 

3.7.1. Företagsledarens kunskaper 

I tidigare studier beskriver Marriot och Marriot (2000) att företagsledare i små företag har lite 

kunskap kring redovisning och att detta påverkar företagsledarens inställning till att använda 

en redovisare. Cassar och Ittner (2009) menar att företagsledare med mycket kunskap också 

anlitar en redovisare då de genom denna kunskap förstår fördelarna med en redovisare. Vidare 

beskriver Marriot och Marriot (2000) att kunskapsbrist kring redovisning kan göra att en 

företagsledare efterfrågar rådgivning från en redovisare. De menar även att rådgivning också 

kan efterfrågas från företagsledare som har större förståelse kring redovisning eftersom han 

eller hon förstår fördelarna med denna. Resultatet från vår förundersökning visar att 

kunskaper hos en företagsledare varierar och att redovisningskonsulten anpassar sitt arbete 

efter varje enskild kunds önskemål. Eftersom rådgivning från en redovisningskonsult finns 

inom det tjänsteutbud som erbjuds kan de därför ge rådgivning inom dessa områden. Då både 

Marriot och Marriot (2000) och vår förundersökning menar att det finns ett samband mellan 

anlitandet av en redovisningskonsult och företagsledarens kunskaper vill vi analysera om det 

finns ett samband mellan kunskaper hos företagsledaren och den rådgivningen nystartade 

företag efterfrågar från sin redovisningskonsult. Eftersom Marriot och Marriot (2000) å ena 

sidan menar att företagsledare med liten kunskap efterfrågar mer redovisningshjälp och å 

andra sidan menar att företagsledare med mer kunskap efterfrågar mer redovisningshjälp, vill 
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vi analysera om det finns något samband mellan företagsledarens kunskaper och den 

rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult. Detta leder fram till 

studiens första hypoteser:  
 

Hypotes 1a: Det finns ett samband mellan företagsledarens examensnivå och den rådgivning 

det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 
 

Hypotes 1b: Det finns ett samband mellan företagsledarens kunskaper och den rådgivning det 

nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 
 

Hypotes 1c: Det finns ett samband mellan företagsledarens erfarenhet av att starta företag 

och den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 
 

3.7.2. Intressenter 

En viktig del i ett nystartat företags verksamhet är att samla in tillgångar som exempelvis 

finansiella resurser från externa investerare (Zimmerman & Zeitz, 2002). Intressentteorin 

beskriver att ett företag bör samspela med olika intressenter för att bemöta deras 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). För att få social acceptans från omgivningen 

(Zimmerman & Zeitz, 2002) och för att få den kvalitativa information som intressenter vill ha 

kan ett företag använda sig av en redovisare vilket minskar intressenters risk (Cassar och 

Ittner, 2009). Redovisaren kan då genom rådgivning förbättra verksamheten samt minska de 

agentproblem som kan uppstå i relationen mellan ett nystartat företag och externa investerare 

(Healy & Palepu, 2001). Eftersom intressenter är viktiga för nystartade företag vill vi 

analysera om det finns ett positivt samband mellan i vilken utsträckning intressenter anser att 

det nystartade företaget ska anlita en redovisningskonsult och den rådgivning det nystartade 

företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. Detta leder oss fram till vår andra hypotes:  
 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan i vilken utsträckning intressenter anser att 

det nystartade företaget ska anlita en redovisningskonsult och den rådgivning det nystartade 

företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 
 

3.7.3. Bransch 

För att uppnå god kvalitet i redovisningen är det viktigt att denna upprättas i enlighet med de 

lagar och regler som finns i den bransch där företaget verkar i och att redovisningskonsulten 

har goda kunskaper om respektive bransch (FAR & SRF, 2014). Eftersom det finns skillnader 

i komplexiteten i olika branscher vill vi undersöka om det finns ett samband mellan den 

bransch ett nystartat företag verkar i och den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar 

från sin redovisningskonsult. Detta leder oss slutligen fram till vår tredje och sista hypotes: 
 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan branschen som det nystartade företaget verkar i och 

den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras den kvantitativa undersökningsmetod som använts i studien. Vidare 

beskrivs primärdatan som består av en webbenkät som skickats ut till nystartade företag. 

Detta följs av en operationalisering av studiens beroende variabel rådgivning och de 

oberoende variablerna företagsledarens kunskaper, intressenter och bransch. Därefter 

förklaras hur enkäten utformats och hur det empiriska urvalet av respondenter genomförts. 

Kapitlet fortsätter med en bortfallsanalys där undersökningens svarsfrekvens presenteras och 

avslutas med statistisk metod och metodkritik där studiens reliabilitet och validitet diskuteras.  

4.1. Undersökningsmetod 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag 

efterfrågar från sin redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan den 

rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch. Syftet och problemformuleringen avgör om 

undersökningen ska vara en kvantitativ eller en kvalitativ studie (Ejlertsson, 2014). Då vi vill 

undersöka ett stort antal respondenter har vi valt att utforma en enkät. Eftersom vår studie 

bygger på en enkät medför detta att vår undersökningsmetod blir kvantitativ (Bell, 2007). 

Kvantitativa undersökningar bygger på extensiva metoder (Jacobsen, 2002). Det innebär att 

många enheter hanteras samt att undersökningarna är relativt slutna, informationen som ska 

samlas in är definierad på förhand. Att använda en kvantitativ metod är fördelaktigt eftersom 

vi kan undersöka ett stort antal respondenter till en låg kostnad. Enligt Jacobsen (2002) ska 

den kvantitativa metoden användas då det finns god kunskap kring fenomenet, när teorier och 

hypoteser ska prövas, när generalisering vill göras samt för att analysera hur ofta ett fenomen 

uppträder. Nackdelen med denna metod är att informationen kan bli ytlig och att de 

standardiserade frågorna ger påtvingade svar. Detta är vi medvetna om, men eftersom studien 

avser att undersöka många enheter passar den kvantitativa undersökningsmetoden bäst.  
 

Vi har valt att göra kvalitativa inslag i den kvantitativa studien i form av förundersökningen 

för att få kunskap om de rådgivningstjänster som en redovisningskonsult erbjuder sina 

kunder. Den kvalitativa delen i vår studie består av en förundersökning som Patel och 

Davidson (2011) menar är bra då vissa kunskaper som inte går att hitta i litteraturen kan 

samlas in och användas för att utveckla en enkät. Intervjuerna har skett med 

redovisningskonsulter och vi har därmed fått mer kunskap om vilka rådgivningstjänster de 

erbjuder.  

4.2. Primärdata 

För att kunna kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar från sin 

redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan den rådgivning ett nystartat 

företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledares kunskaper, intressenter 

och bransch använder vi en surveyundersökning. För att samla in data har vi utformat en 

webbenkät som vi sedan mejlat ut till våra respondenter. Svaren från enkäten utgör vår 

primärdata, vilket är information som samlas in för första gången (Jacobsen, 2002). För att 

kunna utforma en så korrekt enkät som möjligt har vi utrett vad det är vi vill undersöka och 

hur vi ska undersöka detta i en operationalisering. 
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4.3. Operationalisering 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag 

efterfrågar från sin redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan den 

rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch. För att uppfylla studiens syfte har vi definierat tre 

hypoteser som sedan ligger till grund för vår undersökning. För att testa dessa hypoteser har 

vi tagit fram variabler och det är dessa vi är intresserade av att undersöka. Vår beroende 

variabel är rådgivning från en redovisningskonsult. Denna kommer tillsammans med våra 

oberoende variabler testas för att besvara problemformuleringen: Vilka rådgivningstjänster 

efterfrågar ett nystartat företag från sin redovisningskonsult och vad förklarar efterfrågan? För 

att göra dessa variabler mätbara konkretiserar vi begreppen nedan genom en 

operationalisering. Konkretiseringen av våra variabler ligger till grund för enkäten till vår 

datainsamling. För en tydlig överblick av studiens undersökningsvariabler, enkätfrågor samt 

de källor som ligger till grund för dessa, se bilaga 6. 
 

4.3.1. Beroende variabel 

Grunden, den beroende variabeln, i vår studie utgörs av rådgivning från en 

redovisningskonsult. Enligt respondenterna i vår förundersökning sker rådgivning ofta 

löpande i ett kunduppdrag. För att kunna undersöka om nystartade företag efterfrågar 

rådgivning från en redovisningskonsult vill vi därför undersöka om de anlitar en 

redovisningskonsult och vi vill ställa följande fråga:  
 

Anlitar ditt företag en redovisningskonsult?(fråga 9)   
 

Med rådgivningstjänster menar vi den hjälp genom kunskap och förbättringsåtgärder i 

verksamheten som redovisningskonsulten kan tillföra sina kunder. De rådgivningstjänster vi 

undersöker har vi fått fram genom vår förundersökning och är de tjänster som 

redovisningskonsulterna erbjuder sina kunder, de är således en sammanställning av vår 

förundersökning som fått stöd av vår teoretiska referensram. Dessa tjänster består av:  

 

Bokföring 

Bokslut 

Årsredovisningar 

Månadsavstämningar 

Regelefterlevnad 

Moms 

Skatt 

Deklarationer 

Registreringar  

Val och uppstart av  

    bokföringsprogram 

Budget 

Kassaflöde 

Nyckeltal 

Effektivisering av  

    affärsverksamheten 

Fakturering 

Löner 

Arbetsgivaravgifter 

Kundreskontra 

Leverantörsreskontra 

 

För att få svar på vilka tjänster inom rådgivning ett nystartat företag efterfrågar frågar vi 

respondenterna: 
 

Finns det något/några av följande områden som du får råd inom från din 

redovisningskonsult?( fråga 11) 

Finns något/några av följande områden som du anser att du skulle behöva rådgivning inom, 

från en redovisningskonsult? (fråga 12) 

 

4.3.2. Oberoende variabler 

För att undersöka vad som påverkar vår beroende variabel har vi tagit fram tre olika 

oberoende variabler. Dessa variabler har vi utvecklat från teorier och tidigare studier som 

presenteras i vår teoretiska referensram. Genom att testa dessa tillsammans med den beroende 
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variabeln vill vi analysera om samband föreligger mellan den rådgivning som ett nystartat 

företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledares kunskaper, intressenter 

och bransch. De oberoende variablerna är de orsakerna som påverkar fenomenet som vi 

undersöker (Jacobsen, 2002). Värdet på dessa bestämmer värdet av den beroende variabeln, 

det vill säga rådgivning från en redovisningskonsult. Nedan följer en operationalisering av 

studiens oberoende variabler.  

Företagsledarens kunskaper 

Enligt tidigare studier (Marriot & Marriot, 2000; Cassar & Ittner, 2009; Sian & Roberts, 

2009) saknar företagsledare i små företag kunskap om redovisning. För att mäta kunskap om 

redovisning har vi konkretiserat detta begrepp som företagsledarens examensnivå, 

egenuppskattad kunskap samt tidigare erfarenheter av att starta företag. Detta har vi valt att 

benämna som företagsledarens kunskaper. Genom att undersöka företagsledarens kunskaper 

vill vi analysera om detta påverkar nystartade företags efterfrågan på rådgivning från sin 

redovisningskonsult. 
 

Vi vill undersöka om en företagsledares examensnivå, som en del av hans eller hennes 

kunskaper, påverkar efterfrågan av rådgivning.  
 

Vilken är din högsta examen?( fråga 1) 

Vilket område har du utbildat dig inom? (fråga 2) 

Hur mycket utbildning har du inom ekonomi? (fråga 3) 

 

Inom kunskap vill vi även undersöka entreprenörens egen uppskattning av sin kunskap inom 

redovisning samt om entreprenören har tidigare erfarenheter av företagande, vilket respondent 

B och C i förundersökningen menar påverkar efterfrågan av rådgivning. För att mäta detta vill 

vi därför undersöka företagsledarens egen uppskattning av sina redovisningskunskaper och 

tidigare erfarenheter av att starta företag. 
 

Hur mycket kunskap om redovisning anser du dig ha?(fråga 4) 

Vid uppstarten av ditt företag, hade du tidigare erfarenheter av att starta företag?( fråga 5)  

Hur många företag har du startat tidigare? (fråga 6) 

Intressenter 

Legitimitet är viktigt för nystartade företag eftersom de inte har några historiska siffror att 

presentera för sina intressenter och för att få legitimitet behöver nystartade företag anstränga 

sig mer än väletablerade företag (Zimmerman och Zeitz, 2002). En redovisare kan ge 

legitimitet till företag som annars inte skulle anses som legitima (Deegan & Unerman, 2011) 

samt minska de agentproblem som kan uppstå i relationen mellan det nystartade företaget och 

de externa investerarna (Healy & Palepu, 2001). Genom att anlita en redovisningskonsult kan 

ett nystartat företag således få högre tillit gentemot dess intressenter (SRF-boken, 2014). 

