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Sammanfattning 

Många företagare som driver mindre företag ser redovisningen som något komplicerat 

som tar tid från företagets egentliga syfte. I och med att lagen kräver att en redovisning 

genomförs väljer därför många småföretagare att köpa redovisningstjänster, det vill säga 

de outsourcar redovisningen till redovisningskonsulter. Sedan 2010 har revisionsplikten 

avskaffats för de allra minsta företagen vilket har medfört att marknaden står inför en 

förändring där redovisningskonsulterna får ta mer ansvar än tidigare. För 

redovisningskonsulterna innebär det att arbetsuppgifterna utökas och att nya kunder kan 

tillkomma. För att möta denna förändring är det av intresse för redovisningskonsulterna 

att få insikt om hur småföretagare resonerar när de bestämmer sig för att köpa 

redovisningstjänster och hur denna köpbeslutsprocess går till för att möta 

småföretagarnas behov. Fram till idag har forskningen fokuserat på konsumenter och 

större företag vid framtagandet av modeller över köpbeslutsprocessen. I denna studie 

ligger fokus på köpbeslutsprocessen för mindre företag vid köp av redovisningstjänster 

för att skapa en mer specifik förståelse för denna kategori av företag. 

 

Studien ämnar besvara problemformuleringen ”Hur ser köpbeslutsprocessen ut för små 

företag som väljer att outsourca redovisningsaktiviteter?” utifrån befintliga teorier som 

berör köpbeslutsprocessen och outsourcing samt utifrån insamlad empiri. Syftet med 

studien är att ta reda på hur de olika stegen i köpbeslutsprocessen för små företag ser ut 

samt hur företagarna resonerar när de bestämmer sig för att outsourca redovisningen 

genom att köpa redovisningstjänster. Studien har genomförts med en kvalitativ metod 

där empirin samlades in genom intervjuer med småföretagare. Valet av att utgå ifrån en 

kvalitativ metod grundar sig i att vi inte ville begränsa respondenterna i deras 

resonemang kring köpbeslutsprocesen eftersom denna studie ämnar bidra med kunskap 

om en sedan tidigare outforskad aspekt av köpbeslutsprocessen.  

 

Slutsatser gällande köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av redovisningstjänster 

har dragits med hjälp av analysen av den insamlade empirin och de för studien relevanta 

teorierna som berör köpbeslutsprocessen och outsourcing. Studien indikerar att 

köpbeslutsprocessen för små företag har likheter med tidigare processer som tagits fram 

för både konsumenter och större företag men även att den skiljer sig från dessa i viss 

mån. Till stor del kan köpbeslutsprocessen för små företag ses som en blandning av 

processerna för konsumenter och större företag men flest likheter har den med 

köpbeslutsprocessen för konsumenter, som är av en enklare karaktär och bygger mer på 

känsla. Studien bidrar med en insikt i hur småföretagare resonerar vid köp av 

redovisningstjänster och resulterar i en framtagen modell över köpbeslutsprocessen när 

dessa köp genomförs. 
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1. Inledning 
I detta inledningsavsnitt behandlas problembakgrund, problemdiskussion, 

frågeställning och syfte. Inledningsvis ges en beskrivning av problembakgrunden till det 

valda ämnesområdet därpå följer en diskussion kring problemet som utmynnar i en 

problemformulering. Slutligen utvecklas uppsatsens teoretiska och praktiska syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 

Att redovisa är någonting som alla svenska företag måste göra eftersom enligt 

Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är företag bokföringsskyldiga. Innebörden av 

bokföringsskyldigheten är bland annat att företag löpande ska bokföra alla 

affärshändelser och att den löpande bokföringen ska avslutas med en årsredovisning 

eller i vissa fall ett årsbokslut (Bokföringslagen, SFS 1999:1078). Årsredovisningen ska 

vidare enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) upprättas överskådligt enligt god 

redovisningssed, ge en rättvisande bild och följa andra redovisningsprinciper.  

 

Något som är allmänt känt är att många företagare som driver mindre företag uppfattar 

redovisningen som en börda, någonting komplicerat och tvingande som tar tid från 

företagets egentliga syfte. FAR (2014) konstaterar exempelvis att många tycker att 

bokslut är tidskrävande och att de orsakar svårigheter. Utöver att många småföretagare 

uppfattar redovisningen som komplicerad påförs företag som inte lämnar in sin 

årsredovisning i tid en förseningsavgift enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 

Företag som åsidosätter bokföringsskyldigheten kan vidare bli åtalade för 

bokföringsbrott med påföljden fängelse eller böter enligt Brottsbalken (BrB, SFS 

1962:700). Många småföretagare väljer att outsourca företagets redovisning till 

specialister inom redovisning och bokföring, det vill säga till redovisningskonsulter som 

erbjuder redovisningstjänster, vilket kan antas ha en koppling till de lagar och påföljder 

som redovisningen innebär samt den börda detta medför.  

 

I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) framgår det att företagets styrelse och verkställande 

direktör är ansvariga för redovisningen och att den upprättas efter de lagar som gäller. 

Det innebär att när företaget tar hjälp av en redovisningskonsult ligger således ansvaret 

kvar på företagaren. Enligt Duganier (2005, s. 40-41) kan outsourcing av redovisning 

öka kontrollen och kvaliteten på bolagsstyrningen och regelefterlevnaden tack vare att 

den vanligtvis är bättre dokumenterad vilket skapar en tydlighet. Redovisningskonsulten 

kan med andra ord, om redovisningstjänsten nyttjas på rätt sätt, ses som ett hjälpmedel 

för att företagaren ska kunna ta det ansvar som krävs. 

 

Redovisningen har inte en bestående utformning över tiden utan den utvecklas konstant 

genom att nya regler och rekommendationer tillkommer för att stämma bättre överens 

med redovisningsprinciperna vilket gör att företagarna hela tiden måste uppdatera sina 

kunskaper. Samtidigt arbetar regeringen bland annat genom bokföringsnämnden med att 

underlätta för mindre företag gällande redovisningen. Finansdepartementet (2013, s. 1-

2) har exempelvis beslutat att bokföringsnämnden under 2014 ska ”verka för att 

förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga 

redovisning.” och ”verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens 

behov.” En större förändring som påverkar mindre företags redovisning är avskaffandet 

av revisionsplikten. Avskaffandet förväntas både ha en påverkan på efterfrågan av 

redovisningskonsulter samt på konsulternas roll för företagen (Malm, 2013). 
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Till skillnad från en redovisningskonsult som upprättar företags redovisning granskar en 

revisor den redan färdiga redovisningen. Den 1 november 2010 avskaffades 

revisionsplikten för små privata aktiebolag vilket innebär att dessa har möjligheten att 

välja bort revisionen som tidigare var ett krav (Justitiedepartementet, 2010, s. 1-2). 

Valet berör de aktiebolag som inte uppfyller två av värdena: 3 anställda, 1,5 miljoner 

kronor i balansomslutning eller 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen innebar 

en stor förändring då det innebar att 72 % av alla aktiebolag samt en betydande del av 

handelsbolagen i Sverige fick välja bort revisionen. Syftet med reformen är att låta 

företagarna själva ta beslut om revisionen då de mindre företagen inte kan nyttja 

fördelarna av revisionen i samma utsträckning som de större bolagen. 

(Justitiedepartementet, 2010, s. 1-2)  

 

Ett alternativ till revisionen för små företag som kan bidra till ett ökat förtroende för 

kvaliteten av företagets redovisning är en bokslutsrapport. Sedan 2008 finns Reko, en 

standard för redovisningstjänster, vilken består av riktlinjer som auktoriserade 

redovisningskonsulter ska tillämpa i sitt arbete (FAR & Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund [SRF], 2013, s. 3). Syftet med denna standard är enligt 

SRF (2014) att kvalitetssäkra redovisningen och göra den trovärdig för företagets 

intressenter. Om företagen uppfyller de krav som ställs enligt Reko kan de tilldelas en 

bokslutsrapport av sin redovisningskonsult, vilket är ett intyg på redovisningens höga 

kvalitet. Genom att istället för en revision välja en bokslutsrapport kan företagen göra 

besparingar i både tid och pengar men ändå visa på en hög kvalitet av dess bokföring. 

Företag som valt att ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult och tilldelats en 

bokslutsrapport har enligt undersökningar en mycket hög kreditvärdighet. (SRF, 2014) 

 

Från att revisionsplikten avskaffades i slutet av 2010 fram till mitten av 2012 valde 

enligt Bolagsverket (2012) 65 % av alla nystartade aktiebolag att välja bort revisorn 

vilket innebär att 27 % av de svenska aktiebolagen står utan revisor. Enligt Petra 

Lagnehag Zars, marknadschef på SRF kommer behovet av redovisningskonsulter därför 

att öka (Malm, 2013). I mindre företag som väljer bort revisionen förväntas 

redovisningskonsulter enligt FAR (2014) få en betydande roll med ett stort ansvar vilket 

innebär nya möjligheter för yrkeskategorin.  

 

Som följd av revisionspliktens avskaffande har nya uppgiftskrav tillkommit från 

Skatteverket som ska finnas med som underlag i deras val av kontroller. Dessa krav 

innefattar uppgift om huruvida företagen har en revisor samt om de tar hjälp av en 

konsult i samband med årsbokslutet.  (Skatteverket, 2010) Möjligheten finns därför att 

företagen, trots valmöjligheten, väljer att antingen fortsätta att bli granskad av en revisor 

eller att ta hjälp av en redovisningskonsult för att hålla nere risken för skattekontroll.  

 

Enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet kommer en utredning att inledas 

2015 för att undersöka om gränsvärdet för revisionsplikten i Sverige ska höjas 

ytterligare. Detta förslag från regeringen är tänkt att främja företagarna och sänka deras 

kostnader. (Näringsdepartementet, 2013) Om ett sådant förslag går igenom kommer 

detta att innebära att redovisningskonsulter kan få en än mer betydande roll för 

företagen i Sverige då fler av de mindre företagen kommer att ha möjlighet att välja bort 

revisorn. En ökad efterfrågan av redovisningskonsulternas tjänster är ett troligt utfall av 

en sådan höjning av gränsvärdena. 
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1.2 Problemdiskussion 

Småföretagare ställs inför många utmaningar på grund av sina företags begränsade 

finansiella resurser och till följd av sin begränsade kompetens. Ett beslut som 

småföretagarna måste ta är huruvida de ska behålla redovisningen internt inom företaget 

eller ta till extern hjälp. Om ledningen väljer att behålla redovisningen internt kan 

antingen ledningen själv ta hand om redovisningen eller så kan företaget anställa en 

person för att ta hand om den. Enligt Merino och Rodríguez (2007, s. 1167) innebär 

beslutet att behålla redovisningen internt stora kostnader, i form av inlärningskostnader, 

för små företag. I och med de begränsade resurserna, revisionspliktens avskaffande och 

att många företagare vill lägga mer fokus på kärnverksamheten väljer därför många 

mindre företag att kontraktera ut redovisningen externt, det vill säga outsourca sin 

redovisning. Småföretagarna genomgår därmed en köpbeslutsprocess när det externa 

alternativet med outsourcing väljs.  

 

Outsourcing innebär att ett företag anställer ett externt företag för att utföra vissa eller 

alla funktioner eller aktiviteter istället för att utföra dem själva (Belcourt, 2006, s. 270; 

Everaert et al., 2010, s. 93). Outsourcing är enligt många studier en växande trend 

(Belcourt, 2006, s. 269; Berggren & Bengtsson, 2004, s. 211; Lacity & Willcocks, 1998, 

s. 363) och vanligtvis förknippas outsourcing med tillverkningsindustrin. Belcourt 

(2006, s. 269-270) menar dock att allt fler funktioner inom ett företag numer är föremål 

för detta och företag väljer i större utsträckning att outsourca vissa av sina funktioner. 

Inom outsourcing finns det olika strategier, där ett företag kan välja att outsourca alla 

sina processer eller behålla en del av processerna och outsourca resterande (Lacity & 

Willcocks, 1998, s. 370). 

 

Efter en litteratursökning inom området som berör outsourcing kan konstateras att 

många studier behandlar IT (se exempelvis Lacity & Willcocks, 1998). Fokuseringen på 

IT kan enligt Kakabadse och Kakabadse (2002, s. 191) förklaras med den trend av 

outsourcing som skett inom området. Forskning som berör outsourcing av 

personalfrågor inom företag (se exempelvis Belcourt, 2006; Gilley et al., 2004) och 

outsourcing av tillverkning (se exempelvis Berggren & Bengtsson, 2004) är också 

vanlig.  

 

Inom outsourcing av redovisning har det forskats en del runt om i världen men inte i 

samma utsträckning som inom IT, personalfrågor och tillverkning. Forskningen har 

visat att det är relativt vanligt att outsourca redovisningen i företaget. Enligt en studie av 

Kakabadse och Kakabadse (2002, s. 193) väljer 13 % av företagen i Europa att 

kontraktera ut finansiella tjänster och redovisning. Everaert et al. (2007, s. 720) kommer 

fram till ett liknande resultat nämligen att 12 % av företagen väljer att outsourca all 

redovisning men ännu mer intressant är att över 50 % av alla företag väljer att outsourca 

någon del av redovisningen. Vidare diskuterar Duganier (2005, s. 39) att det blir allt 

vanligare att företag väljer alternativet med outsourcing gällande redovisningstjänster.  