Enligt intressentteorin påverkar vissa grupper av intressenter ett företag mer än andra (Deegan 

& Unerman, 2011). Genom att undersöka om ett nystartat företag anlitar en 

redovisningskonsult på grund av att intressenter anser det vill vi analysera om intressenter 

påverkar nystartade företags efterfrågan på rådgivning från en redovisningskonsult. Vi vill 

därför undersöka: 
 

Jag anlitar en redovisningskonsult för att mina intressenter (Banken, skatteverket, 

leverantörer, kunder etc.) tycker att jag ska ha det. (fråga 10) 

 

Eftersom små företag ofta är ägarledda och har färre intressenter (Collis & Jarvis, 2002) har vi 

valt att ställa en fråga angående dessa och gett exempel. Därmed får respondenten själv 
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avgöra vilka och om företaget har intressenter som påverkar anlitandet av en 

redovisningskonsult. 

Bransch 

Legitimitetsteorin beskriver att nystartade företag är utsatta för institutionella regler och 

normer som kan påverka deras beteenden (Cassar & Ittner, 2009). För att skapa ett förtroende 

kan nystartade företag därför undermedvetet anpassa sig till normer och värderingar som 

anses ge legitimitet (Cassar & Ittner, 2009). Deegan och Unerman (2011) menar att 

institutionell teori förklarar varför företag inom en viss bransch tenderar att ta liknande form 

och karaktär. Nystartade företag behöver samla in resurser för att etablera sitt företag och 

genom att anlita en redovisare kan det nystartade företaget få fler fördelar än bara 

redovisningshjälp (Cassar & Ittner, 2009). Genom att undersöka vilken bransch företaget 

verkar i vill vi analysera om det finns samband mellan vissa branscher och den rådgivning 

som ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult. Vi vill därför fråga: 
 

Inom vilken bransch verkar ditt företag? (fråga 7) 

Har du tidigare erfarenheter av den bransch som företaget är verksamt i? (fråga 8) 

 

Nedan följer figur 6, en illustration över studiens forskningsmodell. Modellen illustrerar att 

hypoteser ska prövas för att analysera om samband föreligger mellan den rådgivning ett 

nystartat företag efter frågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens kunskaper, 

intressenter och bransch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, studiens forskningsmodell (egen modell) 

4.4. Utformning av enkät 

För att utforma vår enkät använde vi programmet Quicksearch, som med sina smarta 

funktioner och lösningar underlättade vår insamling av data. Fördelarna med en webbenkät är 

att vi kunde nå ut till många respondenter till en låg kostnad samt få snabba resultat. Däremot 

krävdes mejladresser till respondenterna vilket för oss innebar ett problem. Genom noggrant 

letande gjorde vi sökningar på Google på respektive företag för att få fram mejladresser. Ett 

arbete som tog tid men som resulterade i 198 stycken mejladresser.  
 

Utformningen av en enkät är en process som kräver mycket planering, framförallt för att 

resultaten från den ska bli användbara (Ejlertsson, 2014). Ett annat problem med 

enkätundersökningar är bortfall av respondenter. För att få en hög svarsfrekvens hos våra 

respondenter har vi utformat enkäten enligt följande:  

Hypotes 1a 

Hypotes 1b 

Hypotes 1c 

Rådgivning 
Hypotes 2 

Hypotes 3 
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 Enkla och få frågor. Att göra okomplicerade och inte allt för många frågor var för oss 

en självklarhet då vår personliga uppfattning är att respondenter undviker att svara om 

de inte förstår eller att det tar för lång tid. Ejlertsson (2014) menar att för långa enkäter 

minskar respondenters motivation att svara men att för korta enkäter kan kännas 

stympade vilket också kan minska svarsmotivationen.  

 Utskick på rätt tidpunkt. För att respondenterna inte skulle glömma av att besvara 

enkäten valde vi att skicka ut den sent på kvällen så att den skulle vara tillgänglig vid 

arbetsdagens början.  

 Ett lättläst och informativt följebrev. Med enkäten skickade vi ett följebrev, se bilaga 

3, där vi berättade om undersökningen, garanterade anonymitet och tackade för att de 

tog sig tid att besvara vår enkät. Vi erbjöd även respondenterna att ta del av vår 

slutliga uppsats vilket enligt Ejlertsson (2014) kan motivera fler respondenter att 

svara.  

 Påminnelsebrev, se bilaga 4 och 5. För att fånga upp de som vid första, eller andra 

utskicket, av någon anledning förbisåg att besvara enkäten kunde vi genom 

påminnelsebreven få fler respondenter att svara.  

 Förtydligande extratext. För att förtydliga några frågor har vi valt att skriva en 

förklarande text innan frågan som förklarar vad en redovisningskonsult och 

intressenter är samt vad vi menar med rådgivning. Återigen för att göra det enkelt för 

respondenterna.   

 Vi har även försökt utforma våra frågor så att de inte ska gå att tolkas på mer än ett 

sätt. På några frågor har vi använt en likertskala där respondenterna får avgöra hur väl 

påståendena i frågorna stämmer in på dem från väldigt lite till väldigt mycket. Risken 

med en skala där respondenterna får rangordna svaret är att respondenterna har olika 

uppfattningar om vad som, till exempel är mycket eller väldigt mycket (Gooderham et 

al., 2004). Men då vi genom en likertskala vill undersöka respondenternas uppfattning 

är detta en risk vi är medvetna om.  

 Eftersom vissa frågor var följdfrågor behövde, beroende på vad respondenterna 

svarade på tidigare fråga, inte alla svara på dessa följdfrågor. För att respondenterna 

skulle förflyttas till de frågor som var relevanta för de svar de fyllt i ställde vi in i 

Quicksearch att de förflyttades till den fråga som passade. På så vis undvek vi att 

respondenterna behövde klicka förbi frågor de inte behövde svara på samt att enkäten 

blev enklare för dem att fylla i.  
 

Genom att använda frågor som konstruerats av tidigare forskare kan en enkät utformas, vilket 

på så sätt underlättar utformningen (Ejlertsson, 2014). Vi är medvetna om att användning av 

tidigare forskningsfrågor kunde gett oss bättre kvalitet i svaren eftersom de redan testats av 

andra. Däremot anser vi att de tidigare studier vi funnit inte passar in på vår begränsade 

undersökning. Eftersom ämnet inte har undersökts tidigare har vi valt att själva utveckla 

enkätfrågor och gjort dem enkla. Vi är även medvetna om att vi kunde skickat ut enkäten till 

en testperson innan vi skickade den till våra respondenter för att på så sätt se till att den var 

lättförståelig för vårt urval. Eftersom vi utgått från ovan beskrivna punkter ansåg vi att 

enkätens frågor var enkla och därför inte behövde testats innan.   

4.5. Avgränsningar och urval 

Bell (2007) menar att en studies omfattning beror på den tid som finns tillgänglig. Eftersom 

vår tid är begränsad har vi gjort vissa avgränsningar. I denna studie har vi valt att undersöka 

nystartade företag som varit verksamma i tre år. För vår studie innebär det att de registrerades 

mellan 2012-01-01 till 2012-12-31. Vi väljer dessa företag eftersom vi anser att dessa 

fortfarande är nya och för att de har hunnit göra minst ett bokslut eller en årsredovisning och 
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således är igång med sin redovisning. De företag vi använder oss av i studien omfattas inte av 

revisionsplikt då vi vill undersöka hur många som väljer att anlita en redovisningskonsult då 

de inte har revisionsplikt. Företag inom denna avgränsning är de som vi är intresserade av, 

vilket Jacobsen (2002) benämner som den teoretiska populationen. Eftersom det är omöjligt 

att fråga alla enheter i en population görs ett urval, vilket har gjorts genom en sökning i 

databasen Retriever.  
 

För att fånga nystartade företags intresse samt för att undersöka ämnet i ett mindre perspektiv 

valde vi att avgränsa oss till nystartade företag registrerade i Hallands län. Eftersom studien 

inte tidigare genomförts anser vi det fördelaktigt att till en början undersöka ämnet i en 

mindre kontext. I vår utökade sökning i Retriever har vi avgränsat oss till intervallet noll till 

fyra anställda, att företaget registrerats mellan 2012-01-01 till 2012-12-31 i Hallands län samt 

att bolagen inte har revisionsplikt och inte revisor. Eftersom vi vill undersöka 

redovisningskonsultens rådgivning till nystartade företag ville vi därför undvika att vi får 

redovisningskonsulter i vår urvalsgrupp. För att därför ytterligare avgränsa denna utökade 

sökning valde vi bort företag inom konsultverksamhet avseende företags organisation, 

redovisning och bokföring, samt revision och skatterådgivning. Vår faktiska population blev 

531 företag.  

4.6. Bortfallsanalys 

Av de 531 företagen i vår faktiska population har vi genom noggrant letande hittat 198 

mejladresser och dessa företag utgör vårt stickprov. Vi fick fram dessa genom sökningar på 

respektive företag på Google och de mejladresser som vi inte kunde hitta gav oss ett bortfall 

på 333 företag i vår faktiska population. Efter att vi skickat ut enkäten var det 11 stycken 

mejladresser som inte levererades och av de 198 mejladresserna gav detta oss ett bortfall på 6 

%. Att de 11 mejladresserna inte levererades kan bero på att företagets mejladress inte 

stämmer överens med den som vi hittade genom vår sökning. Vidare var det 82 respondenter 

som valde att svara på enkäten vilket gav oss en svarsfrekvens på 41 % av de totalt 198 

utskickade enkäterna.  

 

För att öka enkätens svarsfrekvens skickade vi ut ett påminnelsebrev tre dagar efter att vi 

skickat ut enkäten första gången. Detta bidrog till att fler respondenter svarade på vår enkät 

och för att ytterligare påminna de respondenter som inte svarat skickade vi ut ett andra 

påminnelsebrev tre dagar efter det första påminnelsebrevet skickats. Detta bidrog till att vi 

fick upp vår svarsfrekvens ytterligare till ett antal som vi ansåg representativt. De som inte 

valde att svara på vår enkät efter det andra påminnelsebrevet tror vi inte var intresserade av att 

delta i vår undersökning. Genom svarsmejl från några av de respondenter som inte svarade på 

enkäten kan vi förstå att en del inte hade tid att besvara enkäten, att en del anlitat en revisor, 

att en person svarade att den utbildning personen hade inte fanns att välja i våra 

svarsalternativ samt att en person på grund av sjukdom inte kunde svara på vår enkät. Utöver 

dessa anledningar kan vårt svarsbortfall bero på att det mejl vi skickat ut hamnat i 

respondentens skräppost och således förbisetts. Vidare kan det även bero på att mejladressen 

vi hittat till företagen inte används eller att den inte öppnas regelbundet.  I vårt följebrev till 

enkäten skrev vi att vi söker företag som inte anlitar en revisor och personer som är 

företagsledare, samt att vi undersökte vad en redovisningskonsult kan hjälpa till med. 

Ytterligare anledning till att respondenter valde att inte svara kan vara på grund av 

missförstånd, det vill säga att de som inte anlitar en redovisningskonsult inte trodde att det var 

dem vi sökte eller att de inte vet om det är en revisor eller redovisningskonsult de anlitar samt 

att de inte är företagsledare och förbisåg därmed vår enkät.  
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Vidare kan studiens bortfall bero på att 67 % av de nystartade företag som inte svarade på 

enkäten är adresserade utanför Halmstad. Då vi studera vid Högskolan i Halmstad kan detta 

innebära att företag utanför Halmstad har mindre intresse för denna studie. Slutligen visade 

analysen av de nystartade företag som inte svarat på vår enkät att majoriteten har 0 till 1 

anställd. Detta kan innebära att företagsledaren inte hunnit svara på enkäten eller öppnat 

mejlen.  

4.7. Statistisk metod 

För att genomföra våra statistiska tester sammanställdes enkätsvaren från Quicksearch till 

Excel där vi bearbetade datan för att kunna använda den i statistikprogrammet SPSS. För en 

överblick av enkätsvaren, se bilaga 5.  

 

Beroende på nivån på variablerna kan de delas in i olika skalnivåer (Ejlertsson, 2014). Då 

variablerna kan delas in i grupper som sinsemellan inte kan rangordnas används 

nominalskala, som är den lägsta nivån. Då det går att rangordna variablerna, om den ena är 

bättre än den andra men det inte går att säga hur mycket bättre används ordinalskala. I 

intervallskalan har variablerna en särskild rangordning (Ibid.) och dessa har identiska skalsteg 

(Dahmström, 2011). Intervallskalan har ingen absolut nollpunkt vilket något istället den fjärde 

och högsta nivån har, kvotskalan. För att se kodningen av studiens variabler, se bilaga 6. 