 

När det gäller outsourcing finns det många fördelar men fokus ligger ofta på 

anledningar som kan kopplas till något vi anser kan beskrivas som tre centrala 

teoriområden; transaktionskostnadsteorin, kärnkompetens samt extern expertis. Enligt 

Coase (1937, s. 395) bör en process eller aktivitet outsourcas om den totala kostnaden 

för att outsourca blir lägre än om processen behålls internt inom företaget, för att spara 

pengar. När det kommer till teorin om kärnkompetens är grundtanken att outsourcing av 
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aktiviteter som inte hör till den dagliga verksamheten, såsom redovisningen, leder till att 

företaget kan fokusera på sin verksamhet och tjäna mer pengar (Berson, 2001, s. 50; 

Kakabadse & Kakabadse, 2002, s. 190). Den externa expertisen som outsourcing 

medför kan enligt Everaert et al. (2007, s. 721) vara en bidragande faktor till att företag 

väljer att outsourca sin redovisning. Vidare konstaterar Bennett och Robson (1999, s. 

166) att små företag använder sina redovisningskonsulter som rådgivare och får ta del 

av deras expertis.  

 

Gilley och Rasheed (2000, s. 766) diskuterar att outsourcing dock kan leda till att 

expertisen inom företaget minskar. Det finns fler nackdelar med outsourcing enligt 

Beaumont och Sohal (2004, s. 697) som exempelvis risken för minskad kontroll och 

gömda kostnader. Enligt Merino och Rodríguez (2007, s. 1148) vägs fördelarna och 

nackdelarna med outsourcing mot varandra för att företaget ska komma fram till det 

bästa beslutet för företaget vid val av strategi.  

 

Som litteraturen visar har forskningen runt outsourcing fokuserat främst på områdena 

IT, industri och personal (se exempelvis Berggren & Bengtsson, 2004; Gilley et al., 

2004; Lacity & Willcocks, 1998). Därtill finns en del forskning om outsourcing av 

redovisning men inte alls i samma utsträckning (se exempelvis Everaert et al., 2007; 

Kakabadse & Kakabadse, 2002). I och med den omställning som marknaden för 

redovisningskonsulter är inne i kan därför en mer tydlig studie angående småföretagares 

resonemang vid valet att outsourca redovisningen motiveras. 

 

När företagare väljer att outsourca redovisningen genomgår de en köpbeslutsprocess. 

Enligt litteraturen antas ofta att det finns en skillnad mellan köpbeslutsprocessen som 

konsumenter respektive företag genomgår (Wilson, 2000, s. 794). Både 

köpbeslutsprocessen som konsumenter respektive företag genomgår när de bestämmer 

sig för att köpa en vara eller en tjänst består av ett antal steg. En del forskare har 

studerat köpbeslutsprocessen specifikt för konsumenter (se exempelvis Kotler & 

Armstrong, 2010; Puccinelli et al., 2009) medan andra forskare har riktat in sig på 

företag (se exempelvis Day & Barksdale, 1994; Robinson et al. refererad i Zinszer, 

1997; Sheth, 1973; Webster, 1965). Vidare diskuterar Wilson (2000, s. 794) att det bör 

forskas kring likheterna mellan konsumenter och företag istället för att utgå ifrån att det 

finns en skillnad mellan dessa.  

 

Tidigare forskning har diskuterat skillnaderna mellan varor och tjänster och hur dessa 

marknadsförs till konsumenter (se exempelvis Rushton & Carson, 1989). Samtidigt 

används en och samma köpbeslutsprocess vid köp av både varor och tjänster för 

konsumenter. Kotler och Armstrong (2010, s. 176) konstaterar att skillnaden ligger i hur 

utförligt konsumenterna genomgår varje enskilt steg i processen. Jackson et al. (1995, s. 

102) konstaterar att företag anser att det finns en skillnad i genomförandet vid köp av 

tjänster och vid köp av varor. Denna skillnad bekräftas av Smeltzer och Ogden (2002, s. 

67) och Day och Barksdale (1994, s. 45) som hävdar att dessa olika köp ska behandlas 

som två olika köpbeslutsprocesser. Skillnaden i resonemanget angående konsumenters 

respektive företags utformning av köpbeslutsprocessen innebär att företags 

köpbeslutsprocess anses behöva delas upp i en för varor och en för tjänster medan för 

konsumenter kan en och samma köpbeslutsprocess appliceras vid köp av både varor och 

tjänster. 
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Enligt Ozmen et al. (2013, s. 220) kan små och medelstora företag utöver att ses som 

företag även ses som konsumenter utifrån deras egenskaper. I tidigare forskning finns 

här ett gap eftersom tidigare modeller har fokuserat på antingen konsument- eller 

företagssegmentet när det gäller köpbeteendet (Ozmen et al., 2013, s. 220). För en 

illustration av gapet se figur 1. Denna studie kommer att titta närmare på småföretagare 

som valt att använda sig av redovisningskonsulter. Småföretagarna har därmed 

genomgått en köpbeslutsprocess gällande köp av redovisningstjänster och denna studie 

ämnar ta reda på hur denna köpbeslutsprocess förhåller sig till de tidigare modellerna 

över köpbeslutsprocessen.  

 

    Kund 

    Konsumenter Små företag Företag 

P
ro

d
u

kt
 

V
ar

a 

Kotler & Armstrong (2010) ? 

Robinson et al. (1967) 

Tj
än

st
 

Day & Barksdale (1994) 

Figur 1 - Sammanställning av modeller över köpbeslutsprocessen 

 

Då det idag finns ett gap gällande hur småföretagare resonerar vid köp av varor eller 

tjänster är studiens teoretiska bidrag att formulera hur resonemanget kring outsourcing 

och beslutsprocessen vid köp för små företag kan appliceras på redovisningstjänster.  

Detta är något som är aktuellt på den växande marknaden av redovisningskonsulter vars 

ansvarsområde hela tiden utvecklas. Idag börjar det bli allt vanligare bland företag att 

outsourca sin redovisning till följd av den allt mer komplicerade redovisningen, de 

snabba förändringarna på marknaden och slopandet av revisionsplikten för små företag. 

Det är därför viktigt för redovisningskonsulter att förstå vad småföretagarna efterfrågar 

och hur de väljer redovisningskonsult för att ligga i framkant och kunna erbjuda det som 

efterfrågas. Genom att intervjua småföretagare som valt att använda sig av 

redovisningskonsulter och dra slutsatser runt deras val och förväntningar bidrar denna 

studie med ett praktiskt bidrag. Redovisningskonsulter kan dra nytta av resultaten av 

denna studie genom att utveckla sin verksamhet och sitt arbete runt befintliga och nya 

redovisningstjänster och marknadsföringen av dessa.  

 

1.3 Problemformulering 

”Hur ser köpbeslutsprocessen ut för små företag som väljer att outsourca 

redovisningsaktiviteter?” 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera små företags olika steg i köpbeslutsprocessen 

och analysera anledningarna bakom besluten som företagarna tar när de bestämmer sig 

för att outsourca redovisningen genom att köpa redovisningstjänster.  

 

Det teoretiska syftet är att utifrån befintliga teorier som berör köpbeslutsprocessen och 

insamlad empiri undersöka hur små företags köpbeslutsprocess liknar och skiljer sig 
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från redan befintliga modeller över köpbeslutsprocessen. Med hjälp av denna kunskap 

ämnar vi dra slutsatser om köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster och utveckla en modell för att på så vis bygga vidare på redan 

befintlig teori.  

 

Det praktiska syftet är att delge redovisningskonsulter med information angående små 

företags köpbeslutsprocess. Denna kunskap kan användas av redovisningskonsulterna 

för att möjliggöra en utveckling av verksamheten och tillhörande tjänster för att kunna 

möta kundernas behov. 

 

1.5 Avgränsningar 

Geografiskt avgränsas denna studie till Västerbottens län med fokus på små företag i 

Umeå och Skellefteå. I samband med denna avgränsning har det praktiska 

genomförandet och den ekonomiska aspekten beaktats. Eftersom uppsatsen skrivs vid 

Umeå Universitet är det praktiskt möjligt att nå småföretagare i området vilket gör att 

personliga möten med dessa kan ske. Personliga möten kan medföra att mer fördjupad 

information kan samlas in jämfört med informationsinsamling vid andra intervjuformer. 

Genom valet att träffa respondenterna personligen är denna avgränsning ekonomiskt 

försvarbar då ett större område skulle medföra högre kostnader vilket innebär att färre 

intervjuer skulle kunna genomföras. När det gäller outsourcingen av redovisningen för 

små företag kan vi dessutom inte finna någon motivering till att de små företagen inom 

olika geografiska områden skulle skilja sig åt i dessa hänseenden och detta kan 

ytterligare motivera valet av avgränsning. Den geografiska avgränsningen kan 

naturligtvis ifrågasättas men vi anser att detta är en bra utgångspunkt för vår studie och 

för att utöka generaliserbarheten kan vidare studier genomföras i framtiden. 

 

För att möjliggöra att vi med hjälp av studien kan besvara frågeställningen och uppfylla 

syftena har en begränsning gjorts angående val av små företag som studeras. Det krävs 

nämligen att småföretagarna som deltar i undersökningen har erfarenhet av när företaget 

för första gången anlitade en redovisningskonsult för att alla delar som kan finnas med i 

köpbeslutsprocessen ska kunna studeras. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva den metod som studien bygger på. Inledningsvis 

görs detta genom en förklaring av hur författarnas förförståelse har påverkat studiens 

ämne. Därefter ges en redogörelse för studiens utgångspunkter och perspektiv som har 

en påverkan på metodvalet. Slutligen beskrivs litteratursökningens tillvägagångssätt 

samt behandlingen av använd litteratur. 

 
2.1 Ämnesval 
 

Vi författare har båda ett stort intresse av redovisning och revision vilket är det område 

vi har inriktat oss mot under vår utbildning inom företagsekonomi. Vi har genom vår 

utbildning fått kunskap inom ämnet samt en inblick i den nuvarande situationen för 

yrkesgruppen redovisningskonsulter. Revisionsplikten för små företag avskaffades 

under 2010 och innebar en stor förändring för företag men framför allt för revisorer och 

redovisningskonsulter. I och med detta förväntas efterfrågan på redovisningskonsulter 

öka och vi anser därför att det ligger rätt i tiden att ge en fördjupad bild av små företags 

köpbeslutsprocess vid köp av redovisningstjänster. Vi finner detta ämne väldigt 

intressant eftersom vi planerar att arbeta inom denna bransch och vi vill därför fördjupa 

oss i företags preferenser och val för att ta med oss denna nya kunskap i vårt framtida 

yrke. 

 

2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse är kunskapen en person bär med sig och som påverkar dennes sätt att tolka 

omvärlden (Hartman, 2004, s. 191). Enligt Thurén (2007, s. 58, 60) innebär det att på 

grund av förförståelsen är inget intryck från omvärlden fri från tolkning och därför är 

det oerhört viktigt att förklara den förförståelse som finns. Förförståelsen påverkar 

beslutet av forskningsstrategi (Johansson Lindfors, 1993, s. 76), vilket innebär att vår 

förförståelse kan komma att påverka studien och dess resultat och den är därmed viktig 

att belysa. Det finns två typer av förförståelse; förstahandsförförståelse och 

andrahandsförförståelse (Johansson Lindfors, 1993, s. 76), vilka vi kommer att 

diskutera vidare i texten för att beskriva vår praktiska och teoretiska förförståelse. 

 

Med förstahandsförförståelse menas den kunskap som genererats av erfarenheter 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Enligt Starrin och Svensson (1994, s. 166) bör de 

personliga erfarenheter som är relevanta och kan påverka tolkningen av resultatet och 

studien i sin helhet redogöras för. För vår del har vi kommit i kontakt med 

köpbeslutsprocessen som konsumenter men även som butiksbiträden då vi båda har 

arbetat i butik. I vårt arbete har vi hjälpt kunder genom denna process och dess olika 

steg och vi går själva som konsumenter igenom denna process regelbundet i olika 

omfattningar. Denna kunskap är en fördel då vi förstår och har praktisk erfarenhet av 

köpbeslutsprocessen men det kan även vara en nackdel. En möjlig risk är att vi 

undermedvetet antar att köpbeslutsprocessen ska följa samma struktur för små företag 

som när vi själva upplevt den som konsumenter. Det är däremot troligt att det finns en 

skillnad då vår studie undersöker småföretagare som köper redovisningstjänster, något 

som vi inte har någon erfarenhet av. Det är därför viktigt att vi genom teori, empiri och 

reflektion identifierar delar av köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster som kan tänkas avvika från den köpbeslutsprocess vi är vana vid 

och inte fastnar i den process vi redan känner till. 
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Andrahandsförförståelsen syftar på kunskap baserad på teoretiskt vis genom exempelvis 

läroböcker och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vår 

andrahandsförförståelse har vi främst fått genom vår utbildning. Vi läser båda sista 

terminen på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet genom 

vilken vi har fått en bred utbildning inom företagsekonomi. Som inriktning vid val av 

C-kurs läste vi Redovisning C och fortsatte sedan på samma spår och läste D-kursen 

inom redovisning och revision vilket har gett oss en fördjupad kunskap inom området. 

Vi har fått en teoretisk kunskap om vad redovisningskonsulter arbetar med och vilken 

nytta ett företag kan ha av att anställa en redovisningskonsult vilket småföretagare 

möjligtvis har en lägre insikt om. Den teoretiska kunskapen kan innebära ett problem 

vid insamlingen av empirin då det finns en risk att vi ställer frågor utifrån våra 

förväntningar men som berör någonting företagarna inte har funderat över. Däremot har 

vi en begränsad kunskap inom marknadsföring samt inom organisation och ledning som 

denna studie berör i hög utsträckning. Utöver de obligatoriska momenten inom 

programmet har en av oss författare läst en kurs i kommunikationsstrategi samt en kurs i 

strategisk analys som behandlar hur företag når ut till kunderna och hur de bör placera 

sig på marknaden. Inom denna studie bidrar detta med en förståelse om hur vi ska 

kunna ge praktiska rekommendationer till redovisningskonsulter för att locka fler 

kunder. Utöver detta har vi alltså en begränsad kunskap i marknadsföring vilket kan 

vara positivt i den bemärkelsen att vi inte är vinklade åt något håll och har lättare att se 

på det hela objektivt. Detta innebär även att vi endast har en liten grund att stå på sedan 

tidigare och att det mesta av teorin är ny kunskap för oss, något som kan hämma vår 

studie eftersom det kräver en mer omfattande litteraturstudie för att vi ska kunna 

överblicka forskningsområdet. 

 

2.3 Studiens utgångspunkter 
 

Johansson Lindfors (1993, s. 10) hävdar att det är viktigt att förklara studiens 

utgångspunkter då dessa påverkar studiens utformning. Verklighetssynen påverkar 

forskarens val om hur verkligheten ska undersökas, det vill säga den påverkar 

kunskapssynen (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Kunskapssynen i sin tur påverkar hur 

problemet i studien tas fram (Johansson Lindfors, 1993, s. 36). Dessa utgångspunkter är 

därför viktiga att belysa då de influerar studiens problemformulering och 

forskningsstrategi. 
 

2.3.1 Verklighetssyn 
 
Vi börjar med att förklara vår ontologiska ståndpunkt då detta kommer att påverka vår 

studie och de val vi gör. Det ontologiska synsättet konstruktionismen innebär att det inte 

finns en bestämd yttre verklighet som styr människor utan istället är det något som 

människor i det sociala samspelet arbetar fram (Bryman, 2008, s. 36-37). Inom 

konstruktionismen anses det finnas olika aspekter som påverkar samhället och att det 

därmed inte finns en verklig verklighet (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Vi utgår ifrån 

det konstruktionistiska synsättet i vår studie då vi kommer att undersöka hur 

småföretagare tänker vid köp av redovisningstjänster och val av redovisningskonsult 

samt vilka faktorer det är som påverkar valet. Detta mer subjektiva synsätt stämmer 

överens med frågeställningen och syftet för att vi ska kunna tolka empirin och dra 

slutsatser om hur just småföretagare resonerar. Vi tänker oss nämligen att det kan 

variera mellan småföretagarna i resonemanget kring valet av konsult och de faktorer 

som påverkar dem utifrån deras specifika situation och samband med omvärlden vilket 
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innebär att ett precist svar som beskriver alla små företag inte är att vänta. Studien 

förväntas däremot kunna visa på likheter i resonemangen och tillvägagångssätten bland 

småföretagarna och på så vis ska en tydligare ram för små företags köpbeslutsprocess 

kunna tas fram genom en modell.  

 

Ett annat ontologiskt synsätt är objektivismen vilken innebär att verkligheten inte 

påverkas av människor i den och på så vis finns det en verklig verklighet (Bryman, 

2008, s. 36). Forskare som använder sig av detta synsätt vill dra så sanningsenliga 

slutsatser som möjligt även fast det är svårt att bekräfta att så verkligen är fallet 

(Grønmo, 2006, s. 25). Med ett objektivt synsätt hade det blivit mer problematiskt att 

förklara de små företagens köpbeslutsprocess då det är många faktorer som kan påverka 

det slutgiltiga valet. Med ett sådant synsätt hade vi dragit slutsatser objektivt och 

resultaten hade blivit därefter. En sådan studie som vi ska genomföra skulle inte gynnas 

av ett objektivt synsätt då viktiga faktorer som påverkar småföretagares resonemang vid 

köp av redovisningstjänster skulle kunna förbises och därmed skulle studiens slutgiltiga 

resultat bli otillräckliga.  

 

I vår empiriinsamling är det viktigt att vi inte blir för låsta till tidigare kunskaper utan är 

öppna för nya infallsvinklar. Ahrne & Svensson (2011, s. 189) påpekar att det är viktigt 

att inte låta sin kunskap och sina värderingar påverka tolkningen av det empiriska 

materialet utan att det finns en grund till det, istället måste forskaren argumentera för sin 

tolkning. Genom att tolka det insamlade materialet så sanningsenligt som möjligt utifrån 

respondenternas svar kommer uppsatsen att bli mer öppen och ge en mer rättvisande 

slutsats. 

 

2.3.2 Kunskapssyn 

Ett hermeneutiskt synsätt innebär att det krävs en tolkning av material för att förstå vad 

personen i fråga har haft för perspektiv (Bryman, 2008, s. 507). Enligt Thurén (2007, s. 

97) är det också av betydelse att veta vilket sammanhang materialet framställdes för att 

kunna göra en så korrekt tolkning av materialet som möjligt. Detta synsätt faller sig 

naturligt med denna studie eftersom människors olika egenskaper och upplevelser 

influerar deras val och påverkar köpbeslutsprocessen, vilken inte behöver se lika ut för 

små och stora företag.  

 

För att kunna förstå hur människors beteende hör samman med individens uppfattning 

av världen är en tolkning av beteendet nödvändigt eftersom detta inte kan mätas 

(Hartman, 2004, s. 107). Med det hermeneutiska synsättet kommer vi kunna tolka och 

få en djupare förståelse om vad det är som påverkar dessa företag och vilka de 

underliggande faktorerna är som påverkar köpbeslutsprocessen. När en sådan tolkning 

görs baseras den enligt Grønmo (2006, s. 369) på den enskilde forskarens förförståelse, 

eftersom alla har olika erfarenheter, och på så vis blir tolkningen en produkt av 

forskarens utgångspunkt och förståelse vilket innebär att olika forskare kan tolka det på 

olika sätt. Genom vår förförståelse inom området anser vi oss ha en god grund att stå på 

för att kunna tolka den empiri vi samlar in från småföretagare. Vi måste dock vara 

vaksamma på att inte tolka empirin efter vad vi förutsätter att den ska visa utan istället 

förlita oss på att det insamlade materialet kan tala för sig själv och dra slutsatser utifrån 

det. En tolkning av materialet är samtidigt nödvändig eftersom företagarna kan ha 

befunnit sig i olika situationer och haft olika förutsättningar när beslutet om outsourcing 

togs vilket kan ha påverkat deras svar. 
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Inom det positivistiska kunskapssättet är kunskap enbart sådant som kan uppfattas med 

sinnena och denna vetenskap ska vara fri från värderingar (Bryman, 2008, s. 30). 

Kunskapen som skapas med ett sådant synsätt ska vara så absolut och säker som möjligt 

och vara fri från människors egna åsikter (Thurén, 2007, s. 21). Enligt Grønmo (2006, s. 

19) finns det kritik riktad mot denna kunskapssyn eftersom människor är självständiga 

och deras handlingar och beslut påverkas av deras erfarenheter samt vilket sammanhang 

de befinner sig i, därför kan det observerbara inte ses som fakta.  

 

I vår studie lämpar sig inte positivismen då vår studie ämnar bidra med ny kunskap och 

inte enbart verifiera redan befintlig teori. Hypotesprövning är vanligt inom positivismen 

för att testa teorier (Bryman, 2008, s. 30). Vi är däremot intresserade av att ta fram och 

förstå de små företagens köpbeslutsprocess och för att bäst göra det krävs en tolkning 

inte en hypotesprövning. Några tidigare studier att utforma hypoteser ifrån angående 

köpbeslutsprocessen för små företag finns inte att tillgå. En hypotesprövning skulle 

därför riskera att ge ett missvisande resultat då begränsande antaganden utan någon 

tydlig koppling till den aktuella studien skulle krävas. Varje intervju i denna studie 

kommer att utvecklas olika där ingen intervju är den andra lik vilket gör det svårt att dra 

slutsatser som ska kunna ses som absolut fakta. Istället krävs en tolkning från vår sida 

för att finna kärnan i respondenternas resonemang. 

 

2.3.3 Angreppssätt 
 
Denna studies angreppssätt kommer att vara induktivt utifrån Grønmos (2006, s. 45) 

resonemang att ett sådant angreppssätt lämpar sig när syftet är att generera en ny teori. 

Yin (2013, s. 66) hävdar att en genomgång av tidigare litteratur inom området kan öka 

relevansen av studien eftersom tidigare forskning kan påverka den aktuella studien. 

Forskaren kan dessutom genom en litteraturstudie styrka de gap som existerar inom 

området som studien i sin tur behandlar (Yin, 2013, s. 66). I vår studie kommer vi att 

bearbeta teorier kring köpbeslutsprocessen och kring outsourcing. Utifrån dessa teorier 

tillsammans med insamlat empiriskt material kommer vi att tolka små företags 

köpbeslutsprocess vid köp av redovisningstjänster. Utifrån detta kommer vi att utveckla 

en modell för småföretagares köp av redovisningstjänster vilket kommer att vara vårt 

sammanfattade bidrag till teorin. Modellen kommer vi att utveckla genom att modifiera 

tidigare genererade modeller så de passar för små företag, eftersom fokus idag ligger på 

större företag, och dessutom genom att fokusera på köpet av en tjänst som är mindre 

utforskat än köpet av varor.  

 

Vi väljer att fokusera på en relativt outforskad del av köpbeslutsprocessen, nämligen 

små företags köp, och därmed stärks vårt val av angreppssätt ytterligare genom att 

Grønmo (2006, s. 45) påstår att en induktiv ansats lämpar sig för områden där lite 

forskning har utförts. Vi bygger dock på redan existerande teorier och modeller vilket 

innebär att vi inte bidrar med helt ny kunskap som den induktiva ansatsen siktar på. En 

nackdel med den induktiva ansatsen är att generaliserbarheten blir mindre (Hartman, 

2004, s. 159) och för att kunna göra större generaliseringar inom området kan mer 

forskning behövas för att testa den köpbeslutsprocessmodell vi avser ta fram för små 

företag. 

 

Motsatsen till induktiv ansats är den deduktiva ansatsen. Där ligger fokus på att testa 

teorier genom hypotesprövning (Bryman, 2008, s. 26; Hartman, 2004, s. 159). Det vill 

säga att sätta hypoteser som testas för att se om de är statistiskt signifikanta och i så fall 
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dra slutsatser om antagandet (Thurén, 2007, s. 29). I vår studie är vårt syfte inte att testa 

en teori utan istället tolka den insamlade empirin för att ge ett teoretiskt bidrag vilket 

styrker vår induktiva ansats. Deduktion är därmed lämpligt när teorier ska testas, det vill 

säga att gå från teori till empiri, och när mycket forskning inom det valda området är 

utfört (Grønmo, 2006, s. 45). Relativt mycket forskning är gjord inom området men inte 

med den vinkel vi har, småföretagare som köper redovisningstjänster.  Därför utgår vi 

ifrån en induktiv ansats då detta angreppssätt skapar en möjlighet att besvara 

problemformuleringen och syftet i denna studie. Inslag av en deduktiv ansats finner vi 

dock i vårt angreppssätt eftersom vi ämnar se om anledningarna till att företag 

outsourcar också stämmer in på små företag och eftersom vi till viss del utgår från 

tidigare köpbeslutsprocesser för att ta fram köpbeslutsprocessen för små företag. Än 

mer vill vi se om det finns andra anledningar till att de små företagen väljer att 

outsourca redovisningen än de som identifierats i tidigare studier samt utforma en 

köpbeslutsprocess specifikt för små företag. Vi anser därför att det lämpar sig med en 

induktiv ansats i högre utsträckning för att bemöta studiens syfte. 

 

2.4 Perspektiv  

Att välja ett perspektiv utifrån vilken studien formas och tolkas är oundvikligt. För att 

överhuvudtaget kunna utföra en studie måste det finnas ett perspektiv för att studien ska 

bidra med kunskap inom ämnet. Perspektivet som väljs innebär att det som undersöks 

förklaras utifrån en viss synvinkel vilket har inverkan på slutsatserna. (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 189) Vi anser att det är av betydelse att förklara perspektivet vi valt i 

vår studie eftersom det är en av utgångspunkterna för att ett besvarande av frågan ska 

kunna ske. 

 

Småföretagarnas perspektiv är det perspektiv vi kommer att ha i denna studie. Vi 

kommer att undersöka hur små företags köpbeslutsprocess vid köp av 

redovisningstjänster ser ut och det faller sig naturligt att vi fokuserar på dem då det är de 

som sitter inne på kunskapen angående hur de resonerar kring dessa val som måste 

göras. Att undersöka detta ur redovisningskonsulternas syn skulle vara mer komplicerat 

eftersom de inte sitter inne på kunskapen om småföretagarnas resonemang i frågan och 

en annan problemformulering hade därför med hög sannolikhet varit nödvändig. I ett 

sådant fall hade mer fokus legat på hur redovisningskonsulterna uppfyller företagarnas 

förväntningar vilket hade krävt att företagarnas förväntningar redan hade konstaterats 

för att kunna mäta överensstämmelsen. Detta innebär också att endast en del av 

köpbeslutsprocessen som vi vill undersöka i sin helhet hade kunnat adresseras i 

frågeställningen. Vi har i denna studie därför valt att endast komplettera med empiri 

från redovisningskonsulter istället för att huvudsakligen grunda studien på information 

insamlad från redovisningskonsulter. När vi har småföretagarnas perspektiv kan vi 

istället tolka den insamlade empirin och dra slutsatser om hela köpbeslutsprocessen. 