 

4.7.1. Chi-två test 

Vi vill testa om vår observerade data stämmer överens med de teoretiska förväntningar vi har 

och för att analysera om dessa är statistiskt signifikanta gör vi ett chi-två test mellan våra 

oberoende variabler och den beroende variabeln. Chi-två test används då variabler på 

nominal- och/eller ordinalskala föreligger och är ett så kallat icke parametriskt test (Aronsson, 

1999). Chi-två testet bygger på skillnader mellan observerade och förväntade värden. 

Signifikansvärdet i fördelningen beräknas sedan utifrån chi-två fördelningen och om p > 0,05 

(5 % -nivå) är fördelningen inte signifikant. Chi-två testet säger inget om styrkan i relationen 

mellan variablerna utan prövar bara variablernas beroendeförhållande.  
 

4.7.2. T-test 

Om datan består av intervall- eller kvotskaledata kan denna tillämpas på icke parametriska 

tester medan nominal- och ordinalskaledata aldrig kan användas i högre tester som ex. t-test 

(Aronsson, 1999). Genom t-test går det att pröva om en skillnad i medelvärden mellan två 

grupper i stickprovet även förekommer mellan samma grupper i populationen (Jacobsen, 

2002). En önskad signifikansnivå på 0,05 medför att vi kan bortförklara slumpen till 95 % 

säkerhet. Vid ett signifikansvärde > 0,05 kommer hypotesen att förkastas.  
 

4.7.3. Korrelation  

Korrelation beskriver i hur hög grad variabler samvarierar med varandra, det vill säga om en 

förändring av värdet på en variabel samvarierar med förändringen hos en annan variabel på ett 

systematiskt sätt (Befring, 1994). Resultatet av en korrelationsanalys blir ett värde mellan 

+1.00 och -1.00, beroende på om samvariationen har en positiv eller negativ riktning. En 

högre siffra innebär en starkare samvariation. Om korrelationen har värdet 0 innebär det att 

det inte finns någon samvariation alls, det vill säga att variablerna är oberoende av varandra.  

4.8. Metodkritik 

En viktig del att beakta i studien är den kvantitativa informationens kvalitet (Patel & 

Davidson, 2011). Den insamlade informationen som används som underlag i studien ska 
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uppnå en så hög grad av säkerhet som möjligt. För att uppnå denna säkerhet ska studien ha 

hög validitet, vilket innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka. Vidare är det viktigt 

att vi undersöker detta på ett tillförlitligt sätt, att studien har hög reliabilitet. Att de 

undersökningsinstrument som används i studien är reliabla och valida är viktigt för att 

forskningsresultatet ska få ett vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009).  
 

4.8.1. Reliabilitet 

Reliabilitet förklarar graden av mätprecision eller mätfel samt hur väl vi lyckats reducera 

mätfelen (Befring, 1994). Reliabilitet anger den tillförlitlighet och användbarhet av ett 

mätinstrument och en måttenhet (Ejvegård, 2009).  En viktig del av reliabiliteten är att 

resultatet är stabilt och precist (Befring, 1994), vilket innebär att mätningarna som gjorts kan 

upprepas och ge samma resultat (Ejlertsson, 2014). Vid prövning av reliabiliteten och därmed 

stabiliteten kan samma studie genomföras två eller flera gånger genom test-retestmetoden. 

Eftersom vi i vår enkät ställer grundläggande frågor om företagsledarens utbildning, tidigare 

erfarenheter, den bransch som företaget är verksamt i samt om företaget anlitar en 

redovisningskonsult anser vi att vi skulle få samma svar från respondenterna om enkäten 

skulle genomföras ytterligare en gång, och därför anser vi oss ha en hög reliabilitet i dessa 

frågor. Däremot kan svaren på de frågor där vi ber respondenterna ange vilken eller vilka 

olika områden de får och behöver hjälp med variera. Men eftersom kunskap finns hos varje 

enskild person anser vi att denna differens som skulle kunna uppstå mellan ett första och 

andra testtillfälle skulle vara mindre betydlig eftersom personen i fråga vet inom vilka 

områden företaget saknar kunskap.  
 

4.8.2. Validitet 

Validitet anger studiens förmåga att mäta det som avses att mätas och studien har hög 

validitet om det finns få systematiska fel (Ejlertsson, 2014). För att uppfylla detta är det 

viktigt att ha klara mått och mätmetoder (Ejvegård, 2009). De hypoteser som ligger till grund 

för studien har utvecklats från syftet och sedan operationaliserats till de variabler och 

enkätfrågor som används som mått i undersökningen. Ejlertsson (2014) menar att enkätens 

frågor ska formuleras i relation till studiens syfte för att ge validitet. Genom vår 

operationalisering anser vi att enkätfrågorna utformats från vårt syfte och således ger studien 

validitet.  

 

Vi har valt att utforma en enkät och det kan vara svårt att mäta fel som kan ha uppkommit i 

samband med denna. Dahmström (2011) menar att många och komplicerade enkätfrågor kan 

sänka validiteten då respondenter ej svarar på alla. Detta har vi försökt förhindra genom att 

utforma en kort och enkel enkät med få frågor där svar krävdes på varje fråga för att enkäten 

skulle kunna fullföljas. Det vi inte kan kontrollera är att respondenterna svarat korrekt då de 

enligt Dahmström (2011) avsiktligt eller på grund av okunskap kan svara fel.   
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras först deskriptiv statistik med kartläggning av efterfrågan på 

rådgivning samt efterfrågan på de olika rådgivningstjänsterna genom att studera 

medelvärden samt genom ett chi-två test. Slutligen presenteras den prövning av studiens 

hypoteser som genomförts. För hypotes 1a, 1b och 1c har ett independent samples t-test 

genomförts vidare har en korrelationsanalys för studiens andra och tredje hypotes gjorts.   

5.1. Kartläggning av efterfrågan på rådgivning 

Den data som används i studiens analys har samlats in genom den enkät som skickats ut till 

nystartade företag som varit verksamma i cirka tre år och som registrerades i Hallands län. 

Innan datan bearbetades i testerna som genomförts för hypotesprövning har respondenternas 

svar sammanställts. För en tydlig överblick av svarsfrekvenser på respektive enkätfråga, se 

bilaga 5. 

 

För att besvara studiens syfte som är att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat 

företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan 

den rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och 

företagsledarens kunskaper, intressenter och bransch, ville vi börja med att undersöka om 

nystartade företag anlitar en redovisningskonsult. Nedan visar figur 10 att 80 % av studiens 

82 respondenter anlitar en redovisningskonsult. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, svarssammanställning anlitande av redovisningskonsult (egen modell) 

 

Revisionsplikten avskaffades 2010 för att underlätta den kostnadsbörda som revisionsarvodet 

innebär för mindre företag (Regeringen, 2010). Vår studie undersökte nystartade företag som 

inte har revisor och vårt resultat visar att 80 % av dessa anlitar en redovisningskonsult. Detta 

tyder på, vilket diskuterades i inledningen, att redovisningskonsulten har en viktig roll för 

nystartade företag i Sverige.  

 

För att kartlägga nystartade företags efterfrågan på rådgivning visas i de följande tabellerna 

medelvärde och standardavvikelse av den faktiska rådgivningen, beräknat på antalet 

rådgivningstjänster som varje respondent fyllt i att de får.  

 

5.1.1. Efterfrågad rådgivning i förhållande till företagsledarens kunskaper  

I tabell 1 nedan visas medelvärde och standardavvikelsen av den faktiska rådgivningen i 

förhållande till företagsledarens kunskaper. Företagsledarens kunskaper är uppdelat i 

variablerna examensnivå, egenuppskattad kunskap och erfarenhet av att starta företag. För att 

vidare kunna testa dessa i statistiska tester presenteras i tabellen även den gruppindelning som 

gjorts av variablerna.  

 

     

80 % anlitar en 

redovisningskonsult 

20 % anlitar inte en 

redovisningskonsult 
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Som tabellen visar har examensnivå i gruppindelningen delats upp på gymnasial och 

eftergymnasial. De respondenter som svarat att de har grundskola eller gymnasieutbildning 

som högsta examen återfinns i gruppen gymnasial. Resterande återfinns i gruppen 

eftergymnasial. För variabeln kunskap har de som svarat 1 och 2 på likertskalan kategoriserats 

i gruppen lite kunskap och de som svarat 4 och 5 i gruppen mycket kunskap. De respondenter 

som uppskattat sin kunskap till 3, neutral, har plockats bort i gruppindelningen då de inte går 

att kategorisera som lite eller mycket kunskap. För variabeln erfarenhet av att starta företag 

krävs ingen ytterligare gruppindelning. 

  
  Faktisk rådgivning 

 N Medelvärde  Standardavvikelse 

Examensnivå    

Grundskola eller 

gymnasieutbildning 

31 7,42 3,948 

KY- eller YH-utbildning 9 8,44 1,944 

Högskoleexamen 10 7,10 5,174 

Kandidatexamen 10 8,30 2,406 

Magisterexamen 2 5,50 ,707 

Masterexamen eller 

högre 

2 5,50 2,121 

    

Gruppindelning    

Gymnasial  31 7,42 3,948 

Eftergymnasial 33 7,64 3,352 

    

Kunskap    

1 Lite kunskap 4 11,00 5,099 

2 11 7,18 3,371 

3 Neutral 27 7,78 3,286 

4 17 7,24 4,131 

5 Mycket kunskap 5 5,20 ,837 

    

Gruppindelning    

Lite kunskap 15 8,20 4,092 

Mycket kunskap 22 6,77 3,728 

    

Erfarenhet av att starta 

företag 

   

Ja 31 6,97 3,843 

Nej 33 8,06 3,381 

 

Tabell 1, efterfrågad rådgivning i förhållande till företagsledarens kunskaper 

 

Examensnivå 

Av studiens 82 respondenter visar tabellen ovan att flest respondenter har grundskola eller 

gymnasieutbildning som sin högsta examen. Magister, master eller högre examensnivå är 

mindre representerat bland våra respondenter.  

 

Som tabell 1 visar skiljer sig efterfrågan på rådgivning mellan de olika examensnivåerna. De 

som har de högsta examensnivåerna, magister och master, har lägst efterfrågan på rådgivning. 

Medelvärdet för dessa respektive grupper är 5,50 stycken rådgivningstjänster. De som har 

störst efterfrågan på rådgivning är de som har KY- eller YH-utbildning samt 

Kandidatexamen. Medelvärdet för dessa är 8,44 respektive 8,30 stycken rådgivningstjänster. 

Slutligen ser vi att de med grundskola eller gymnasieutbildning samt Högskoleexamen 
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efterfrågar 7,42 samt 7,10 stycken rådgivningstjänster. Även om det finns en skillnad i 

medelvärdena mellan de olika examensnivåerna så är det viktigt att beakta 

standardavvikelsen, som visar spridningen kring medelvärdet. I vårt resultat kan vi se att 

denna spridning varierar mellan svarsalternativen men överlag visar på en stor spridning 

jämfört med medelvärdena. Den skillnad som finns i medelvärdena mellan de olika 

examensnivåerna är således inte väsentlig på grund av de höga standardavvikelserna.  

 

För att kunna testa examensnivå i ytterligare tester har variabeln delats i de två grupperna 

gymnasial- och eftergymnasial utbildning. I denna gruppindelning är skillnaden i efterfrågan 

av rådgivning marginell då medelvärdena för dessa grupper är 7,42 samt 7,64. Resultatet i 

denna indelning ger därmed inga väsentliga skillnader i efterfrågan beroende på om 

företagsledaren har gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till 

företagsledarens examensnivå att efterfrågan på rådgivning skiljer sig mellan de olika 

examensnivåerna. Men att denna skillnad inte är av betydelse då standardavvikelsen tas med i 

beaktning.   

 

Kunskap 

För att mäta företagsledarens kunskaper i nystartade företag fick respondenterna i enkäten 

uppskatta sin kunskap om redovisning på en likertskala, där ett motsvarade liten kunskap och 

fem mycket kunskap. Resultatet från enkäten visar att de flesta uppskattar sin kunskap till en 

trea, mittemellan lite och mycket kunskap.  

 

Medelvärdet i tabell 1 visar att de som anser sig ha lite kunskap efterfrågar mer rådgivning 

från sin redovisningskonsult än de som uppskattat att de har mycket kunskap. Medelvärdet för 

de som uppskattat sin kunskap till lite är 11 stycken rådgivningstjänster och för de som 

uppskattat sin kunskap till mycket är medelvärdet 5,20 stycken rådgivningstjänster. För de 

som uppskattat sin kunskap till 2, 3 och 4 är medelvärdena 7,18, 7,78 respektive 7,24 stycken 

rådgivningstjänster. Resultatet visar att efterfrågan skiljer sig mellan de som har lite och 

mycket kunskap men däremot visar även detta resultat på relativt höga standardavvikelser 

jämfört med medelvärdena. Genom detta resultat kan vi se en tendens till att företagsledare i 

nystartade företag med lite kunskap efterfrågar mer rådgivningshjälp. Detta är i linje med 

tidigare forskning (Cassar & Ittner, 2009; Marriot & Marriot, 2000) som menar att 

företagsledare i små och nystartade företag saknar kunskap om redovisning och därför 

efterfrågar mer redovisningshjälp.  