Detta innebär att vi kan göra en bredare studie med förhoppningen om att ge ett större 

teoretiskt bidrag. Dessutom, genom att ha detta perspektiv kan vi ge råd och 

rekommendationer till redovisningskonsulter angående små företags köpbeslutsprocess 

och vad de anser är viktigt vid ett köp av redovisningstjänster och val av 

redovisningskonsult. På så vis kan vi ge ett praktiskt bidrag som redovisningskonsulter 

kan ta del av och ha nytta av i utvecklingen av verksamheten och kommunikationen 

med företagen. 
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2.5 Metodval 
 

Denna studie kommer att genomföras med en kvalitativ metod genom intervjuer med 

småföretagare som väljer att outsourca sin redovisning samt genom intervjuer med 

redovisningskonsulter. Valet vi gjort har växt fram utifrån den verklighetssyn, 

kunskapssyn och angreppssätt vi har. Vi anser att denna metod är den mest lämpliga för 

att svara på problemformuleringen och att en kvalitativ metod följer studiens syfte väl 

eftersom vi vill få en djupare förståelse för hur företagarna resonerar kring valen 

angående outsourcing av sin redovisning och deras tillvägagångssätt vid köp av 

redovisningstjänster.  

 

Den data som insamlas med hjälp av en kvalitativ metod kan benämnas som ”mjuk 

data” där empiriinsamlingen främst bygger på intervjuer. Observationer och data 

insamlad genom en kvantitativ metod är istället ”hård data” som består av material som 

testas statistiskt med hjälp av hypoteser. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11) I vårt fall 

kommer vi att samla in empirin med intervjuer för att få svar på problemformuleringen 

och med hjälp av intervjuerna kan vi få en djupare insikt om små företags 

köpbeslutsprocess och de faktorer som påverkar valen som berör outsourcing. Vi är 

främst ute efter att tolka empirin och inte testa den vilket styrker vårt kvalitativa 

metodval.  

 

I vår studie kommer ett antal intervjuer göras för att kunna gå djupare in på 

småföretagarnas resonemang vid valet att outsourca redovisningen. Antalet intervjuer 

bestäms av den information som respondenterna delger oss med och vi avser fortsätta 

intervjua till dess att den information som behövs för att frågeställningen ska kunna 

besvaras har säkerställts. Valet att genomföra en kvalitativ studie kan vara en nackdel 

när generaliserbarheten minskar men detta är ett avvägande vi gjort då studiens syfte är 

att få en inblick i hur köpbeslutsprocessen ser ut för dessa små företag. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011, s. 12) fokuserar den kvalitativa metoden mer på att visa att något 

existerar än att mäta exempelvis hur ofta ett fenomen uppstår. Det vi vill åstadkomma är 

att beskriva den köpbeslutsprocess som småföretagare genomgår vid köp av 

redovisningstjänster och för att få en förklaring på det är en kvalitativ metod att föredra. 

Vi är inte ute efter att generalisera i större utsträckning utan vill bidra med hur 

köpbeslutsprocessen går till för de företagare vi intervjuar genom de eventuella likheter 

som finns bland företagarnas resonemang och tillvägagångssätt. En kvantitativ 

undersökning skulle senare kunna utföras när ett underlag tagits fram för hur processen 

går till för att se om den stämmer överens med andra små företags köpbeslutsprocesser 

och om den kan generaliseras. Det finns ingen modell för små företags 

köpbeslutsprocess av redovisningstjänster i nuläget och därmed anser vi att en kvalitativ 

metod är mer lämplig med den utgångspunkt vi har. 

 

En fördel med den kvalitativa metoden är flexibilitet eftersom metodens upplägg kan 

justeras efter tidens gång och det är möjligt att bemöta personer i undersökningen på 

olika sätt (Grønmo, 2006, s. 134). När en intervju genomförs är det viktigt att bemöta 

personerna på ett passande vis och eftersom alla är olika är det en fördel att kunna ändra 

sitt genomförande så de intervjuade personerna känner sig bekväma. Forskaren har en 

närhet till personerna som undersöks med en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997, 

s. 93). För vår del kan denna närhet vara en fördel då det kan leda till att de känner ett 

förtroende och är mer öppna vilket kan ge oss utförligare svar och mer empiri. Utöver 

olikheterna bland företagarna kan deras tillvägagångssätt och erfarenheter kring 
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köpbeslutsprocessen skilja sig åt. För att få fram relevant information kan intervjuerna 

även av denna anledning behöva utformas olika. Vid en intervju kan vi dessutom känna 

av stämningen och ställa mer frågor om det skulle behövas vilket är svårt vid en 

kvantitativ metod som exempelvis består av en enkät. En kvalitativ metod anser vi 

därför är att föredra eftersom vissa svar kan utebli vid användandet av en kvantitativ 

metod.  

 

Två risker med forskning och speciellt med den kvalitativa metoden är att de personer 

forskaren intervjuar eller observerar försöker svara och uppträda på ett sätt som de tror 

att forskaren vill att de ska uppträda eller att de inte svarar sanningsenligt eftersom de 

har något att dölja (Ahrne & Svensson, 2011, s. 10; Holme & Solvang, 1997, s. 94). För 

oss är det viktigt att vara så neutrala som möjligt vid en intervju och inte försöka 

påverka de intervjuade på något vis för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011, s. 10) finns det en risk att forskaren själv har förväntningar 

på det som undersöks och lägger för mycket av sina egna värderingar i studien. Det är 

en aspekt vi alltid måste ha i åtanke främst under analysen av det empiriska materialet 

så att vi inte påverkar studien med våra värderingar om vad vi antar att resultatet ska 

visa. Det är därför av stor betydelse att vi är medvetna om detta och att vi är objektiva i 

den mån att vi inte drar slutsatser som inte är grundade i empirin. Det krävs dock en viss 

tolkning av materialet vilket gör att vi måste vara vaksamma i analysen och inte låta oss 

styras åt ett visst håll. 

 

2.6 Litteratursökning 

Under studiens gång har mycket litteratur genomsökts för att hitta den information och 

teori vi är i behov av. Vår primära källa av litteratur är vetenskapliga artiklar som ligger 

till grund för vårt teorikapitel. Artiklarna har vi sökt reda på via Umeå 

universitetsbiblioteks databaser där vi mestadels har använt oss av Ebsco och då framför 

allt av Business Source Premier. Utöver det har vi använt Google Scholar i viss mån där 

intressanta artiklar valts ut och där en vidare sökning i Business Source Premier gjorts 

för att få mer information om artiklarna. I vår litteratursökning har vi i så stor 

utsträckning som möjligt valt ut artiklar som är peer reviewed för att öka trovärdigheten 

i vår teoridel som studien bygger på.  

 

Begrepp som vi har sökt på i databasen är främst: “outsourcing”, “accounting”, 

“accounts”, “buyer”, “buying”, “process”, “decision process”, “small company”, 

“service”, “business service”, “contracting out”, “buying behavior”. Dessa begrepp har 

vi sökt på i olika kombinationer för att minska sökträffarna och för att hitta de källor 

som behandlar det vi är ute efter. Vid litteratursökningen genererade sökresultaten ofta 

artiklar som handlade om offshoring. Enligt Dolgui och Proth (2013, s. 6770) är det 

vanligt att outsourcing och offshoring ses som ett och samma begrepp men enligt dem 

innebär vanligtvis offshoring att det leverarande företaget är beläget i ett annat land. För 

oss har detta inneburit att många av sökresultaten direkt valts bort eftersom 

outsourcingen av redovisningen för små företag sker inom landet och därmed fokuserar 

på ett annat typ av problem eller behov. 

 

Vi har kollat upp vilka referenser som artiklarna bygger på och valt ut vissa av de 

refererade artiklarna och läst dem för att hitta mer relevant litteratur inom området. I 

databasen Business Source Premier har vi dessutom använt oss av två verktyg för att 

hitta fler relevanta artiklar för studien. Ett av verktygen är ”Cited References” som 
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hänvisar till referenser som artikelförfattaren använt sig av. Det andra verktyget är 

”Times Cited in this Database”, som hänvisar till andra artiklar som refererat till den 

aktuella artikeln.  

 

Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt oss av böcker, främst i metodkapitlet för att 

stödja våra val av studiens utgångspunkter så som verklighets- och kunskapssyn. Böcker 

har legat till grund för vårt metodval samt hur intervjuer ska läggas upp och utföras. 

Ytterligare information har insamlats gällande ämnets aktualitet och bakgrund vilket vi 

använt oss av i vårt inledningskapitel. De källorna vi använt oss av i 

problembakgrunden består därför till stor del av Internetkällor från olika webbsidor och 

lagtext.  

 

2.7 Källkritik 

Det är viktigt att kontrollera och granska källor som används i en studie för att se att de 

uppfyller krav på att de är sakliga och objektiva (Ejvegård, 2009, s. 71). Enligt Ejvegård 

(2009, s. 71) finns det fyra krav som de använda källorna bör uppfylla nämligen 

äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet. Dessa kommer 

vi att diskutera vidare för att visa på vårt materials trovärdighet. 

 

Det första kravet är äkthetskravet. Innebörden av äkthetskravet är att kontrollera att 

materialet är äkta och inte har förfalskats (Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén, 2005, s. 19). 

De källor vi använt oss av är till stor del vetenskapliga artiklar som är peer reviewed. 

Det innebär att artiklarna är granskade vilket tyder på att de är av hög kvalitet samt att 

de är trovärdiga. Artiklarna är publicerade i tidningar som European Journal of 

Marketing, European Management Journal och Journal of Consumer Research vilka är 

tidningar som har fokus på forskning och är av bra kvalitet vilket ytterligare tyder på att 

artiklarna har hög trovärdighet.  Endast artikeln skriven av Prahalad och Hamel ” The 

Core Competence of the Corporation” är inte peer reviewed vilket kan diskuteras om 

det drar ned trovärdigheten. Vi anser att artikeln skriven av Prahalad och Hamel är en 

tillförlitlig källa då författarna var de första med att mynta begreppet ”core competence” 

i just den artikeln och artikeln används flitigt som referens i många av de vetenskapliga 

artiklarna vi läst samt i böcker. 

 

Oberoendekravet handlar om vilken slags typ av källa som är inhämtad, det vill säga om 

det är en primär- eller sekundärkälla, vilket påverkar hur trovärdig källan är (Ejvegård, 

2009, s. 71). I vår studie har vi fokuserat på primärkällor speciellt i teoridelen för att öka 

vår studies trovärdighet eftersom enligt Thurén (2005, s. 53) är en primärkälla att 

föredra då de är mer trovärdiga. När vi har läst artiklar har vi alltid försökt att gå tillbaka 

till originalkällan för att se att informationen är korrekt. Gällande inledningskapitlet är 

många källor från webbsidor. Enligt Alexandersson (2012, s. 33) är det viktigt att 

utvärdera sidan som informationen tas från, det handlar nämligen om att välja den 

webbsida som är mest trovärdig. När vi har valt ut källor har vi utvärderat sidorna och 

funderat över vilka som skrivit informationen, vad de bygger på samt vilka slags 

webbplatser det är. Vi har valt många källor som är utgivna av myndigheter och 

organisationer vilket kan visa på trovärdighet men vissa av dessa är vinklade. Det vi vill 

visa på med dessa källor är ämnets aktualitet i inledningen och utöver det har vi inte 

använt dessa som centrala källor i vårt arbete.  
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En sekundärkälla saknar en del trovärdighet eftersom den kan ha tagits ur sitt samband 

eller tolkats på ett felaktigt vis (Ejvegård, 2009, s. 71). Vår metoddel bygger på böcker 

inom olika metodområden och dessa bygger på andra böcker och studier vilket till stor 

del gör dem till sekundärkällor. Att den bygger på sekundärkällor kan tyda på att vår 

metoddel är av mindre trovärdighet och därför har vi använt oss av flera böcker för att 

styrka våra val och vår argumentation.  

 

Färskhetskravet betyder att källorna ska vara så nya som möjligt för att minska risken 

att nyare fakta inte beaktas (Ejvegård, 2009, s. 72). Vi har artiklar från 1930-talet fram 

till 2014 och en övervägande del av de utvalda artiklarna är från 2000-talet. De äldre 

källorna har vi med för att visa hur utvecklingen inom området sett ut och för att få en 

bild om hur det kom till. De nyare källorna är aktuella och visar på hur läget ser ut idag 

vilket vi använt oss mycket av i inledningskapitlet men även i teorin. Vi har valt källor 

av varierande ålder för att ge en tydlig bild av den kunskap som genererats genom 

tidigare forskning och vilket bidrag vi ämnar ge. En blandning av nyare och äldre källor 

anser vi ger en bredd i vår studie och visar på vår förståelse av området och hur det 

utvecklats genom åren. Modellerna över köpbeslutsprocessen som vi fokuserar på i 

denna studie är överlag av äldre karaktär. Vi har i första hand valt att ta upp dessa 

modeller med anledning av att de alla riktar in sig på olika aspekter nämligen 

konsumenter och företag vid köp av varor eller tjänster. Vidare har vi valt de modeller 

som är välkända och ofta är dessa de första av sitt slag, därmed får källorna till dessa 

modeller svårt att uppfylla färskhetskravet då andra prioriteringar gått före. 

 

Ett annat krav är samtidighetskravet vilket innebär att källorna ska vara skrivna så nära 

den händelse de beaktar (Ejvegård, 2009, s. 73). Orsaken till detta krav är att människor 

glömmer som snabbast just efter en händelse och därför är det viktigt att källan är så 

nära händelsen som möjligt för att minska risken att något betydande glöms bort 

(Thurén, 2005, s. 30). Därför är en källa mer trovärdig ju närmare händelsen den är 

skriven (Thurén, 2005, s. 13). I detta avseende har vi använt oss av källor från ett 

ganska stort tidsspann eftersom de områden vi fokuserar på, outsourcing samt 

köpbeslutsprocessen, har en fortlöpande utveckling. Vi har också tagit med källor som 

är skrivna vid den tidpunkt då dessa ämnen ursprungligen uppmärksammades för att 

visa på hur det såg ut då, exempelvis gällande transaktionskostnadsteorin som är från 

1930-talet. Enligt Ejvegård (2009, s. 73) går färskhetskravet och samtidighetskravet inte 

alltid ihop. I vårt fall har vi valt de källor som vi anser är av betydelse och bidrar till vår 

studie vilket i vissa fall sammanfaller med färskhetskravet och i vissa fall med 

samtidighetskravet. 

 

Thurén (2005, s. 13) diskuterar ett ytterligare krav inom källkritiken nämligen 

tendensfrihet, vilket innebär att källan inte ska vara influerad av författarens åsikter som 

kan leda till att händelsen återges felaktigt. Det är därmed centralt att vara kritisk mot 

källorna och inte bygga sitt resonemang kring en studie eller källa eftersom den kan 

vara felaktig. Genom att läsa och granska många artiklar, böcker och andra källor har vi 

tagit del av mer än en uppfattning inom ämnet och byggt vår studie på flera källor för att 

minska risken för att vår studie bygger på felaktig fakta. Vi har varit vaksamma på 

motsägelser i texter och mellan olika studier och samlat på oss kunskap för att kunna 

tolka dessa ytterligare. 

 

När det gäller källorna har ytterligare ett problem uppmärksammats som har att göra 

med det engelska språket och översättningar. Det engelska ordet ”accountant” har 
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nämligen en bred betydelse och kan översättas till någon som arbetar med redovisning, 

det vill säga en räkenskapsförare eller bokförare men det kan även betyda revisor. 

Denna tvetydighet av ordets betydelse har komplicerat processen när det gäller att välja 

ut relevanta artiklar eftersom författarna sällan tydligt beskriver vad de menar att en 

”accountant” i deras texter faktiskt arbetar med. Genom att ha detta i åtanke vid läsandet 

av artiklarna har vi lyckats sortera ut vilka författarna syftar på i de flesta fallen och då 

valt att gå vidare med de som vi anser kan appliceras på redovisningskonsulter. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt diskuteras relevanta teorier och tidigare studier som relaterar till 

frågeställningen och syftet. Det vill säga teorier som relaterar till småföretagares val av 

att outsourca redovisningen och köpbeslutsprocessen de går igenom. Teorierna kopplas 

till studien för att visa på vad som gjorts inom området och med detta som utgångspunkt 

tillsammans med empirin ämnar vi kunna bygga vidare på teorierna och ge ett 

teoretiskt bidrag. 

3.1 Outsourcing 

Enligt lag ska företag upprätta en redovisning och ledningen i ett företag kan lösa denna 

uppgift på olika sätt. Antingen kan denna uppgift lösas internt inom företaget genom att 

ledningen själv tar hand om redovisningen eller genom att anställa en person som tar 

hand om den. Ett annat alternativ är att lösa denna uppgift externt genom att outsourca 

redovisningen. Enligt Merino och Rodríguez (2007, s. 1147) har en trend uppstått 

gällande outsourcing de senaste decennierna där företag väljer att outsourca processer 

där de inte är konkurrenskraftiga och istället fokuserar på sin kärnkompetens. 

Exempelvis redovisningstjänster kan ses som en sådan process om det inte gäller en 

redovisningsbyrå där kärnkompetensen faktiskt utgörs av just 

redovisningskompetensen.  

 

Både när företagen väljer att ta hand om redovisningen internt och när de väljer att 

outsourca redovisningen genomgår de en beslutsprocess för att lösa problemet. Enligt 

Jackson et al. (1995, s. 101) upptäcker företaget först ett behov för att sedan samla 

information och slutligen ta beslut om att själv tillverka tjänsten eller varan eller att 

köpa in den. Om företaget väljer alternativet att köpa in tjänsten eller varan påbörjas 

köpbeslutsprocessen enligt Jackson et al. (1995, s 101). I den här studien ligger fokus på 

den köpbeslutsprocess som uppstår när små företag väljer att outsourca redovisningen 

för att lösa behovet som uppstått. Det finns en mängd olika modeller som behandlar 

köpbeslutsprocessen och vanligtvis börjar denna process med upptäckten av ett behov 

eller problem (se exempelvis Day & Barksdale, 1994, s. 46; Kotler & Armstrong, 2010, 

s. 177). Eftersom denna studie fokuserar på företag som valt att lösa problemet, det vill 

säga det första steget i köpbeslutsprocessen, genom att outsourca redovisningen är det 

av intresse att ge en fördjupning av teoriområdet som berör outsourcing.  

 

3.1.1 Begreppet Outsourcing  

Begreppet outsourcing har beskrivits på många olika sätt. Merino och Rodríguez (2007, 

s. 1148) påpekar att förklaringar av begreppet varierar från att endast räkna processen 

där företag valt att producera sina varor och tjänster i ett annat land till att inkludera 

dessa samt alla andra processer där principen om armlängds avstånd gäller, det vill säga 

där parterna är oberoende av varandra. Den formulering som Merino och Rodríguez 

(2007, s. 1148) utgår ifrån är ”… processen genom vilken interna aktiviteter ersätts av 

tillhandahållandet från externa representanter”. Everaert et al. (2010, s. 93) definierar 

outsourcing som ”… handlingen att utkontraktera alla eller delar av vissa funktioner i 

ett företag till en extern part.” Belcourt (2006, s. 270) anser att outsourcing uppstår när 

”… en organisation avtalar med en annan organisation om att de ska tillhandahålla 

tjänster eller produkter tillhörande en större funktion eller aktivitet. Arbete som 

traditionellt utförs internt läggs över på en extern leverantör…” Vidare beskriver 

Beaumont och Sohal (2004, s. 689) definitionen av outsourcing som ”… att 
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arbetsuppgifter som tidigare utfördes inne i organisationen utförs av en extern 

organisation.” 

 

Utifrån dessa beskrivningar av outsourcing tolkar vi begreppet som processen där 

företag väljer att kontraktera ut tillhandahållandet av varor eller tjänster som tidigare 

tillhandahölls eller traditionellt tillhandahålls av det egna företaget till ett externt företag 

och detta är definitionen som används i denna studie. Denna beskrivning stämmer 

överens med det begrepp som eftersökts för att representera företags val av att låta ett 

externt företag ta hand om deras redovisning. De delar som begreppet outsourcing kan 

brytas ned i är att företaget genomgår en process där det beslutar sig för, genomför och 

följer upp valet av outsourcing. Företaget köper tillhandahållandet av varor eller tjänster 

från ett externt företag och dessa varor och tjänster ska vara sådant som traditionellt 

tillhandahölls av företagen själva. 

 

3.1.2 Outsourcingstrategier 

Enligt Lacity och Willcocks (1998, s. 370) kan företags outsourcingstrategier delas upp 

i tre olika kategorier; företagen kan antingen välja att använda sig av total outsourcing, 

selektiv outsourcing, eller total insourcing. Med total outsourcing menar Lacity och 

Willcocks (1998, s. 370) att företaget väljer att outsourca alla aktiviteter inom ett 

område eller en funktion. Selektiv outsourcing använder sig företag av om de väljer att 

outsourca en del aktiviteter inom ett område eller en funktion men inte alla.  Med total 

insourcing menas att företaget väljer att bedriva alla aktiviteter inom ett område eller en 

funktion internt i företaget. (Lacity & Willcocks, 1998, s. 370) 

 

Enligt Hallikas et al. (2014, s. 60) anser företag att mer integrerade tjänster håller högre 

kvalitet och därmed skapar mer värde för kunden än tjänster som köps styckevis. Detta 

skulle med andra ord kunna motivera att företagen som väljer att outsourca 

redovisningen väljer att outsourca alla redovisningsaktiviteter genom att anamma en 

total outsourcingstrategi. Enligt Everaert et al. (2007, s. 717) är det dock vanligt att 

outsourca endast en del av redovisningen, få företag väljer med andra ord att behålla all 

redovisning internt samtidigt som få företag väljer det motsatta alternativet att outsourca 

all redovisning. Enligt Kakabadse och Kakabadse (2002, s. 193) väljer 13 % av de 

europeiska företagen att outsourca sin redovisning. Everaert et al. (2007, s. 720) visar 

ett liknande resultat där 12 % av företagen väljer den totala outsourcingstrategin när det 

gäller aktiviteter relaterade till redovisningen. Studien visar dessutom att det är mer än 

hälften av alla företag som väljer en selektiv outsourcingstrategi genom att åtminstone 

outsourca någon del av sin redovisning till ett externt företag (Everaert et al., 2007, s. 

720). 

 

När det kommer till vilka företag som väljer vilken outsourcingstrategi gällande 

outsourcing av redovisning konstaterar Everaert et al. (2007, s. 721) att av små och 

medelstora företag tenderar de mindre företagen att använda sig av total outsourcing, 

medan de medelstora företagen tenderar att gå på en total insourcingstrategi. När detta 

jämfördes med hur företaget resonerade kring andra outsourcingområden visade det sig 

att företag som inte valde att outsourca redovisningen, det vill säga medelstora företag, i 

större utsträckning valde att outsourca andra aktiviteter såsom lönehantering, transport 

och städning. Valet av aktiviteter att outsourca skulle kunna förklaras med att 

medelstora företag anser att redovisningen är mer av en strategisk fråga än mindre 
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företag och genom att behålla den i företaget behålls även mer kontroll. (Everaert et al., 

2007, s. 722-723)  

 

I denna studie ligger fokus på de småföretagare som väljer att outsourca redovisningen 

och någon total insourcing är därför inte aktuell. Eftersom små företag enligt tidigare 

studier använder sig av total outsourcing i högre utsträckning än större företag kan det 

innebära att den empiri som samlas in kommer att bestå av information angående total 

outsourcing i stor utsträckning. Samtidigt utesluts inte möjligheten till att de små 

företagen kan använda sig av en selektiv outsourcing gällande redovisningen. 

 

3.1.3 Fördelar med outsourcing 

Merino och Rodríguez (2007, s. 1148) beskriver beslutet av att outsourca som ett ”skapa 

eller köpa”-problem där fördelarna och nackdelarna vägs samman och används som 

underlag till beslutet. Det finns många fördelar och nackdelar med outsourcing vilka 

kan variera beroende på vilken typ av outsourcing det gäller. Vissa fördelar och 

nackdelar kan stämma in på alla typer av outsourcing medan andra inte gör det. De 

fördelar och nackdelar som kan appliceras beror då på vilken av företagets processer 

som outsourcas och huruvida outsourcingen sker i närheten eller i ett annat land. Vid 

outsourcing av redovisningen kan med andra ord fördelarna och nackdelarna te sig 

annorlunda gentemot när andra typer av aktiviteter i ett företag outsourcas.  

 

En del fördelar som exempelvis Dolgui och Proth (2013, s. 6771), Belcourt (2006, s. 

271), Everaert et al. (2007, s. 718) samt Berson (2001, s. 48) diskuterar är att 

outsourcing i allmänhet kan innebära lägre kostnader för företaget om det externa 

företaget kan utföra processen billigare, det kan bidra med extern specialiserad expertis 

som företaget kan ta del av och företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för 

att lägga ned tid på andra tidskrävande uppgifter. Vidare konstaterar Belcourt (2006, s. 

271) att den viktigaste anledningen till att företag väljer att outsourca anses vara 

kostnadsreducering. Utöver dessa anledningar kan tillgång till avancerad teknik och 

organisationsfrågor vara avgörande för huruvida företag väljer att använda sig av 

outsourcing eller inte (Belcourt, 2006, s. 271).  

 

Beaumont och Sohal (2004, s. 695-696) konstaterar i sin studie att företag anser att de 

största anledningarna till att de valt att outsourca delar av sin verksamhet är att få 

tillgång till kunskap, minska kostnader, öka flexibiliteten och för att öka företagets 

prestation. Den externa expertisen är enligt Everaert et al. (2007, s. 721) den främsta 

anledningen till att små företag outsourcar sin redovisning och inte att de gör 

kostnadsbesparingar som forskning angående outsourcing i allmänhet ofta visar.   

 

Ökad kontroll och överensstämmelse med regler menar Duganier (2005, s. 40-41) att 

företag kan få tack vare att de använder sig av redovisningskonsulter. Av de som redan 

valt att outsourca sin redovisning visade det sig av studien vara 43 % som ansåg att 

detta hade lett till en ökning av företagets kontroll och styrning medan bara 13 % ansåg 

att den hade försämrats (Duganier, 2005, s. 40). Duganier (2005, s. 41) förklarar detta 

resultat med att redovisning som görs av en extern redovisningskonsult vanligtvis är 

bättre dokumenterad vilket förenklar för företagen att få en tydlig bild av företaget som 

helhet. 
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För att outsourcingen ska kunna bidra till en god kontroll och styrning för företaget 

krävs enligt Duganier (2005, s. 42) att företaget tydligt specificerar och kommer 

överrens med redovisningskonsulten angående de krav som denne måste uppfylla och 

hur ansvarsfördelningen ser ut mellan parterna. Många företag anser också att det är 

viktigt med uppföljning genom återkommande rapporter från redovisningskonsulten och 

utvärderingar av hur god kontroll företaget har över redovisningen (Duganier, 2005, s. 