 

Gruppindelningen av variabeln kunskap visar också på en skillnad mellan de som uppskattat 

sig ha lite och mycket kunskap. Medelvärdet för dessa grupper är 8,20 stycken 

rådgivningstjänster respektive 6,77 stycken. Skillnaden mellan grupperna är 1,43 

rådgivningstjänster och standardavvikelserna för dessa grupper är höga jämfört med 

medelvärdet. Således är det ingen stor skillnad mellan grupperna men resultatet i 

gruppindelningen visar en också tendens till skillnad i efterfrågan mellan lite och mycket 

kunskap som analysen ovan indikerar.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till 

företagsledarens egenuppskattade kunskap att det inte finns någon säkerställd skillnad i 

efterfrågan beroende på företagsledarens kunskaper. Däremot kan vi se en tendens till att 

företagsledare med lite kunskap efterfrågar mer rådgivning från sin redovisningskonsult än de 

med mycket kunskap.  
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Erfarenhet av att starta företag 

Genom att undersöka om respondenterna hade tidigare erfarenheter av att starta företag kan vi 

i resultatet från enkäten se att det är cirka hälften av respondenterna som anlitar en 

redovisningskonsult som har erfarenhet av att starta företag.  

 

Medelvärdet i tabellen visar att de utan erfarenhet efterfrågar 8,06 stycken rådgivningstjänster 

och de med erfarenhet efterfrågar 6,97 stycken. Vi kan se att det finns en liten skillnad och att 

de med erfarenhet efterfrågar mindre rådgivning från sin redovisningskonsult än de som inte 

har tidigare erfarenheter. Däremot, med respektive standardavvikelse i beaktning tyder 

resultatet på att det inte är någon skillnad mellan efterfrågan hos de företagsledare som har 

erfarenhet av att starta företag och de som inte har tidigare erfarenhet.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till 

företagsledarens erfarenheter av att starta företag att det finns en liten skillnad i efterfrågan 

mellan de som har erfarenhet av att starta företag och de som inte har det. Men denna skillnad 

är på grund av standardavvikelsen oväsentlig.  

 

5.1.2. Efterfrågad rådgivning i förhållande till intressenter 

I tabell 2 nedan visas medelvärde och standardavvikelsen av den efterfrågade rådgivningen i 

förhållande till intressenter. För att vidare kunna testa denna variabel i statistiska tester 

presenteras i tabellen även den gruppdelning som gjorts av intressenters påverkan.  

 

Som tabellen visar har intressenter i gruppindelningen delats upp i påverkar mycket och 

påverkar lite. För att mäta om intressenter påverkar ett företag fick respondenterna uppskatta, 

på en likertskala 1-5, om företaget anlitar en redovisningskonsult på grund av att intressenter 

anser det. De som svarat 1 och 2 på likertskalan har kategoriserats i gruppen intressenter 

påverkar lite och de som svarat 4 och 5 i gruppen intressenter påverkar mycket. De 

respondenter som uppskattat sina intressenter påverkan till 3, neutral, har plockats bort i 

denna gruppindelning då de inte går att kategorisera som att intressenterna påverkar lite eller 

mycket. 

 
  Faktisk rådgivning 

 N Medelvärde  Standardavvikelse 

Intressenter    

1 Påverkar inte alls 37 6,92 3,320 

2 11 8,09 4,826 

3 Neutral 7 9,00 2,582 

4 5 7,80 1,924 

5 Påverkar mycket  4 8,75 5,909 

    

Gruppindelning    

Påverkar mycket 9 8,22 3,898 

Påverkar lite 48 7,19 3,694 

 

Tabell 2, efterfrågad rådgivning i förhållande till intressenter 

 

Som tabell 2 ovan visar uppskattar de flesta respondenter att deras intressenter inte påverkar 

anlitandet av en redovisningskonsult.  

 

Medelvärdet i tabellen visar att de som uppskattat att intressenter inte påverkar anlitandet av 

en redovisningskonsult efterfrågar 6,92 stycken rådgivningstjänster. De som däremot anlitar 
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en redovisningskonsult på grund av att intressenterna tycker det efterfrågar 8,75 stycken 

rådgivningstjänster. De som angett 2, 3 och 4 på likertskalan efterfrågar 8,09, 9,00 respektive 

7,80 stycken rådgivningstjänster. Intressentteorin beskriver att företag påverkas av vissa 

intressenter i sin omgivning (Deegan & Unerman, 2011) och genom att anlita en redovisare 

kan agentproblem mellan det nystartade företaget och externa investerare minskas eftersom 

redovisare kan kvalitetssäkra redovisningsinformationen (Healy & Palepu, 2001). Som 

resultatet indikerar efterfrågar de respondenter vars intressenter tycker att de ska anlita en 

redovisningskonsult mer rådgivning från sin redovisningskonsult än de respondenter vars 

intressenter inte påverkar. Däremot visar resultatet att standardavvikelsen i respektive 

svarsalternativ är högt jämfört med medelvärdena.  

 

Gruppindelningen av intressenters påverkan visar en mindre skillnad i medelvärdena mellan 

grupperna påverkar mycket och påverka lite. Däremot är fördelningen av antal respondenter 

mellan dessa grupper ojämnt fördelat, vilket kan vara viktigt att ha i beaktning. Vidare är även 

här standardavvikelsen hög i jämförelse med medelvärdena vilket gör att skillnaden blir 

oväsentlig.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till 

intressenter att det finns en liten skillnad i efterfrågan mellan de som anser att deras 

intressenter påverkar anlitandet av en redovisningskonsult och det som anser att de inte gör 

det. Däremot är denna skillnad inte av betydelse då standardavvikelsen beaktas.  

 

5.1.3. Efterfrågad rådgivning i förhållande till bransch 

I tabell 3 nedan visas medelvärde och standardavvikelsen av den efterfrågade rådgivningen i 

förhållande till bransch. För att lättare kunna hantera respondenternas olika branscher har 

dessa delats in i de tre olika kategorierna bygg, tillverkning och jordbruk, handels- och 

tjänsteföretag samt övriga företag. Kategorin övriga företag används som en referensgrupp. 

Denna indelning gjordes naturligt efter respondenternas svar.  För bransch krävs ingen 

ytterligare gruppindelning.  

 

 
  Faktisk rådgivning 

 N Medelvärde  Standardavvikelse 

Bransch    

Bygg, jordbruk och 

tillverkning 

26 7,77 3,669 

Handels- och 

tjänsteföretag 

35 7,51 3,745 

Övriga företag  4 6,25 1,500 

 

Tabell 3, efterfrågad rådgivning i förhållande till bransch 

 

Medelvärdet i tabell 3 visar att respondenter i bygg, tillverkning och jordbruk efterfrågar 7,77 

stycken rådgivningstjänster och respondenter i handel- och tjänsteföretag efterfrågar 7,51 

stycken rådgivningstjänster. Standardavvikelsen i resultatet för branschgrupperna visar att 

spridningen kring medelvärdet är ungefär lika stor i de olika grupperna. Detta visar att den 

bransch ett företag verkar i inte påverkar efterfrågan av rådgivning från en 

redovisningskonsult.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till bransch 

att det inte finns någon skillnad i efterfrågan mellan branschindelningar som gjorts i studien.  
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5.2. Kartläggning av efterfrågan på de olika rådgivningstjänsterna 

För att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar fick studiens 

respondenter ange inom vilka områden de får rådgivning från sin redovisningskonsult. Nedan 

visas tabell 4 där rådgivningstjänsterna är rangordnade efter respondenternas efterfrågan, det 

vill säga det sammanlagda antal svar på respektive rådgivningstjänst. 

 
Rådgivningstjänst Antal svar 

Bokslut 60 

Årsredovisning 55 

Bokföring 53 

Deklarationer 53 

Skatt 48 

Moms 42 

Registreringar 25 

Arbetsgivaravgifter 22 

Löner 21 

Månadsavstämningar 20 

Regelefterlevnad 16 

Bokföringsprogram 15 

Leverantörsreskontran 11 

Kundreskontran 10 

Kassaflöde 8 

Nyckeltal 8 

Budget 6 

Fakturering 6 

Effektivisering 3 

Inget av ovanstående 1 

 

Tabell 4, rådgivning rangordnad efter totalt antal svar 

 

I tabell 4 ovan visar resultatet att de rådgivningstjänster som nystartade företag främst 

efterfrågar rådgivning inom från sin redovisningskonsult är bokföring, bokslut, 

årsredovisningar, moms, skatt, deklarationer, månadsavstämningar, registreringar, löner och 

arbetsgivaravgifter. Resultatet visar att mer än hälften av respondenterna efterfrågar 

rådgivning inom de sex först nämnda områden, det vill säga bokföring, bokslut, 

årsredovisning, moms, skatt och deklarationer. Dessa områden är kopplade till de 

regulatoriska krav som finns i Sverige, bland annat gällande den bokföringsplikt och 

skatteplikt som råder. Detta resultat visar att många nystartade företag behöver rådgivning för 

att upprätta sina finansiella rapporter och löpande bokföring. Vårt resultat stödjer således 

Marriot och Marriot (2000) som menar att efterfrågan på redovisares tjänster styrs av de krav 

som finns i regleringen. För att underlätta för små företag har Sverige ett förenklat årsbokslut 

som företag med en nettoomsättning under tre miljoner har möjlighet att upprätta (BFNAR 

2006:1). De rådgivningstjänster som de nystartade företagen i vår undersökning främst 

efterfrågar kan kategoriseras till operativa tjänster som Svanström (2008) beskriver som 

tjänster som berör frågor kring lagstiftning, skatt och redovisningsteknik.     

 

I tabell 4 visar svarssammanställningen av den faktiska rådgivningen att nystartade företag 

efterfrågar rådgivning inom effektivisering av affärsverksamheten från sin 

redovisningskonsult minst. Vidare visar resultatet även att rådgivning inom budget, 

kassaflöde, nyckeltal och fakturering efterfrågas mindre än de övriga tjänsterna. Cassar och 

Ittner (2009) beskriver hur redovisaren kan hjälpa företag med dessa tjänster och respondent 

C i vår förundersökning erbjöd sina kunder kunskap inom effektivisering och budgetarbete då 



 

 

 

33 

han var speciellt utbildad inom dessa områden. Däremot som vårt resultat ovan visar är dessa 

områden inte de som efterfrågas mest av de nystartade företagen i vår undersökning. De 

tjänster som efterfrågas i mindre utsträckning av våra respondenter kan kategoriseras till de 

som av Svanström (2008) kallas strategiska tjänster, då denna rådgivning kan beskrivas som 

mindre generell och anpassas efter företagets situation för att lösa problem som uppstått.   

 

För att ytterligare kartlägga vilka rådgivningstjänster som nystartade företag efterfrågar från 

sin redovisningskonsult har ett chi-två test genomförts. Ett chi-två test visar fördelningen 

mellan två olika grupper och om denna fördelning är signifikant. Ett signifikant värde innebär 

att vi kan återfinna denna fördelning i den stora populationen. De gruppindelningar som 

tidigare presenterats är de grupper som jämförs i chi-två testet nedan. Chi-två testet visar hur 

många respondenter av de som anlitar en redovisningskonsult som efterfrågar respektive 

rådgivningstjänst. Det visar även hur efterfrågan är fördelad mellan de olika grupperna i varje 

variabel.  

 

I tabell 5 sammanfattas chi-två testet och denna tabell är intressant eftersom den visar dels hur 

många av respondenterna som efterfrågar de olika rådgivningstjänsterna samt hur detta 

fördelas mellan de olika variablerna med tillhörande grupper. De fördelningar som har ett 

signifikant värde har i tabellen markerats med * och **. Signifikanta värden innebär att 

fördelning i resultatet kan återfinnas i den stora populationen. 

 

I tabellen motsvarar siffrorna följande rådgivningstjänst: 

 

1. Bokföring 

2. Bokslut 

3. Årsredovisningar 

4. Månadsavstämningar 

5. Regelefterlevnad 

6. Moms 

7. Skatt 

8. Deklarationer 

9. Registreringar  

10. Val och uppstart av  

    bokföringsprogram 

11. Budget 

12. Kassaflöde 

13. Nyckeltal 

14. Effektivisering av  

    affärsverksamheten 

15. Fakturering 

16. Löner 

17. Arbetsgivaravgifter 

18. Kundreskontra 

19. Leverantörsreskontra 
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* Fördelningen är signifikant vid 0,05 (2-tailed). 

* * Fördelningen är signifikant vid 0,01 (2-tailed). 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Examensnivå 

                  

  

Respondenter: 

66 

                  

  

Antal svar 53 60 55 20 16 42 48 53 25 15 6 8 8 3 6 21 22 10 11 

Fördelning 

                  

  

Gymnasial 26 27 24 11 8 17 22 25 10 8 4 6 4 1 3 10 13 5 6 

Eftergymnasial 27 33 31 9 8 25 26 28 15 7 2 2 4 2 3 11 9 5 5 

Sig.  ,757  ,010** ,021* ,592 1,00 ,041* ,269 ,353 ,205 ,769 ,392 ,131 1,00 ,555 1,00 ,792 ,296 1,00 ,741 

Kunskap 

                  

  

Respondenter: 

38 

                  

  

Antal svar 29 34 32 11 10 24 27 31 15 8 3 5 4 2 5 11 12 4 5 

Fördelning 

                  

  

Lite 15 12 11 5 5 13 14 13 7 2 2 3 1 - 2 5 7 3 3 

Mycket 14 22 21 6 5 11 13 18 8 6 1 2 3 2 3 6 5 1 2 

Sig.  ,006** ,124 ,138 ,630 ,428 ,015* ,014* ,514 ,464 ,346 ,315 ,314 ,531 ,241 ,979 ,630 ,106 ,124 ,314 

Erfarenhet 

                  

  

Respondenter: 

66 

                  

  

Antal svar 53 60 55 20 16 42 48 53 25 15 6 8 8 3 6 21 22 10 11 

Fördelning 

                  

  

Ja 22 31 27 7 9 16 19 24 12 8 4 4 3 2 4 8 8 4 4 

Nej 31 29 28 13 7 26 29 29 13 7 2 4 5 1 2 13 14 6 7 

Sig.  ,005** ,392 ,741 ,108 ,566 ,011* ,006** ,122 ,800 ,769 ,392 1,00 ,451 ,555 ,392 ,186 ,117 ,492 ,322 

Intressenter 

                  

  

Respondenter: 

58 

                  

  

Antal svar 47 53 48 16 15 35 42 47 22 13 6 6 6 3 5 18 18 9 10 

Fördelning 

                  

  

Påverkar 

mycket 9 8 7 4 3 6 7 7 2 2 2 2 1 1 1 5 5 1 1 

Påverkar lite 38 45 41 12 12 29 35 40 29 11 4 4 5 2 4 13 13 8 9 

Sig.   ,114 ,772 ,667 ,218 ,578 ,673 ,695 ,786 ,291 ,988 ,203 ,203 ,935 ,381 ,772 ,084 ,084 ,691 ,596 

Bransch 

                  

  

Respondenter: 

62 

                  

  

Antal svar 50 57 51 20 14 40 46 50 23 12 6 8 8 3 6 20 22 10 11 

Fördelning 

                  

  

Bygg, 

tillverkn. & 

jordbruk 21 24 21 10 5 20 21 24 8 5 2 3 6 2 2 9 10 4 5 

Handel- och 

tjänsteföretag 29 33 30 10 9 20 25 26 15 7 4 5 2 1 4 11 12 6 6 

Sig.  ,616  ,439 ,417 ,480 ,502 ,167 ,571 ,149 ,285 ,884 ,595 ,712 ,055 ,408 ,595 ,874 ,822 ,805 ,888 

 

 

 

 

 

Tabell 5, efterfrågade rådgivningstjänster 
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Nedan följer en beskrivning av tabellens signifikanta fördelningar.  

 

5.2.1. Efterfrågade rådgivningstjänster i förhållande till företagsledarens 

kunskaper 

 

Examensnivå 

I den första oberoende variabeln, som är examensnivå, undersöks fördelningen mellan 

gymnasial och eftergymnasial utbildning och efterfrågan på de olika rådgivningstjänsterna. 

Som tabellen visar har bokslut ett signifikansvärde på ,010 vilket innebär att det finns ett 

starkt samband mellan fördelningen i examensnivå och rådgivning om bokslut. Av de 

respondenter som anlitar en redovisningskonsult och som har gymnasial utbildning som sin 

högsta examen efterfrågar 27 stycken rådgivning inom bokslut. Av de respondenter som 

anlitar en redovisningskonsult och har eftergymnasial utbildning är det 33 stycken som 

efterfrågar rådgivning inom bokslut. Detta resultat tyder på att det är fler respondenter med 

eftergymnasial utbildning som efterfrågar rådgivning inom bokslut.  

 

Vidare kan vi se att det är fler respondenter med eftergymnasial utbildning och som anlitar en 

redovisningskonsult (31 stycken) som efterfrågar rådgivning inom årsredovisningar, än de 

som har gymnasial utbildning (24 stycken). Signifikansvärdet i denna fördelning är ,021.  

 

Slutligen visar resultatet att ett signifikant värde (,041) återfinns i rådgivning om moms. Av 

de respondenter som anlitar en redovisningskonsult och har gymnasial utbildning är det 17 

stycken som efterfrågar rådgivning inom moms. Av de som har eftergymnasial utbildning är 

det 25 stycken som efterfrågar rådgivning om moms. 

 

Sammanfattningsvis visar dessa resultat att det är fler respondenter med eftergymnasial 

utbildning som efterfrågar rådgivning inom bokslut, årsredovisningar och moms. Tidigare 

forskning (Cassar & Ittner, 2009; Marriot & Marriot, 2000) menar att företagsledare med 

kunskap och förståelse för redovisning efterfrågar redovisningshjälp eftersom de förstår 

fördelarna med denna. Med examensnivå som en del av företagsledarens kunskaper visar 

resultatet från chi-två testet att fler respondenter med högre examensnivå än gymnasial 

efterfrågar rådgivning inom bokslut, årsredovisningar och moms och kan således kopplas till 

dessa tidigare studier.  

 

Kunskap 

Den andra oberoende variabeln har delats in i lite och mycket kunskap. Signifikanta värden 

återfinns i rådgivning om bokföring (,006), moms (,015) och skatt (,014). Resultatet från chi-

två testet visar att av de företagsledare som anlitar en redovisningskonsult och har uppskattat 

sin kunskap till lite är det 15 stycken som efterfrågar rådgivning om bokföring, 13 stycken om 

moms och 14 stycken om skatt. Av de som uppskattat sin kunskap till mycket är det 14 

stycken som efterfrågar rådgivning om bokföring, 11 stycken om moms och 13 stycken om 

skatt. Även om skillnaden mellan dessa grupper inte är stor innebär dessa signifikanta 

fördelningar att slumpen kan bortförklaras och fördelningarna kan återfinnas i den stora 

populationen. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är ungefär lika många av de som uppskattat sin 

kunskap till lite och de som uppskattat sin kunskap till mycket som efterfrågar rådgivning 

inom bokföring, moms och skatt. I tidigare forskning (Cassar & Ittner, 2009; Marriot & 

Marriot, 2000) diskuteras att både företagsledare som har kunskap om redovisning och de 

som saknar kunskap om redovisning efterfrågar rådgivning. I chi-två testet indikerar resultatet 
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på att både företagsledare som uppskattar sig ha kunskap om redovisning och de som inte 

uppskattar sig ha kunskap om redovisning efterfrågar rådgivning om bokföring, moms och 

skatt ungefär lika mycket.  

 

Erfarenhet av att starta företag 

I resultatet av chi-två testet för erfarenhet av att starta företag och efterfrågan på de olika 

rådgivningstjänsterna finns även här en signifikans i fördelningen mellan bokföring (,005), 

moms (,011) och skatt (,006). Av de som anlitar en redovisningskonsult och har erfarenhet av 

att starta företag är det 22 stycken som efterfrågar rådgivning om bokföring. Vidare är det 16 

stycken som efterfrågar rådgivning om moms och 19 stycken om skatt. Av de som inte har 

erfarenhet av att starta företag är det 31 stycken som efterfrågar rådgivning om bokföring, 26 

stycken om moms och 29 stycken om skatt.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är fler respondenter utan erfarenhet av att starta 

företag som efterfrågar rådgivning om bokföring, moms och skatt från sin 

redovisningskonsult. Detta styrker resultatet från studiens förundersökning där respondent B 

och C menade att företagsledares tidigare erfarenhet av företagande påverkar dennes 

efterfrågan av rådgivning. 

 

5.2.2. Efterfrågade rådgivningstjänster i förhållande till intressenter och 

bransch 

I resultatet av chi-två testet för de oberoende variablerna intressenter och bransch visar tabell 

5 att det inte finns några signifikanta fördelningar. Detta innebär att de fördelningar som chi-

två tabellen resulterat i mellan grupperna intressenterna påverkar mycket och påverkar lite 

inte kan utesluta slumpen och således inte kan appliceras i den stora populationen. Grupperna 

i variabeln intressenter består av ett ojämnt fördelat antal respondenter och kan således vara 

en orsak till att inga signifikanta värden återfinns. Fördelningarna mellan grupperna bygg, 

tillverkning och jordbruk samt handel-och tjänsteföretag kan inte heller återfinnas i den stora 

populationen.  

5.3. Hypotesprövning av företagsledarens kunskaper 

För att testa hypoteserna 1a, 1b och 1c har ett independent samples t-test genomförts. 

Hypoteserna kan antingen accepteras eller förkastas. Tabell 6 nedan visar resultatet.  

 

    Medelvärde F Sig. (2-tailed) 

Examensnivå 
Gymnasial 7,42 

,630 ,813 
Eftergymnasial 7,64 

Kunskap om redovisning 
Lite kunskap 8,2 

,167 ,279 
Mycket kunskap 6,77 

Erfarenhet av att starta företag 
Ja 6,97 

,081 ,231 
Nej 8,06 

Tabell 6, hypotesprövning av examensnivå, kunskap och erfarenhet 
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Hypotes 1a: Det finns ett samband mellan företagsledarens examensnivå och den rådgivning 

det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 

I tabell 6 ovan visas resultatet av medelvärdesskillnaden i antalet rådgivningstjänster som 

respondenterna efterfrågar från sin redovisningskonsult och om de har gymnasial utbildning 

eller eftergymnasial utbildning.  Signifikansvärdet i gruppen examensnivå är ,813 vilket 

innebär att medelvärdeskillnaden inte är signifikant och således finns inget statistiskt 

samband. Detta innebär att hypotes 1a förkastas.  

 

Hypotes 1b: Det finns ett samband mellan företagsledarens kunskaper och den rådgivning det 

nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 

I hypotesprövningen av hypotes 1b visas medelvärdesskillnaden mellan det faktiska antalet 

rådgivningstjänsterna respondenterna efterfrågar från sin redovisningskonsult och om de 

uppskattar sig ha lite kunskap eller mycket kunskap kring redovisning. Resultatet visar ett 

icke signifikant värde på ,279. Det innebär att hypotes 1b förkastas. 

 

Hypotes 1c: Det finns ett samband mellan företagsledarens erfarenhet av att starta företag 

och den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 

I tabell 3 visar signifikansvärdet ,231 att det inte finns något statistiskt samband i 

medelvärdesskillnaden mellan det faktiska antalet rådgivningstjänster respondenterna 

efterfrågar från sin redovisningskonsult och om företagsledaren har erfarenhet av att starta 

företag. Detta innebär att även hypotes 1c förkastas.  

 

Hypotesprövningen av hypotes 1a, 1b och 1c resulterar i att de förkastas. Det finns därmed 

inget statistiskt säkerställt samband i vår studie mellan efterfrågad rådgivning och 

företagsledarens kunskaper, uppdelat på examensnivå, egenuppskattad kunskap och 

erfarenhet av att starta företag. Resultatet i hypotesprövningen stödjer således inte tidigare 

forskning (Cassar & Ittner, 2009;Marriot & Marriot, 2000) som menar att företagsledare med 

liten kunskap använder hjälp från redovisare men även att företagsledare med mycket 

kunskap använder hjälp från redovisare eftersom de förstår fördelarna.   

5.4. Hypotesprövning av intressenter och bransch 

Studiens andra och tredje hypotes har genom en korrelationsanalys testats. Hypoteserna kan 

antingen accepteras eller förkastas. Tabell 7 nedan visar resultatet. Signifikanta värden har i 

tabellen markerats med * och **. Ett signifikant värde innebär att variablerna samvarierar 

med varandra.   