42). 

 

Bland de fördelar som finns med att outsourca aktiviteter kan tre stora områden som 

behandlats i teorin identifieras nämligen transaktionskostnader, företagets 

kärnkompetens samt extern expertis. Dessa tre teorier beskriver anledningar till att 

företag väljer att outsourca och de påverkar företagen i olika utsträckning. Ett större 

fokus kommer att läggas på dessa teorier och de kommer att diskuteras vidare nedan. 

 
Transaktionskostnadsteorin 
En teori som kan vara bidragande till valet att outsourca eller behålla en funktion inom 

företaget är transaktionskostnadsteorin. En transaktion innebär enligt Williamson (1981, 

s. 552) att en vara eller tjänst överförs mellan två parter. Vidare beskriver Williamson 

(1981, s. 552) att en transaktionskostnad uppstår när en transaktion inte genomförs 

friktionsfritt, det vill säga en kostnad som uppstår till följd av missuppfattningar och 

konflikter mellan parterna. Transaktionskostnadsteorin beskrevs första gången av Coase 

1937 (Nordin, 2008, s. 43; Williamson & Ghani, 2012, s. 74). Teorin går ut på att ett 

företags storlek och att de existerar överhuvudtaget beror på hur stora 

transaktionskostnaderna i samband med ett externt köp blir. Överstiger produktens pris 

tillsammans med transaktionskostnaderna kostnaderna som skulle uppstå om företaget 

själv producerar produkten kommer företaget att välja att expandera företaget och 

producera produkten internt. (Coase, 1937, s. 395) När det gäller outsourcing skulle det 

motsatta gälla. Om företag producerar en vara eller tjänst internt men inser att de 

inklusive transaktionskostnaderna kan köpa varan eller tjänsten billigare på marknaden 

skulle detta med andra ord innebära att företag väljer att utföra färre aktiviteter själva 

och istället låter externa leverantörer ta hand om arbetet. När det gäller redovisning för 

små företag kan denna teori ses som ett motiv till att småföretagarna väljer att outsourca 

redovisningen. De som väljer att outsourca redovisningen väljer enligt denna teori att 

göra det eftersom redovisningskonsulterna kan utföra arbetet med redovisningen till en 

lägre kostnad även med transaktionskostnaderna inräknade.  

 

Huruvida ett företag bör köpa eller tillhandahålla en vara eller tjänst internt beror enligt 

Williamson (1979, s. 246) på osäkerheten gällande vilka kostnader transaktionen kan 

innebära, om varan eller tjänsten är standardiserad eller anpassad och om det gäller 

tillfälliga eller upprepade köp. När det gäller redovisning kan denna tjänst ses som en 

blandning av en standardiserad tjänst och en anpassad tjänst. Det finns standarder för 

hur redovisningen ska gå tillväga och många delar av redovisningen följer samma 

struktur år efter år. Samtidigt är redovisningen anpassad till det aktuella företaget. Köpet 

av redovisningstjänster kan vidare ses som upprepade köp eftersom redovisningen 

upprättas år efter år. Williamson (1979, s. 248) konstaterar att standardiserade 

transaktioner av produkter till fördel kan köpas på marknaden eftersom det kan innebära 

storskalighetsfördelar och eftersom det finns flera leverantörer innebär det en reducerad 

osäkerhet. Ju mer anpassning en transaktion av en produkt kräver och ju fler gånger 

dessa transaktioner förväntas upprepas desto mindre får företagen ut av att köpa 

produkten på marknaden enligt Williamson (1979, s. 250).  
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Vid köpet av en vara eller tjänst som är delvis standardiserad och delvis anpassad kan 

storskalighetsfördelar fortfarande komma på tal. Det krävs då att kontraktet mellan 

parterna är noggrant formulerat för att minska risken för transaktionskostnader. Båda 

parterna vill självklart få relationen att fungera men samtidigt ser de till det egna 

företaget i första hand och därför kan det vara svårt att omförhandla kontrakt vilket 

innebär att det finns en risk för oväntade kostnader. (Williamson, 1979, s. 251) Alla 

företag har olika strategier och förutsättningar vilket gör att redovisningen skiljer sig åt 

mellan företagen. Ju mer en redovisningskonsult erbjuder tjänster i form av rådgivning 

för det specifika företaget desto mer anpassad blir tjänsten och slutprodukten. Utifrån 

Williamsons (1979, s. 251) resonemang innebär detta att det kontrakt som upprättas 

mellan de två parterna måste vara noggrant utformat utifrån de krav som företaget 

förväntar sig att redovisningskonsulten ska uppfylla. Anledningen är att det inte ska 

tillkomma kostnader för tjänster som företaget inte anser sig ha begärt.  

 

Nordin (2008, s. 43) sammanfattar transaktionskostnadsteorin med att företag väljer 

mellan att köpa en produkt på marknaden eller producera den internt utifrån 

effektiviteten baserad på de kostnader som uppstår och risken angående osäkerheten 

kring huruvida leverantören kommer kunna leverera förväntad kvalitet eller inte. För 

outsourcingen av redovisningen innebär det att småföretagarna anser att nyttan av att ta 

hjälp med redovisningen, i form av lägre kostnader, överstiger osäkerheten kring den 

kvalitet som redovisningskonsulterna kan bidra med gällande redovisningen. 

 

Merino och Rodríguez (2007, s. 1164) hävdar att transaktionskostnader som uppstår 

varierar beroende på vilken typ av tjänst outsourcingen gäller. Lönen är exempelvis en 

viktig faktor, om den är hög inom företaget väljer de ofta att outsourca enklare 

arbetsuppgifter. De mer avancerade uppgifterna hålls inom företaget om lönen är hög 

för att företaget ska få tillgång till den kompetensen som krävs. (Merino & Rodríguez, 

2007, s. 1164)  

 

Storleken på företaget är en annan aspekt som spelar roll (Everaert et al., 2007, s. 723; 

Merino & Rodríguez, 2007, s. 1167). När det gäller mer avancerade arbetsuppgifter 

såsom juridisk och ekonomisk rådgivning och administrativa uppgifter väljer större 

företag att behålla dessa inom företeget medan mindre tenderar att outsourca dessa. Det 

kan bero på att dessa arbetsuppgifter ofta medför höga inlärningskostnader för 

personalen vilket slår hårdare mot små företag. (Merino & Rodríguez, 2007, s. 1167) 

Everaert et al. (2007, s. 723) konstaterar att små företag är mer benägna att outsourca 

alla aktiviteter relaterade till redovisning än medelstora företag. Anledningen till detta är 

att kostnaderna för redovisningsaktiviteter är högre för små företag än för medelstora 

företag eftersom redovisningsaktiviteter genomförs mer sällan i små företag. Medelstora 

företag kan, när det gäller redovisningen, på så vis uppnå storskalighetsfördelar i högre 

utsträckning än små företag som snarare skulle uppleva höga utbildningskostnader för 

att kunna behålla redovisningen internt. (Everaert et al., 2007, s. 723) När det däremot 

gäller mindre komplexa arbetsuppgifter såsom städning och rekrytering tenderar stora 

företag att outsourca dessa (Merino & Rodríguez, 2007, s. 1167). Resonemanget stöds 

av Everaert et al. (2007, s. 723) som konstaterar att företag som outsourcar andra 

stödaktiviteter än redovisning i hög utsträckning tenderar att behålla 

redovisningsaktiviteterna internt. Förklaringen till detta kan bero på att dessa företag 

anser att redovisningen är av en mer strategisk karaktär än andra stödaktiviteter 

(Everaert et al., 2007, s. 723).  
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Enligt Bello et al. (1997, s. 130) fokuserar transaktionskostnadsteorin för mycket på 

transaktionen mellan företagen och glömmer på så vis bort andra strategiska beslut som 

hör till valet av att behålla produktionen internt eller köpa produkten externt. Bello et al. 

(1997, s. 118, 130) påpekar att företag bör analysera kostnaderna som ligger till grund 

för transaktionen och produktionskostnader som kan komma att uppstå men även 

fundera över företagets strategi när de tar beslut om alternativet att outsourca och på så 

sätt skapa strategiska allianser. På så sätt kan företagen minska osäkerheten genom att 

behålla kontrollen i den mån som krävs samtidigt som de kan möta de snabba 

förändringarna som sker på marknaden (Bello et al., 1997, s. 118). 

 

Transaktionskostnadsteorin kan därmed ligga till grund för huruvida småföretagarna 

väljer att outsourca redovisningen eller inte eftersom detta påverkar företagens 

lönsamhet. Andra faktorer, så som företagets strategi, måste också tas med i 

beräkningen för att företaget ska kunna utvecklas på lång sikt. 
 

Teorin om kärnkompetens 
En annan anledning till att företag väljer att outsourca sin redovisning kan kopplas till 

teorin om kärnkompetens. Begreppet kärnkompetens myntades för första gången av 

Prahalad och Hamel (1990) i en artikel där de konstaterade att fokusering på sin 

kärnverksamhet ökade konkurrenskraften. Enligt Prahalad och Hamel (1990, s. 82) är 

kärnkompetens ”… den kollektiva inlärningen i organisationen…” med fokus på 

differentiering av företagets produkter. Ett företags aktiviteter kan delas in i två 

kategorier, antingen är de kärnverksamhet eller så är de aktiviteter som inte är 

kärnverksamhet, det vill säga periferiaktiviteter (Gilley & Rasheed, 2000, s. 767).  

 

Enligt Alexander och Young (1996, s. 117) skiljer sig definitionen av kärnverksamhet åt 

beroende på vem som tillfrågas och kan innefatta aktiviteter som alltid varit en del av 

företaget, aktiviteter som är av stor betydelse för företagets prestation och aktiviteter 

som gör företaget konkurrenskraftigt både nu och i framtiden. Murray och Kotabe 

(1999, s. 792) menar att kärnkompetens är de aktiviteter som ger kunderna vad de vill 

ha medan periferiaktiviteter är sådana som är nödvändiga för företaget som helhet eller 

som kan förhöja kvaliteten på produkterna. Vidare beskriver Long och Vickers-Koch 

(1995, s. 13) kärnkompetens som den specialkompetens ett företag har som skiljer dem 

från mängden. Begreppet kärnkompetens är komplext men de som i slutändan 

bestämmer definitionen av kärnverksamheten är företagen själva och de måste därmed 

själva ta beslut om vad de ska fokusera på och vad de ska outsourca (Gilley & Rasheed, 

2000, s. 767). Av de tidigare studierna kan tolkas att aktiviteterna kring företagens 

redovisning inte betraktas som en kärnverksamhet utan istället räknas dessa aktiviteter 

som periferiaktiviteter. Undantaget är redovisningsaktiviteter för redovisningsbyråer 

som faktiskt är den aktivitet som utgör deras kärnverksamhet. 

 

När det kommer till outsourcing måste företag bestämma vilka aktiviteter som de ska 

outsourca och till en början fokuserade företagen på sin kärnverksamhet och 

outsourcade sina periferiaktiviteter (Baden-Fuller et al., 2000, s. 285; Kakabadse & 

Kakabadse, 2002, s. 190). Periferiaktiviteter är de aktiviteter som lämpar sig bäst för 

outsourcing enligt Berson (2001, s. 48-49). Quinn (2005, s. 111, 120) hävdar också att 

företag bör outsourca de aktiviteter som inte är oumbärliga för företaget och bör behålla 

de aktiviteter som de gör allra bäst.  
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Enligt Berson (2001, s. 50), Kakabadse och Kakabadse (2002, s. 190) samt Gilley och 

Rasheed (2000, s. 765) medför outsourcing av periferiaktiviteter till att företag kan 

fokusera mer på sin kärnverksamhet och lägga tid och resurser på att utveckla den.  

Gilley och Rasheed (2000, s. 782, 785) påstår att effekten av outsourcing beror på 

företagets strategi. Deras studie visar att företag med ett kostnadsledarskap som strategi 

kan öka sin prestation på olika sätt med hjälp av outsourcing. De kan exempelvis hålla 

kostnaderna lägre och på så vis öka sina konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

(Gilley & Rasheed, 2000, s. 782, 785) Företag med en innovativ differentieringsstrategi 

konstaterar Gilley och Rasheed (2000, s 782, 785-786) kan öka sin prestation med hjälp 

av outsourcing av periferiaktiviteter vilket tyder på att de kan öka sin prestation genom 

att fokusera på de aktiviteter som är innovativa och som ger dem konkurrensfördelar. 

Vidare diskuterar Raluca (2013, s. 126) att när företag outsourcar sina periferiaktiviteter 

leder det till att de anställda samt ledningen får tid över till att koncentrera sig på 

uppgifter av större betydelse och att åtgärda problem inom företaget vilket kan innebära 

att företaget utvecklas. Gilley och Rasheed (2000, s. 766) hävdar också att outsourcing 

leder till bättre resursallokering för anställda och ledningen får mer tid över till viktiga 

åtaganden.  