 

Tabellen visar att det finns en signifikant korrelation mellan grupperna bygg, tillverkning och 

jordbruk samt handel- och tjänsteföretag. Detta resultat faller sig naturligt eftersom de 

respondenter som verkar i bygg, tillverkning och jordbruk inte återfinns i handel- och 

tjänsteföretag.  
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Faktisk 

rådgivning Intressenter 

Bygg-, tillverkning- och 

jordbruksföretag 

Handel- och 

tjänsteföretag 

Faktisk 

rådgivning 

Pearson 

Correlation 1 ,176 - ,055 ,009 

Sig. (2-tailed)   ,165 ,668 ,942 

Antal 64 64 64 64 

  

Pearson 

Correlation  ,176 1 -,131 ,068 

Intressenter Sig. (2-tailed) ,165 

 

,293 ,589 

  Antal 64 66 66 66 

  

Bygg-, 

tillverkning- 

och jordbruk 

  

Pearson 

Correlation  - ,055 -,131 1 - ,907** 

Sig. (2-tailed)  ,668 ,293   ,000 

Antal 64 66 82 82 

  

Handel – och 

tjänsteföretag 

  

Pearson 

Correlation ,009 ,068 - ,907** 1 

Sig. (2-tailed)  ,942 ,589 ,000   

Antal 64 66 82 82 

* Korrelation är signifikant vid 0,05 (2-tailed). 

* * Korrelation är signifikant vid 0,01 (2-tailed). 

 

Tabell 7, hypotesprövning av intressenter och bransch  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan i vilken utsträckning intressenter anser att 

det nystartade företaget ska anlita en redovisningskonsult och den rådgivning det nystartade 

företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 

Resultatet av korrelationsanalysen mellan intressenter och faktisk rådgivning visar att det inte 

finns någon signifikant samvariation då sig. (2-tailed) är ,165 vilket innebär att hypotes 2 

förkastas.  

 

Hypotesprövningen av studiens andra hypotes resulterar i att denna förkastas. Detta innebär 

att det inte finns ett positivt statistiskt säkerställt samband mellan ett nystartat företags 

efterfrågade rådgivning från en redovisningskonsult och i vilken utsträckning intressenter 

anser att det nystartade företaget skall anlita en redovisningskonsult. Resultatet visar att det 

varken finns ett positivt eller negativt samband. Intressentteorin menar att vissa grupper av 

intressenter påverkar ett företag och att företaget bör bemöta deras förväntningar (Deegan & 

Unerman, 2011). Vårt resultat visar att det inte finns något samband mellan att intressenter 

tycker att ett nystartat företag ska anlita en redovisningskonsult och den rådgivning som 

företaget efterfrågar.  

 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan branschen som det nystartade företaget verkar i och 

den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. 

Korrelationsanalysen visar att det inte finns någon signifikant samvariation mellan studiens 

beroende variabel rådgivning och den oberoende variabeln bransch. Värdet på Sig. (2-tailed) 

för företag i gruppen bygg, tillverkning och jordbruk är ,668 och för gruppen handel- och 

tjänsteföretag är värdet ,942. Detta innebär att hypotes 3 förkastas eftersom det inte finns 

något statistisk säkerställd samvariation.  

 

Hypotes 3 resulterade i att även den förkastades. Detta innebär att det inte finns något 

statistiskt säkerställt samband mellan den rådgivning ett nystartat företag efterfrågar och den 



 

 

 

39 

bransch det verkar i, med den uppdelning av branscher som gjorts i studien. En 

redovisningskonsult bör ha goda kunskaper om olika branscher och kan ge branschspecifik 

rådgivning (FAR & SRF, 2014) men resultatet visar att nystartade företag i gruppen bygg, 

tillverkning och jordbruk inte efterfrågar mer rådgivning än nystartade företag i gruppen 

handel- och tjänsteföretag och vice versa.  
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6. Slutsats, implikationer och förslag till framtida forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som besvarar studiens syfte och problemformulering. 

Därefter följer en diskussion kring resultatet från den kartläggning över efterfrågan på 

rådgivning samt efterfrågan på de olika rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar 

från sin redovisningskonsult. Vidare diskuteras resultatet från studiens hypotesprövningar 

och kapitlet avslutas med studiens implikationer samt förslag till framtida forskning.  

6.1. Slutsats 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag 

efterfrågar från sin redovisningskonsult och analysera om samband föreligger mellan den 

rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch. För att uppfylla studiens syfte och besvara vår 

problemformulering har en enkät skickats ut till 198 nystartade företag som i vår studie 

definierats som företag vilka är cirka tre år gamla och registrerade i Hallands län. Svaren från 

enkäten har sedan analyserats och testats i ett chi-två test, independent samples t-test samt en 

korrelationsanalys. Resultatet av den analyserade datan visar att nystartade företag främst 

efterfrågar rådgivning inom områdena: bokföring, bokslut, årsredovisning, 

månadsavstämningar, moms, skatt, deklarationer, registrering, löner samt arbetsgivaravgifter. 

Genom att testa om samband föreligger mellan företagsledarens kunskaper, intressenter, 

bransch och den rådgivning som ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult 

har vi kommit fram till att studiens hypoteser förkastas. Det finns således inga statistiskt 

säkerställda samband. Om studien omfattat ett större antal respondenter tror vi att resultatet 

hade fått en statistisk kraft eftersom vissa tendenser har framkommit i analysen.   
 

6.1.1. Kartläggning av efterfrågan på rådgivning 

Resultatet av studiens enkät visade att 80 % av respondenterna anlitar en redovisningskonsult. 

I inledningen beskrevs redovisningskonsultens växande roll som en följd av revisionspliktens 

avskaffande. Många nystartade företag väljer att inte anlita en revisor och för att upprätthålla 

kvalitet i redovisningen kan en redovisningskonsult anlitas istället (Tidningen Balans, 2014). 

Vårt resultat visar att många nystartade företag anlitar en redovisningskonsult. Statistik från 

2013 visar att bland nystartade företag var det 80 % som valde bort revisor. Vi kan inte dra 

slutsatser om att de nystartade företag som väljer bort revisor istället anlitar en 

redovisningskonsult eller hur detta påverkat kostnadsbördan som revisionsarvodet innebär. 

Däremot om de företag som idag anlitar en redovisningskonsult också hade anlitat en revisor 

vid en fortsatt revisionsplikt kan vi anta att avskaffandet har lett till en kostnadsunderlättning 

för dessa. Vidare tror vi att kostnadsbördan inte underlättats för de företag som efter 

revisionspliktens avskaffande istället för en revisor anlitar en redovisningskonsult, eftersom 

de får betala ett arvode till denne istället. Vi kan utifrån vårt resultat se att 

redovisningskonsulter har en viktig roll för de nystartade företagen i vår studie samt att många 

nystartade företag väljer att anlita en redovisningskonsult.  

Företagsledarens kunskaper 

I analysen av företagsledarens kunskaper kunde vi genom medelvärden se att det fanns en 

liten skillnad i efterfrågan av rådgivning beroende på vilken examensnivå respondenterna 

hade samt skillnad i efterfrågan om de hade erfarenhet av starta företag eller inte. Den 

skillnad som finns är dock med standardavvikelsen i beaktning inte väsentlig. Däremot fanns 

en tendens till skillnad att respondenter som uppskattat sin kunskap till lite efterfrågade mer 

rådgivning än de respondenter som uppskattat sin kunskap till mycket. Även om 
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standardavvikelsen även här är hög jämfört med medelvärdet för de som har lite kunskap 

anser vi att detta resultat är intressant även om det inte går att statistiskt säkerställa.   

 

Den teoretiska referensramen visade att företagsledare med lite kunskap om redovisning 

efterfrågar redovisningshjälp (Marriot & Marriot, 2000; Cassar & Ittner, 2009). Detta är något 

som resultatet i vår analys av medelvärden av den efterfrågade rådgivningen i förhållande till 

företagsledaren egenuppskattade kunskap till viss del stödjer. Däremot har vårt resultat ingen 

statistisk kraft och den skillnad som återfinns i de olika variablerna för företagsledarens 

kunskaper anser vi vara obetydlig. Vi anser därför att det inte finns någon skillnad i 

efterfrågan av rådgivning mellan de företagsledare som har mycket kunskap och de som har 

lite kunskap. Marriot och Marriot (2000) samt Cassar och Ittner (2009) menar vidare att 

företagsledare med mycket kunskap också efterfrågar redovisningshjälp då de har förståelse 

för dess fördelar. Vi kan inte dra några slutsatser från vårt resultat om att de företagsledare 

som har mycket kunskap efterfrågar ungefär lika mycket rådgivning som de med lite kunskap 

efterfrågar på grund av att de förstår fördelarna med rådgivning. Likaså kan vi inte dra 

slutsatsen om att de med lite kunskap efterfrågar ungefär lika mycket rådgivning som de med 

mycket kunskap enbart på grund av att de har en kunskapsbrist. Således anser vi vårt resultat 

stödja att både företagsledare med mycket kunskap och lite kunskap efterfrågar rådgivning, 

men däremot kan vi inte stödja att detta beror på förståelse samt enbart kunskapsbrist.     

Intressenter  

Analysen av intressenters påverkan på nystartade företags anlitande av en redovisningskonsult 

visade att de nystartade företagen i vår undersökning i liten utsträckning anser att deras 

intressenter påverkar dem. Detta tror vi kan bero på att nystartade företag har få intressenter 

samt att de kanske inte har kunskap om vilka i deras omgivning som är intressenter. Vidare 

fann vi, genom att analysera medelvärden, att det inte fanns någon skillnad i efterfrågan av 

rådgivning mellan respondenternas upplevda påverkan från intressenter.  
 

Intressentteorin menar att grupper av intressenter påverkar ett företag. Genom vårt resultat 

kan vi inte se att detta är applicerbart i vår studie eftersom intressenter indirekt inte påverkar 

att de nystartade företagen vill ha mer rådgivning. Detta kan vi även anta beror på att 

nystartade företag inte har samma kontakt med sina intressenter jämfört med ett mer 

väletablerat företag. Slutligen tror vi att resultatet i analysen av intressenter påverkan kan bero 

på ett för litet antal respondenter samt att studiens respondenter själv fick avgöra om och vilka 

intressenter de har.  

Bransch 

Resultatet av variabeln bransch visade att det inte fanns någon skillnad i efterfrågan av 

rådgivning mellan de branschindelningar som använts i studien. Detta resultat kan bero på att 

det inte finns någon skillnad i komplexitet mellan branschindelningarna, vilket därmed 

innebär att inga av grupperna efterfrågar mer rådgivning. Mer troligt är däremot att den 

indelning vi gjort tillsammans med för få respondenter lett till detta resultat. En indelning av 

företag där skillnaden mellan branscherna är större skulle eventuellt kunna leda till en 

statistisk kraft. Vi har dock använt vår indelning eftersom större delen av våra respondenter 

tillhörde branschen bygg, design och inredningsverksamhet och vi var intresserade av att 

undersöka om denna bransch tillsammans med liknande branscher skiljde sig åt från handel-

och tjänsteföretag. Resultatet visar dock att det inte finns någon skillnad i efterfrågan mellan 

denna branschindelning.  
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6.1.2. Kartläggning av efterfrågan på de olika rådgivningstjänsterna 

De vanligaste rådgivningstjänsterna som de nystartade företagen i vår undersökning 

efterfrågar från sin redovisningskonsult visade sig i analysen främst vara de som är relaterade 

till den bokföringslag, skattelag och bolagsregistrering som finns i Sverige samt hantering av 

personalens löner. För att få lov att starta upp och driva ett bolag i Sverige krävs att en 

registrering görs till bolagsverket där de lagar och regler som finns måste beaktas (Johansson, 

2014). Vidare råder det bokföringsplikt för de flesta juridiska personer, enskilda näringsidkare 

och handelsbolag med flera (BFL 2 kap. 1-7§§). Lagar och regler kan upplevas som en börda 

(Sian & Roberts, 2009) och ett led för att underlätta för svenska små företag är att ett 

förenklat årsbokslut får göras (BFNAR 2006:1). Vårt resultat visar att de rådgivningstjänster 

som de nystartade företagen i vår studie främst efterfrågar hjälp med är de som kan kopplas 

till regulatoriska krav i Sverige. Trots att det gjorts åtgärder för att underlätta 

redovisningsbördan samt kostnadsbördan som revisionsarvodet innebär för små företag i 

Sverige kan vi i analysen se att nystartade företag behöver rådgivningshjälp från en 

redovisningskonsult inom dessa områden. Som tidigare nämnt kan vi inte dra slutsatser om 

dessa bördor har ökat eller minskat men vi kan se att nystartade företag efterfrågar 

rådgivning, vilket kan tyda på att redovisning fortfarande upplevs som en börda.  
 