 

Prahalad och Hamel (1990, s. 91) menar att fokusering på sin kärnkompetens är nyckeln 

till ett konkurrenskraftigt företag, speciellt för tillverkningsföretag. Genom att de 

anställda är medvetna om företagets strategi, som innebär att de enbart ska behålla de 

aktiviteter som de gör bäst, innebär det att de blir mer fokuserade på sin arbetsuppgift 

och gör ett bättre jobb vilket förbättrar företagets kärnverksamhet. Det i sin tur leder till 

att företaget kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och på så vis skapa mervärde 

på företaget. (Quinn, 2005, s. 119-120) Företag som outsourcar sin redovisning kan med 

andra ord fokusera på sin kärnverksamhet och enligt teorierna kan detta medföra att 

företagen blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Företagen får nämligen mer tid 

över till att fokusera på de aktiviteter som skapar värde för kunderna. 

 

Redan i mitten av 90-talet hävdade Alexander och Young (1996, s. 119) att företag 

funderade i banorna om att utöver periferiaktiviteter även outsourca vissa aktiviteter 

som hör till kärnkompetensen. För att inte tappa sin konkurrenskraft argumenterar 

Kumar et al. (2010, s. 1877) för att företag ska vara försiktiga med att outsourca 

aktiviteter som hör till företagets kärnkompetens eftersom de är avgörande för 

kundnöjdheten. Genom att outsourca aktiviteter som hör till kärnverksamheten ökar 

risken för företaget om den inhyrda leverantören inte kan leverera eller kräver en 

prishöjning (Alexander & Young, 1996, s. 117). En ytterligare risk med att outsourca 

kärnverksamheten är att leverantören kan bli en konkurrent om de får tillgång till så 

mycket information att de själva kan gå in på marknaden (Dolgui & Proth, 2013, s. 

6774). Jämfört med när företagen outsourcar kärnaktiviteter är risken för att 

kundnöjdheten ska sjunka alltså mindre när företagen outsourcar periferiaktiviteter. 

Kunderna lägger inte fokus på huruvida redovisningen är outsourcad eller inte eftersom 

detta inte direkt påverkar produkten. Redovisningsaktiviteterna kan snarare ses som en 

nödvändighet för att företagare ska kunna fortsätta bedriva sina verksamheter men vem 

som utför dessa aktiviteter har mindre betydelse för kunderna. 

 

Men det finns också fördelar för företag med att outsourca delar av sin kärnkompetens. 

När ett företag finner sin situation ohållbar eller att de förlorar marknadsandelar kan 

outsourcing av aktiviteter som hör till kärnkompetensen vara det som får företaget på 

fötter igen (Baden-Fuller et al., 2000, s. 287). Huruvida företagen väljer att outsourca 
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sina kärnverksamheter eller ej utesluter inte möjligheten för företagen att outsourca 

även periferiaktiviteter såsom redovisningen. För småföretagare är dock outsourcing av 

kärnverksamhet sällan aktuellt eftersom outsourcing av dessa aktiviteter medför att den 

övervägande delen av verksamheten skulle outsourcas, något som är föga troligt. 

 

I denna studie kommer de småföretagare som intervjuas inte att driva 

redovisningsbyråer vilket innebär att de redovisningstjänster som outsourcas inte 

kommer tillhöra kärnverksamheten utan istället vara en periferiaktivitet för företagen. 

Genom att ta upp de två kategorierna av aktiviteter ett företag kan outsourca visas den 

skillnad som finns mellan dem. Vidare kommer periferiaktiviteterna vara i fokus i denna 

studie eftersom redovisningen är en sådan aktivitet och studien kommer gå djupare in på 

anledningarna till varför småföretagarna väljer att outsourca just denna aktivitet. Med 

det sagt finns det självklart en möjlighet att dessa småföretagare även använder sig av 

outsourcing av deras kärnkompetens men det är inte något som kommer undersökas 

vidare i denna studie.  

 

Teorin om extern expertis 
En tredje möjlig anledning till att små företag väljer att outsourca sin redovisning är den 

externa expertisen som detta medför. Everaert et al. (2007, s. 721) visar i sin studie att 

när det gäller outsourcing av redovisning så är den största anledningen till att små och 

medelstora företag väljer att outsourca att de får tillgång till expertis. Duganier (2005, s. 

41) påpekar att en annan fördel med att ett företag outsourcar redovisningen är att 

redovisningskonsulter normalt har större möjlighet att följa utvecklingen när det gäller 

ändringar inom skatteområdet och inom redovisningsstandarder. Resultatet blir att 

företagets redovisning kan följa de regler som ställs i högre utsträckning tack vare den 

externa expertisen som redovisningskonsulten tillför. 

Redovisningskonsulterna som är helt fokuserade på redovisningsaktiviteter kan för 

småföretagarna ses som experter inom redovisningsområdet och kan därmed anta en 

rådgivande roll. Døving och Gooderham (2008, s. 854) konstaterar att företag kan tänka 

sig att betala mer för rådgivning än för mer traditionella tjänster när det gäller 

redovisning. I sin tur ställer detta krav på redovisningsbyråerna som för att kunna 

tillhandahålla dessa typer av tjänster måste se till att deras anställda har olika typer av 

kompetenser vilket de kan säkerställa genom att anställa personer med olika längder och 

typer av utbildningar (Døving & Gooderham, 2008, s. 854).  

 

Bennett och Robson (1999, s. 176) konstaterar att huruvida företaget väljer att använda 

sig av rådgivning beror på till vilken grad företaget litar på rådgivaren. När det gäller 

huruvida företaget faktiskt använder sin redovisningskonsult som rådgivare beror detta 

enligt Gooderham et al. (2004, s. 16) mer på att företaget litar på redovisningskonsulten 

utifrån kvaliteten på dess arbete snarare än att företaget litar på en konsult som de haft 

en relation till under en längre tid. Mellan ett mindre företag och dess 

redovisningskonsult finns det en hög grad av lojalitet som gör att företagen lyssnar på 

konsulten enligt Marriott och Marriott (2000, s. 486). Vidare visar Bennett och Robson 

(1999, s. 176) på att mindre företag i högre utsträckning väljer att ta råd från sin 

redovisningskonsult, som de känner mer tilltro till, än från professionella rådgivare. 

Mole (2002, s. 156) förklarar att exempelvis statliga rådgivare får det svårt att 

konkurrera med redovisningskonsulter när det gäller rådgivning eftersom deras relations 

uppbyggnad är av en mer tillfällig karaktär än relationen mellan ett företag och dess 

redovisningskonsult.  
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Enligt Gooderham (2004, s. 17) krävs det att företaget har för avsikt att växa för att de 

ska använda sig av den expertis som redovisningskonsulten besitter och ta råd från 

denne. Vidare konstaterar Dyer och Ross (2008, s. 143) att huruvida små företag söker 

råd beror även på deras marknad. Företagen är mer benägna att söka extern 

professionell rådgivning om de befinner sig på en marknad med snabba förändringar 

och om de måste ta komplexa beslut och i dessa fall brukar råden leda till ett positivt 

resultat (Dyer & Ross, 2008, s. 143). Vidare visar Gooderham (2004, s. 17) på att små 

företag sällan väljer att avsluta sin relation med en redovisningskonsult även om de till 

en viss del är missbelåtna vilket han indikerar kan bero på att företagen vet vad de har 

men inte vad de kan få.  

 

Marriott och Marriott (2000, s. 486) hävdar att små företag avstår från att använda sin 

redovisningskonsult för arbetsuppgifter som ligger utanför det som krävs för att 

redovisningen ska följa det regelverk som existerar, på grund av de stigande 

kostnaderna. Samtidigt anser Marriott och Marriott (2000, s. 486) att de små företagen 

har ett behov av den finansiella information redovisningskonsulterna kan ge dem men 

att konsulterna inte kommunicerar detta på ett övertygande sätt. Om företagen skulle få 

en inblick i vad den information som redovisningskonsulterna kan förmedla faktiskt 

innebär skulle de även vara villiga att betala för den (Marriott & Marriott, 2000, s. 486).  

 

Den externa expertis som redovisningskonsulterna besitter kan enligt teorierna vara 

positivt för företagen att använda sig av. Huruvida företagen faktiskt använder sig av 

denna expertis varierar utifrån vilket förtroende företaget har för redovisningskonsulten. 

Enligt teorierna baseras detta på kvaliteten på redovisningstjänsten samt på hur väl 

redovisningskonsulten kan motivera vad denna expertis kan medföra. 

 

3.1.4 Nackdelar med outsourcing 

Många av fördelarna med outsourcing kan även vinklas som nackdelar beroende på om 

processen är mer eller mindre lyckad. Enligt Everaert et al. (2007, s. 718) kan de 

förväntade sänkta kostnaderna bara vara en illusion eftersom transaktionskostnader som 

tillkommer av outsourcingen, så som övervakning av utförandet och överföring av 

dokument, måste tas med i beräkningen. När det gäller den externa expertisen som 

företaget får tillgång till kan detta innebära att företaget förlorar intern expertis vilket 

kan innebära att företagets innovationsförmåga, det vill säga företagets förmåga att 

förnya och anpassa sig, minskar (Gilley & Rasheed, 2000, s. 766). 

 

De vanligaste anledningarna till att företag inte väljer att outsourca konstaterar 

Beaumont och Sohal (2004, s. 697) i sin studie är att de är rädda för att tappa kontrollen, 

de är tveksamma till om outsourcingen kommer leda till kostnadsbesparingar på grund 

av möjliga gömda kostnader och de är oroliga över förlusten av konfidentialitet. Att 

företag inte väljer att outsourca all redovisning förklarar Everaert et al. (2007, s. 721) 

med att de inte är helt övertygade om att det externa företaget har mer expertis inom 

dessa områden, att de är tveksamma att det skulle innebära någon besparing och att det 

skulle innebära att de inte får tillgång till information i den utsträckning de anser är 

nödvändigt. 

 

En annan nackdel som Dolgui och Proth (2013, s. 6774) diskuterar är att leverantören 

av den outsourcade tjänsten eller varan kan komma att bli en konkurrent om den får ta 

del av så pass mycket information och kunskaper att möjligheten för leverantören att gå 
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in på köparens marknad, det vill säga möjligheten till en vertikal integrering, skapas. 

Gällande outsourcing av redovisningen är detta ett marginaliserat problem. Risken för 

detta är inte betydande i och med att redovisningskonsulternas kompetens vanligtvis 

skiljer sig åt markant från det outsourcande företagets verksamhet. Dolgui och Proth 

(2013, s. 6774) konstaterar att det outsourcande företagets frihet minskar i och med att 

det blir beroende av leverantören vilket kan innebära ett hinder om företaget skulle vilja 

göra förändringar angående tjänsten eller produktionen av varan. Valet att outsourca 

redovisningen kan komma att påverka det outsourcande företaget eftersom det binder 

upp företaget i redovisningskonsultens tillvägagångssätt. Att outsourca redovisningen 

hindrar dock inte företagets möjlighet till att göra förändringar i lika stor utsträckning 

som exempelvis outsourcing av företagets tillverkning skulle göra eftersom  den är 

direkt sammankopplad med företaget. 

 

Som de tidigare studierna visar anser företag att det finns både fördelar och nackdelar 

med outsourcing. Inom företagen vägs dessa fördelar och nackdelar emot varandra för 

att bestämma om företaget ska gå vidare med outsourcingen eller inte. Vidare går 

tidigare forskning som fokuserat på outsourcing av redovisningen djupare in på hur 

företagarna resonerar angående de fördelar och nackdelar som kan appliceras på 

outsourcingen av redovisningen. Med hjälp av empirin kan dessa resultat bekräftas 

ytterligare eller ifrågasättas beroende på respondenternas resonemang.   

3.2 Köpbeslutsprocessen 

Småföretagare genomgår en köpbeslutsprocess när de väljer att outsourca sina 

redovisningsaktiviteter. Det finns en mängd olika teorier angående hur 

köpbeslutsprocessen går till och dessa har utvecklats i olika riktningar. Vissa riktar in 

sig på konsumentens köpbeslutsprocess (se exempelvis Kotler & Armstrong, 2010; 

Puccinelli et al., 2009) medan andra riktar in sig på företagens köpbeslutsprocess (se 

exempelvis Webster, 1965; Zinszer, 1997). Vidare anser en del forskare att när det 

gäller företag krävs två separata modeller över köpbeslutsprocessen beroende på om 

köpet gäller varor eller tjänster (se exempelvis Day & Barksdale, 1994). En del 

forskning går därför in på hur köpbeslutsprocessen ser ut vid köp av tjänster jämfört 

med hur processen vanligtvis ser ut vid köp av varor för företag (se exempelvis 

Belcourt, 2006; Day & Barksdale, 1994). Slutligen diskuteras huruvida små företags 

köpbeslutsprocess skiljer sig åt från större företag eftersom småföretagare utifrån sina 

egenskaper även kan ses som konsumenter (se exempelvis Ozmen et al., 2013).  

3.2.1 Konsumentens köpbeslutsprocess  

Köpbeslutsprocessen för konsumenter består av fem steg, från upptäckten av det initiala 

behovet till utvärderingen av köpet (se exempelvis Comegys et al., 2006, s. 338; Kotler 

& Armstrong, 2010, s. 177; Puccinelli et al., 2009, s. 15-16). För företag är det av stor 

betydelse att fundera över hela processen och inte enbart själva köpet eftersom det är 

mycket som influerar en konsuments slutgiltiga köp (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

177). Enligt Comegys et al. (2006, s. 337) är konsumenternas köpbeslutsprocess som 

består av fem steg välkänd och används bland marknadsförare för att förstå kunder. 