Vår kartläggning av vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar visar att tjänster 

inom effektivisering av affärsverksamheten, nyckeltal, kassaflöde, budget och fakturering var 

minst efterfrågade. Detta tror vi kan bero på att nystartade företag främst behöver hjälp med 

att starta upp en bokföring som är i enlighet med lagen. Då ett nystartat företag har begränsat 

med ekonomiska resurser antar vi att de inte har intresse för dessa områden. Vi tror även att 

effektivisering av affärsverksamheten är något som ett mer väletablerade företag är 

intresserad av att satsa på då de är igång med sin affärsverksamhet och redovisning.  

Företagsledarens kunskaper 

För att analysera efterfrågan på varje enskild rådgivningstjänst presenteras i analysen det chi-

två test som genomförts. Tabellen visar hur efterfrågan på de olika rådgivningstjänsterna 

fördelas på olika grupper av de oberoende variablerna. Resultatet visar att signifikanta värden 

endast återfinns i de variabler som hör till företagsledarens kunskaper.  

 

I analysen visade resultatet att signifikanta värden återfanns i fördelningarna mellan 

rådgivning om bokslut, årsredovisningar samt moms och gruppindelningen gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. I detta resultat kunde vi se att det var fler respondenter med 

eftergymnasial utbildning som efterfrågade rådgivning inom dessa områden. Eftersom vi inte 

kan uttala oss om anledningar till detta resultat kan vi bara anta, precis som Marriot och 

Marriot (2000) samt Cassar och Ittner (2009) menar, att det kan bero på att företagsledare 

med mer kunskap förstår fördelarna och därmed efterfrågar rådgivning.   

 

I analysen visade resultatet att signifikanta värden återfanns i fördelningarna mellan 

företagsledarens egenuppskattade kunskap och rådgivning om bokföring, moms och skatt. 

Fördelningarna mellan lite och mycket kunskap indikerar i analysen på att ungefär lika många 

i de olika grupperna efterfrågar rådgivning om bokföring, moms och skatt. Även detta resultat 

kan kopplas till de tidigare studier (Marriot & Marriot, 2000;Cassar & Ittner, 2009) som 

menar att både företagsledare med mycket kunskap och de med lite kunskap efterfrågar 

rådgivning.  

 

Signifikanta värden återfanns i fördelningen mellan rådgivning om bokföring, moms och skatt 

samt företagsledarens erfarenhet av att starta företag. Resultatet indikerar på att fler 

företagsledare utan erfarenhet av att starta företag efterfrågar rådgivning inom dessa områden. 
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Dessa resultat kan således styrka studiens förundersökning där respondent B och C menade 

att företagsledares tidigare erfarenheter påverkar dennes efterfrågan av rådgivning. Vi kan i 

vårt resultat se att tidigare erfarenheter av starta företag påverkar att färre efterfrågar 

rådgivning inom bokföring, moms och skatt.   

Intressenter och bransch 

I chi-två testet återfanns inga signifikanta värden i fördelningen mellan efterfrågan på de olika 

rådgivningstjänster och variablerna intressenter och bransch.  

 

För variabeln intressenter går fördelningen mellan att intressenter påverkar mycket och 

påverkar lite med de olika rådgivningstjänsterna inte att applicera i den stora populationen. 

Fördelningen mellan företag inom bygg, tillverkning och jordbruk samt handel- och 

tjänsteföretag kan heller inte återfinnas i den stora populationen. Som tidigare nämnt kan detta 

resultat bero på för få respondenter i undersökningen samt att nystartade företag inte har inte 

har intressenter som påverkar dem eller att de inte vet vilka som är deras intressenter. 

Resultatet för bransch kan bero på att komplexitet i de indelningarna som gjorts inte skiljer 

sig, vilket kan bidra till att ingen av grupperna efterfrågar mer rådgivning än den andra.  
 

6.1.3. Hypotesprövning av företagsledarens kunskaper 

I hypotes 1a, 1b och 1c testades företagsledarens kunskaper genom examensnivå, 

egenuppskattad kunskap om redovisning samt erfarenhet av att starta företag. Resultatet 

visade att det inte föreligger något samband mellan efterfrågan på rådgivning och vardera 

variabel i de olika hypoteserna. Marriot och Marriot (2000) samt Cassar och Ittner (2009) 

menar att en företagsledare med lite kunskap efterfrågar redovisningshjälp men menar även 

att företagsledare med mycket kunskap efterfrågar redovisningshjälp eftersom de förstår 

fördelarna med denna. Då hypotes 1a, 1b och 1c förkastades kan vi inte statistiskt säkerställa 

att företagsledare i nystartade företag, på grund av sin kunskap, efterfrågar rådgivning från sin 

redovisningskonsult. 

 

6.1.4. Hypotesprövning av intressenter och bransch 

I hypotes två testades om det finns ett positivt samband mellan i vilken utsträckning 

intressenter anser att det nystartade företaget ska anlita en redovisningskonsult och den 

rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. Resultatet visade 

att det inte fanns något samband mellan intressenter och efterfrågan på rådgivningen, vilket 

innebär att hypotesen förkastades. Som tidigare nämnt kan företag enligt intressentteorin 

anpassa sig efter sina viktigaste intressenter för att tillfredsställa dem (Deegan & Unerman, 

2011). Vi kan i vårt resultat inte finna stöd för att de nystartade företagen i vår undersökning 

efterfrågar mer rådgivning då intressenter tycker att de ska anlita en redovisningskonsult. Vi 

tror att anledningen till vår förkastade hypotes om intressenter kan bero på att de nystartade 

företagen vi undersökt inte har så många intressenter som påverkar dem. För mer etablerade 

företag tror vi att intressenter har större inflytande och därmed kan påverka företaget. 

 

I den tredje och sista hypotesen testades om det finns ett samband mellan branschen som det 

nystartade företaget verkar i och den rådgivning det nystartade företaget efterfrågar från sin 

redovisningskonsult. Komplexiteten som finns i lagar och regler kan variera mellan olika 

branscher och det är viktigt att en redovisningskonsult har kunskap inom respektive bransch 

för att kunna hjälpa sina kunder (FAR & SRF, 2014). Genom att undersöka vilken bransch 

våra respondenter verkade i ville vi analysera om efterfrågan på rådgivning varierade mellan 

dessa. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan bransch och efterfrågan på 

rådgivning från en redovisningskonsult och där med förkastades även denna hypotes.  
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6.1.5. Slutliga kommentarer  

Anledningen till att studien inte resulterade i några statistiskt säkerställda samband anser vi 

främst bero på att vi undersökt ett för litet antal respondenter. Ett större antal respondenter 

tror vi hade passat bättre för denna studie för att på så vis få en statistisk kraft. Anledningen 

till våra förkastade hypoteser tror vi även kan bero på, som förundersökningen indikerade, att 

varje företagsledare har olika kunskaper och olika önskemål som påverkar efterfrågan på 

rådgivningen. Respondenterna i vår förundersökning menade att de anpassar sig efter kunden 

och att alla företag efterfrågar olika tjänster. Vår empiriska undersökning, som undersökte det 

nystartade företagets perspektiv, visade att det inte finns några samband mellan 

företagsledarens kunskap, intressenter och bransch och den rådgivning som det nystartade 

företaget efterfrågar från sin redovisningskonsult. Vi kan således inte förklara nystartade 

företags efterfrågan av rådgivning från en redovisningskonsult genom företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch. Detta tror vi innebär att varje företags behov bör beaktas 

individuellt i relationen mellan det nystartade företaget och dess redovisningskonsult. 

6.2. Implikationer 

Inledningsvis i denna studie redogjordes för den aktualitet som redovisningskonsulter har i 

Sverige. Resultatet av vår studie styrker detta då 80 % av respondenterna anlitar en 

redovisningskonsult. Genom tidigare forskning (Cassar & Ittner, 2009) samt studiens 

förundersökning fann vi att redovisare kan erbjuda företag ett brett utbud av rådgivning. 

Studiens empiriska undersökning visar att de områden som nystartade företag främst 

efterfrågar rådgivning inom är bokföring, bokslut, årsredovisning, månadsavstämningar, 

moms, skatt, deklarationer, registrering, löner samt arbetsgivaravgifter. Detta är inget 

statistiskt säkerställt resultat med det är dessa rådgivningstjänster som är de vanligaste 

förekommande av den rådgivning som nystartade företag efterfrågar. Trots att 

revisionspliktens avskaffande samt det förenklade bokslutet skulle innebära en mindre börda 

för små och nystartade företag, anser vi att vårt resultat indikerar på att redovisning 

fortfarande innebär en börda för nystartade företag och att de efterfrågar hjälp från sin 

redovisningskonsult. Eftersom nystartade företag behöver verktyg för att lyckas så tro vi att 

redovisningskonsulter bör fokusera på dessa områden i sitt arbete med nystartade företag för 

att på så sätt bidra till en ökad tillväxt av nystartade företag i Sverige.  

 

Respondenterna i förundersökningen menade att de ofta anpassar sitt arbete efter kundens 

behov. Eftersom vi i vårt resultat inte kunde finna samband mellan företagsledarens 

kunskaper, intressenter och bransch och efterfrågan på rådgivning tror vi att efterfrågan styrs 

individuellt utifrån varje företag och företagsledare. Vi anser därför att redovisningskonsulter 

bör fortsätta med att anpassa sig och sina tjänster efter varje enskild kund.  

6.3. Förslag till framtida forskning 

Eftersom vi i vårt resultat kommer fram till att redovisningskonsulten har en viktig roll för 

nystartade företag är det intressant att undersöka denna yrkesroll ytterligare. Ett förslag till 

framtida forskning är därför att göra en liknande studie i större omfattning med andra 

variabler, till exempel undersöka om redovisningskonsulten tillhör en big-4 byrå eller inte, 

kostnaden för anlitandet av redovisningskonsulten samt förtroendet för denne. En studie med 

denna inriktning hade varit intressant då det i revisionslitteraturen diskuteras mycket om att 

dessa variabler påverkar kvaliteten på revisionen. Därför vore det intressant att analysera hur 

dessa variabler påverkar kvaliteten på redovisningskonsultens arbete.    
 

I vår förundersökning diskuterade vi regler kring jäv för redovisningskonsulter med våra 
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respondenter och kom då fram till att det inte finns några sådana. Ett ytterligare förslag till 

framtida forskning är därför att undersöka hur detta påverkar kvaliteten på 

redovisningskonsultens arbete. Efter revisionspliktens avskaffande har redovisningskonsulter 

fått en växande roll och eftersom många företag anlitar en redovisningskonsult blir denne en 

kvalitetssäkring av redovisningen. Det vore därför intressant att undersöka om regler kring jäv 

för redovisningskonsulter skulle påverka redovisningskvaliteten.   
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I 

Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide pilotstudie 

 Vilken sorts kunder har ni? 

 

 Hur många anställda är ni? 

 

 Vilka tjänster erbjuder ni som redovisningskonsulter?  
 

 Är rådgivning till företag något som förekommer ofta i ditt arbete? Vilken slags 

rådgivning och hur fungerar det?  
 

 Vad finns det för behov av era tjänster/rådgivning till nystartade företag? 

 

 Hur skiljer sig era tjänster och rådgivning till nystartade företag jämfört med 

väletablerade företag? 

 

 Finns det några regler för jäv för redovisningskonsulter?  

 

 



 

 

 

II 

Bilaga 2. Följebrev till enkätutskick 

Hej! 

Du har fått detta mejl då du under 2012 registrerade ett nytt företag, som inte omfattas av 

revisionsplikt och som inte valt att anlita revisor. Din mejladress har vi fått fram genom en 

sökning på internet. Många företag anlitar idag en redovisningskonsult för att få hjälp med sin 

redovisning samt för att få hjälp med rådgivning. Vi vill i vår Civilekonomuppsats på 

Högskolan i Halmstad undersöka om nystartade företag anlitar en redovisningskonsult och 

vilka rådgivningstjänster som denne kan hjälpa till med. Handledare till vår uppsats är Marita 

Blomkvist. 

 

Vi söker dig som är företagsledare och som kan hjälpa oss att svara på några enkla frågor i en 

enkät. Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara och omfattar frågor kring dig som 

företagare, ditt företag och vad en redovisningskonsult kan hjälpa till med i verksamheten. 

Dina svar kommer att betyda mycket för oss och vi skulle bli glada och tacksamma om du tog 

dig tid att besvara dessa. Vi garanterar att du är helt anonym och svaren kommer att hanteras 

100 % konfidentiellt, det vill säga inte delges någon annan. Samtliga svar i vår undersökning 

kommer att presenteras som en sammanställning där inga företagsnamn eller företagsledare 

kommer att nämnas.  

 

Vid eventuella frågor och för att ta del av vår slutliga uppsats går det bra att kontakta oss på 

julben11@student.hh.se 

 

Enkäten når du genom länken nedan. 

(länk) 

 

Vi är tacksamma för din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Andersson och Julia Bengtsson 

 

  



 

 

 

III 

Bilaga 3. Påminnelsebrev 1 till enkätutskick 

Hej! 

Du fick för några dagar sedan ett mejl med en förfrågan om att delta i en enkätundersökning 

till vår Civilekonomuppsats. För att kunna genomföra denna uppsats på Högskolan i 

Halmstad behöver vi även dina svar och vi skulle bli glada och tacksamma om du hjälper oss 

med detta. 

 

Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara och omfattar frågor kring dig som företagare, ditt 

företag och vad en redovisningskonsult kan hjälpa till med i verksamheten. Dina svar kommer 

att betyda mycket för oss och vi skulle bli glada och tacksamma om du tog dig tid att besvara 

dessa. Vi garanterar att du är helt anonym och svaren kommer att hanteras 100 % 

konfidentiellt, det vill säga inte delges någon annan. Samtliga svar i vår undersökning 

kommer att presenteras som en sammanställning där inga företagsnamn eller företagsledare 

kommer att nämnas.  

 

Vid eventuella frågor och för att ta del av vår slutliga uppsats går det bra att kontakta oss på 

julben11@student.hh.se 

 

Enkäten når du genom länken nedan. 

(länk) 

 

Vi är tacksamma för din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Andersson och Julia Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

IV 

Bilaga 4. Påminnelsebrev 2 till enkätutskick 

Hej! 

Du fick för cirka en vecka sedan ett mejl med en förfrågan om att delta i en 

enkätundersökning till vår Civilekonomuppsats. För att kunna genomföra denna uppsats på 

Högskolan i Halmstad behöver vi även dina svar och vi skulle bli glada och tacksamma om du 

hjälper oss med detta.  

 

Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara och omfattar frågor kring dig som företagare, ditt 

företag och vad en redovisningskonsult kan hjälpa till med i verksamheten. Dina svar kommer 

att betyda mycket för oss och vi skulle bli glada och tacksamma om du tog dig tid att besvara 

dessa. Vi garanterar att du är helt anonym och svaren kommer att hanteras 100 % 

konfidentiellt, det vill säga inte delges någon annan. Samtliga svar i vår undersökning 

kommer att presenteras som en sammanställning där inga företagsnamn eller företagsledare 

kommer att nämnas.  

 

Om du inte önskar delta i undersökningen får du gärna kontakta oss och ange anledningen 

vilket underlättar i vår bortfallsanalys.  

 

Vid kontakt och för att ta del av vår slutliga uppsats går det bra att kontakta oss på 

julben11@student.hh.se 

 

Enkäten når du genom länken nedan. 

(länk) 

 

Vi är tacksamma för din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Andersson och Julia Bengtsson 
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 Dina svar  kommer  att betyda mycket för  oss och vi är  väldigt tacksamma
att du tar  dig tid att besvara vår  enkät!    

Vi garanterar att du är helt anonym och svaren kommer att hanteras 100 %
konfidentiellt, det vill säga inte delges någon annan. 

 

Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara och för att starta, tryck på knappen nedan. 

Bilaga 5. Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Frågetyp Frågetext Koppling till fråga Svar 

1 Lista Vilken är din högsta examen? 
 Respondenter: 82 

  
Grundskola eller gymnasieutbildning 

KY- eller YH-utbildning 

Högskoleexamen (2 år) 

Kandidatexamen (3 år) 

Magisterexamen (4 år) 

Masterexamen eller högre (5 år) 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

48 % 

17 % 

13 % 

13 % 

5 % 

4 % 

  

  

  

     2 Lista Inom vilket område har du utbildat dig?  
 Respondenter: 43 

  
Ingenjör 

Ekonomi 

Samhällsvetenskap 

Naturvetenskap 

Annat 

3 

3 

3 

3 

3 

19 % 

23 % 

2 % 

9 % 

47 % 

  

  

  

     3 Lista Hur mycket utbildning har du inom ekonomi? 
 Respondenter: 82 

  
Ingen 

Enstaka kurser 

1-årig utbildning 

2-årig utbildning 

3-årig utbildning 

4-årig utbildning 

5-årig utbildning eller mer 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

40 % 

35 % 

1 % 

2 % 

18 % 

4 % 

0 % 

  

  

  

  

     

4 Enval 

Hur mycket kunskap om redovisning (löpande 

bokföring, fakturering, bokslut mm.) anser du dig ha? 

  

1 = Liten kunskap 

5= Mycket kunskap  

 
Respondenter: 82 

  
1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 % 

16 % 

42 % 

27 % 

10 % 

  

  

  



 

 

 

VI 

5 Enval Vid uppstarten av ditt företag, hade du tidigare 

erfarenheter av att starta företag? 

 Respondenter: 82 

 

 

 

 

Ja 

Nej 

6 

7 

50 % 

50 % 

     

6 Nummerinmatning Hur många företag har du startat tidigare?  7 Respondenter: 41 

93 st      

     

7 Lista Inom vilken bransch verkar ditt företag?  Respondenter: 82 

  Ambassader och internationella organisationer 

Avlopp, avfall, el och vatten 

Bank, finans och försäkring 

Bemanning och arbetsförmedling 

Bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 

Bygg-, design- och inredningsverksamhet 

Data, it och telekommunikation 

Detaljhandel 

Fastighetsverksamhet 

Företagstjänster 

Hotell och restaurang 

Hälsa och sjukvård 

Hår och skönhetsvård 

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

Juridik, ekonomi och konsulttjänster 

Kultur, nöje och fritid 

Livsmedelsframställning 

Media 

Motorfordonshandel 

Offentlig förvaltning och samhälle 

Partihandel 

Reklam, pr och marknadsundersökning 

Reparation och installation 

Resebyrå och turism 

Teknisk konsultverksamhet 

Tillverkning och industri 

Transport och magasinering 

Utbildning, forskning och utveckling 

Uthyrning och leasing 

Övriga konsumenttjänster 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 % 

2 % 

1 % 

0 % 

0 % 

22 % 

7 % 

7 % 

2 % 

0 % 

4 % 

6 % 

2 % 

5 % 

0 % 

1 % 

5 % 

1 % 

1 % 

0 % 

2 % 

5 % 

2 % 

0 % 

7 % 

7 % 

1 % 

1 % 

0 % 

5 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

8 Enval Har du tidigare erfarenheter av den bransch som 

företaget är 

 Respondenter: 82 

verksamt i? 

 

 

 

 

Ja 

Nej 

9 

9 

67 % 

33 % 

     

9 Enval En redovisningskonsult är en person som kan anlitas för 

att sköta ett företags ekonomi, det vill säga ta hand om 

alla papper, sköta den löpande bokföringen, moms, 

skatt, årsbokslut mm.  

Anlitar ditt företag en redovisningskonsult? 

 Respondenter: 82 

 

 

 

 

Ja 

Nej 

10 

13 

80 % 

20 % 



 

 

 

VII 

10 Enval Företaget anlitar en redovisningskonsult för att 

intressenter (banken, skatteverket, leverantörer, kunder 

mm.) tycker att företaget ska ha det?  

  

1 = Instämmer inte alls 

5 = Instämmer helt  

 Respondenter: 66 

  1 

2 

3 

4 

5 

11 

11 

11 

11 

11 

58 % 

17 % 

12 % 

8 % 

6 % 

  

 

 

 

 

     

11 Flerval Förutom att sköta ekonomin kan en redovisningskonsult ge 

rådgivning inom olika områden för att hjälpa ett företag på 

olika sätt. Rådgivningen kan ske löpande (ex. genom 

telefonkontakt) eller genom ett bokat möte specifikt för 

rådgivning. 

Finns det något/några av följande områden som du får 

råd inom från din redovisningskonsult?  

  

På denna fråga kan du välja flera alternativ.  

12 Respondenter: 66 

  Bokföring 

Bokslut 

Årsredovisning 

Månadsavstämningar 

Regelefterlevnad 

Moms 

Skatt 

Deklarationer 

Registreringar (till exempel till bolagsverket och 

skatteverket) 

Val och uppstart av bokföringsprogram 

Budget 

Kassaflöden 

Nyckeltal 

Effektivisering av affärsverksamheten 

Fakturering 

Löner 

Arbetsgivaravgifter 

Kundreskontra 

Leverantörsreskontra 

Inget av ovanstående alternativ 

 80 % 

91 % 

83 % 

30 % 

24 % 

64 % 

73 % 

80 % 

38 % 

 

23 % 

9 % 

12 % 

12 % 

5 % 

9 % 

32 % 

33 % 

15 % 

17 % 

2 % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

     

12 Flerval Finns det något/några av följande områden som du 

anser att ditt företag skulle behöva rådgivning inom 

från en redovisningskonsult?  

Tacksida Respondenter: 66 

  Bokföring 

Bokslut 

Årsredovisning 

Månadsavstämningar 

Regelefterlevnad 

Moms 

Skatt 

Deklarationer 

Registreringar (till exempel till bolagsverket och 

skatteverket) 

 23 % 

33 % 

27 % 

12 % 

8 % 

17 % 

21 % 

26 % 

6 % 
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Tack för  dina svar !

 

För att ta del av vår färdiga uppsats, kontakta oss på julben11@student.hh.se

  Val och uppstart av bokföringsprogram 

Budget 

Kassaflöden 

Nyckeltal 

Effektivisering av affärsverksamheten 

Fakturering 

Löner 

Arbetsgivaravgifter 

Kundreskontra 

Leverantörsreskontra 

Inget av ovanstående alternativ 

 3 % 

11 % 

8 % 

14 % 

18 % 

8 % 

12 % 

12 % 

6 % 

8 % 

44 % 

   

   

   

   

   

   

   

     

13 Flerval Förutom att sköta ekonomin kan en redovisningskonsult ge 

rådgivning inom olika områden för att hjälpa ett företag på 

olika sätt. Rådgivningen kan ske löpande (ex. genom 

telefonkontakt) eller genom ett bokat möte specifikt för 

rådgivning. 

  

Finns det något/några av följande områden som du 

anser att ditt företag skulle behöva rådgivning inom 

från en redovisningskonsult?  Tacksida Respondenter: 16 

  Bokföring 

Bokslut 

Årsredovisning 

Månadsavstämningar 

Regelefterlevnad 

Moms 

Skatt 

Deklarationer 

Registreringar (till exempel till bolagsverket och 

skatteverket) 

Val och uppstart av bokföringsprogram 

Budget 

Kassaflöden 

Nyckeltal 

Effektivisering av affärsverksamheten 

Fakturering 

Löner 

Arbetsgivaravgifter 

Kundreskontra 

Leverantörsreskontra 

Inget av ovanstående alternativ 

 0 % 

31 % 

31 % 

0 % 

0 % 

6 % 

0 % 

25 % 

0 % 

 

0 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

62 % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 



 

 

 

IX 

Bilaga 6. Studiens undersökningsvariabler. 

 
Beroende variabel Referens Enkätfråga Mått 

Rådgivning   Kvotskala  

Bokföring Respondent A, B, C, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Bokslut Respondent A, B, C, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Årsredovisningar Respondent A, B, C, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Månadsavstämningar Respondent D 11, 12, 13 Nominalskala 

Regelefterlevnad Cassar och Ittner (2009) 11, 12, 13 Nominalskala 

Moms Respondent B, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Skatt Respondent A, C, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Deklarationer Respondent A, B, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Registreringar Respondent A, B, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Val och uppstart av 

bokföringsprogram 

Respondent A, B, Cassar och Ittner 

(2009) 

11, 12, 13 Nominalskala 

Budget Respondent A, C 11, 12, 13 Nominalskala 

Kassaflöde Cassar och Ittner (2009) 11, 12, 13 Nominalskala 

Nyckeltal Cassar och Ittner (2009) 11, 12, 13 Nominalskala 

Effektivisering av 

affärsverksamheten 

Respondent C, Berry et al. (2006) 11, 12, 13 Nominalskala 

Fakturering Respondent B 11, 12, 13 Nominalskala 

Löner Respondent A, D 11, 12, 13 Nominalskala 

Arbetsgivaravgifter Respondent D 11, 12, 13 Nominalskala 

Kundreskontra Respondent B, D, Cassar och Ittner 

(2009) 

11, 12, 13 Nominalskala 

Leverantörsreskontra Respondent B, D 11, 12, 13 Nominalskala 

    

Oberoende variabler Referens Enkätfråga Mått 

Kunskap Marriot och Marriot (2000), Cassar och 

Ittner (2009), Sian och Roberts (2009) 

  

 Utbildning  1, 2, 3 Nominalskala 

 Egen kunskap Respondent B, C 4 Intervallskala 

 Erfarenhet av att 

starta företag 

 5,  

6 

Nominalskala 

Kvotskala 

Intressenter  10 Intervallskala & 

nominalskala 

Bransch  7, 8 Nominalskala 
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