Utifrån att användandet av denna femstegsmodell är utbrett och att den frekvent 

beskrivs i tidigare studier kommer denna studie att använda denna modell för att 

beskriva den köpbeslutsprocess som konsumenter genomgår vid köp av varor och 

tjänster. Enligt Puccinelli et al. (2009, s. 15) lägger försäljare mycket resurser på att 

förstå och påverka konsumenternas val och beslut för att attrahera kunder till sig. Vidare 
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hävdar Puccinelli et al. (2009, s. 15-16) att alla steg i köpbeslutsprocessen påverkas av 

olika faktorer vilka är viktiga att ta hänsyn till för att få en djupare förståelse om 

konsumenterna och deras köpbeslutsprocess. De fem stegen i konsumentens 

köpbeslutsprocess ser ut som i figur 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäckten av ett behov kan enligt Puccinelli et al. (2009, s. 26) bero på att individen 

har ett inneboende behov, såsom hunger, eller att personen påverkas av yttre faktorer, 

exempelvis marknadsföring, vilket leder till att ett behov uppstår. Tauber (1972, s. 46-

47) påstår att det finns fler anledningar till att människor väljer att köpa produkter 

utöver ett behov och nämner personliga och sociala motiv som anledningar till att 

människor handlar. De personliga skälen inkluderar köp på grund av att människor vill 

förstärka sin roll i samhället, liva upp tillvaron samt hålla sig uppdaterad om de senaste 

trenderna i samhället. Att gå ut och träffa människor och likasinnade är också 

anledningar till att shoppa, vilka hamnar under kategorin sociala motiv. (Tauber, 1972, 

s. 47-48) Vidare säger Tauber (1972, s. 48) att allt fler impulsshoppar och inte alls har 

ett egentligt motiv till de köp de genomför. Vid ett impulsköp innebär det att några av 

stegen i köpbeslutsprocessen inte genomförs och konsumenten följer därmed inte stegen 

till punkt och pricka.  

 

Informationssökning är det andra steget i köpbeslutsprocessen vilket innebär att 

konsumenten i fråga letar information om produkten som ska köpas vilket görs i större 

utsträckning när produkten i fråga är dyr (Kotler & Armstrong, 2010, s. 178). Huruvida 

kunderna är involverade påverkar vissa steg i köpbeslutsprocessen nämligen upptäckten 

av ett behov, eftersom de är väl insatta i vad de vill köpa, utvärderingen av köpalternativ 

samt informationssökningen (Puccinelli et al., 2009, s. 20-21). När kunder är väl insatta 

i vad de vill köpa är de mer engagerade i informationssökningen av det befintliga 

utbudet eftersom de vill välja rätt och ju mer involverade kunderna känner sig desto mer 

mottagliga är de för butikernas kommunikation genom olika kanaler (Puccinelli et al., 

2009, s. 20). Genom att kunder är mer involverade i köpet menar Petty et al. (1983, s. 

137) medför att de lättare ger sämre omdömen av en butik eftersom de ställer högre 

krav. Ytterligare påstår Petty et al. (1983, s. 143) att involverade kunder lägger butikens 

namn och vad de står för på minnet men om butiken inte håller vad de lovar blir 

kundernas intryck av butiken sämre än om de inte varit lika involverade. Enligt Kotler 

1. Upptäckten av ett behov 

2. Informationssökning 

3. Utvärdering av alternativ 

4. Köpbeslut 

5. Efterköpsutvärdering 

Figur 2 - Konsumentens köpbeslutsprocess 

Källa: Kotler & Armstrong, 2010, s. 177 
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och Armstrong (2010, s. 178) är det vanligt att informationen som samlas in kommer 

från bekanta och dessa råd är ofta av stor betydelse för konsumentens val av vara eller 

tjänst. 

 

En utvärdering av alternativen som tagits fram med hjälp av informationssökningen 

görs sedan av konsumenten för att jämföra dem för att komma fram till den produkt som 

passar kunden bäst (Kotler & Armstrong, 2010, s. 178-179).  Tauber (1972, s. 47) 

hävdar att affärens utformning och känsla kan påverka konsumenter i deras val av affär 

och speciellt valet av att återvända till en affär. Vidare diskuterar Turley och Milliman 

(2000, s. 193-194) att fokus på affärers utformning men även andra faktorer såsom val 

av musik, belysning, temperatur och så vidare har en betydelse när människor väljer 

vilken affär de ska besöka och handla i. Att en kund anser att en affär har en trevlig 

atomsfär kan bidra till att kunden lockas dit vilket betyder att affärens produkter lättare 

blir en del av utvärderingen av alternativ. Enligt Kotler och Armstrong (2010, s. 179) 

görs inte alltid en utvärdering av olika alternativ istället tar de besluten mer på känsla.  

 

I det fjärde steget tas det slutgiltiga köpbeslutet där konsumenten köper den produkt 

som denne anser vara bäst lämpad utifrån faktorer som inkomst och pris (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 179). Det slutliga valet av vilken produkt kunderna ska köpa samt 

vem de ska köpa dem av påverkas även det av faktorer såsom kundens humör, butikens 

fysiska miljö, anledning till köpet och så vidare (Puccinelli et al., 2009, s. 16). Enligt 

Kotler och Armstrong (2010, s. 179) påverkas även det slutliga valet mycket av vad 

bekanta anser är det bästa alternativet. Ytterligare en faktor som influerar köpbeslutet är 

kundernas minne och erfarenheter av tidigare köp. Informationen som finns lagrad hos 

kunden har olika stor påverkan på köpbeslutet och varierar bland annat på hur 

informationen lagrats. Exempelvis är kunder som kommer ihåg information om tidigare 

köp mer priskänsliga eftersom de kan jämföra med tidigare pris. (Puccinelli et al., 2009, 

s. 16,19) Ytterligare en faktor som påverkar är kundernas attityd till butiken där en 

upplevelse som varit till belåtenhet kan medföra att kunderna väljer att handla från den 

butiken igen speciellt om erfarenheterna från butiken varit bra under en längre tid 

(Puccinelli et al., 2009, s. 16,21). 

 

I efterköpsbeteendet avgör konsumenten om produkten varit till belåtenhet eller om den 

skapat missnöje vilket är av stor betydelse för företaget som sålt produkten (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 179). Enligt Puccinelli et al. (2009, s. 16) påverkar konsumentens 

förväntningar på vad köpet ska innebära den slutliga tillfredsställelsen med det 

genomförda köpet. Vidare hävdar (Puccinelli et al., 2009, s. 16) och Swinyard (1993, s. 

271) att en konsuments humör har en stor påverkan på hur produkten utvärderas och 

bedöms, där en konsument på ett gott humör är mer accepterande gällande brister samt 

är mer nöjd med köpet. En kunds humör är däremot svårt för företag och försäljare att 

påverka. Något försäljaren kan ha en inverkan på är bemötandet av kunder och enligt 

Puccinelli et al. (2009, s. 278) kan bemötandet antingen lyfta upplevelsen eller göra den 

sämre. För kunder som är väl insatta i sitt köp innebär en dålig köpupplevelse en ännu 

sämre utvärdering av köpet vilket såklart är dåligt för det säljande företaget.  

 

3.2.2 Företags köpbeslutsprocess  

Det finns många olika modeller som visar stegen i köpbeslutsprocessen för företag. Från 

enklare varianter som Websters (1965, s. 375) köpbeslutsprocess för företag med fyra 

steg (upptäckten av ett problem, köpansvar, sökprocessen och valprocessen) till mer 
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komplicerade varianter (se exempelvis Sheth, 1973, s. 51). Eftersom ett företag köper en 

stor variation av produkter inom många olika industrier är det svårt att formulera en 

generell modell för företags köpbeslutsprocess men överlag för företag är det en 

komplicerad process (Wind & Thomas, 1980, s. 242). Buygridmodellen utvecklad av 

Robinson, Faris och Wind är en av de mest välkända modellerna (Wilson, 1987 s. 323; 

Zinszer, 1997, s. 589) och många har testat och utvecklat denna modell vid 

undersökandet av företags köpebeslutsprocess (se exempelvis Johnston & Lewin, 1996, 

s. 1; Zinszer, 1997). 

 

Buygridmodellen är en utveckling av Websters modell från 1965 där ytterligare steg 

lagts till och därtill tillkommer vilken köpsituation företaget befinner sig i, det vill säga 

nyköp, modifierat återköp och direkt återköp (Wilson, 1987, s. 323) (se figur 3). Enligt 

Zinszer (1997, s. 589) förklarar de åtta stegen som Buygridmodellen består av förloppet 

ett företag går igenom till de slutligen bestämmer sig för att genomföra ett köp. Dessa 

åtta steg jämförs sedan med de tre olika typerna av köpsituation som företaget befinner 

sig i (Zinszer, 1997, s. 589). 

 

 

 

Steg i köpbeslutsprocessen 
 

Köpsituationer  
 (köpfaser) 

 
(köpklasser) 

 

 
Nyköp 

Modifierat 
återköp 

Direkt 
återköp 

 

 

 

 

1. Upptäckten av ett problem 

2. Beskrivning av generella behov 

3. Specificering av produkten 

4. Sökning av leverantörer 

5. Anbudsinfordran 

6. Val av leverantör 

7. Specifikation av beställning 

8. Utvärdering av prestation 

Figur 3 - The Buygrid Model (adapted from Robinson et al., 1967) 

Källa: Wilson, 1987, s. 323 
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Enligt Wilson (1987, s. 323) är det första steget av de totalt åtta i Buygridmodellen 

upptäckten av ett problem. Efter den initiala upptäckten av ett behov eller problem följer 

en beskrivning av de generella behoven som uppstått och sedan görs en specificering av 

produkten utifrån de generella behoven. Det fjärde steget innebär att företagen gör en 

sökning på leverantörer som kan leverera produkten som företagen efterfrågar och tar 

därefter in anbud från de leverantörer de valt ut. Dessa steg resulterar i det sjätte steget 

där företaget väljer en leverantör. Efter att leverantören valts ut görs ytterligare en 

specificering av produkten till den utvalda leverantören. Slutligen görs en utvärdering 

av prestationen. (Wilson, 1987, s. 323) 

 

De tre olika köpsituationerna som presenteras i Buygridmodellen varierar mellan olika 

köp och beror på vilken situation som ett företag befinner sig i (Wind & Thomas, 1980, 

s. 242). Ett nyköp är enligt Wilson (1987, s. 323) ett helt nytt köp för företaget och ett 

liknande köp har inte gjorts tidigare. I och med att köpet inte genomförts tidigare 

innebär det att köpet är mer riskfyllt än andra köp som genomförts tidigare. Antalet 

personer som är involverade i köpet beror på köpets kostnad och risk, ju dyrare och mer 

riskfyllt köpet är desto fler personer är involverade i köpbeslutet för att se till att det 

bästa beslutet tas. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 197) När företaget däremot har lite, 

men dock begränsad, erfarenhet av ett liknande köp kallas det för ett modifierat återköp 

(Wilson, 1987, s. 323). Enligt Kotler och Armstrong (2010, s. 197) kan vissa ändringar 

ske i det modifierade återköpet jämfört med tidigare genomförda köp som exempelvis 

förändringar i pris och specifikationer samt ett eventuellt byte av leverantör. I det 

modifierade återköpet är färre personer involverade i köpbeslutsprocessen än när det är 

ett nyköp men fler än när det gäller ett direkt återköp (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

197). Den tredje typen av köpsituation kallas för direkt återköp och det sker när ett 

företag köper samma vara eller tjänst av tidigare leverantörer (Wilson, 1987, s. 323). 

När det gäller ett direkt återköp sker det ofta på rutin och det köpande företaget lägger 

mycket vikt på deras tidigare upplevelser av köp från den specifika leverantören enligt 

Kotler och Armstrong (2010, s. 197).  

 

I denna studie innebär köpsituationen att om företagarna endast vid ett tillfälle valt 

redovisningskonsult klassificeras det som ett nyköp eftersom köpsituationen då var ny 

för respondenterna och var något de inte genomfört tidigare. Om företagarna valt att 

någon gång byta redovisningskonsult och då gjort ett nytt val av redovisningskonsult, 

kan det valet klassificeras som ett modifierat återköp eftersom de då bytt leverantör. 

Valet av redovisningskonsult kan vidare anses vara ett direkt återköp när företagarna 

väljer att behålla samma redovisningskonsult under flera år eftersom detta då är ett 

rutinmässigt köp som upprepas. 

  

Enligt Tanner (1999, s. 249) finns det även andra faktorer som påverkar 

köpbeslutsprocessen utöver vilken typ av köp det handlar om. Faktorer såsom varan 

eller tjänstens komplexitet samt betydelse för det köpande företaget kan också spela in 

och påverka relationen mellan leverantören och det köpande företaget. Sett ur den 

synvinklen har Buygridmodellen en del brister då detta inte är med som en del av 

köpbeslutsprocessen. (Tanner, 1999, s. 249) 

 

3.2.3 Företags köpbeslutsprocess vid köp av tjänster  

Enligt Rushton och Carson (1989, s. 26) kan tjänster skiljas från varor genom att 

tjänster utförs medan varor produceras. Rushton och Carson (1989, s. 27) hävdar vidare 
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att det kan argumenteras för att immaterialiteten är vad som i huvudsak kännetecknar en 

tjänst men att då alla produkter består av både en materiell del och en immateriell del 

avgörs produktens tillhörighet utifrån dess grad av materialitet. En redovisningskonsult 

utför en tjänst åt ett företag eftersom stora delar av arbetet är av immateriell karaktär. 

Företaget får slutligen en produkt i form av rapporter vilken naturligtvis är materiell 

men denna kan mer ses som en produkt av den tjänst redovisningskonsulten utfört än en 

vara som redovisningskonsulten producerat. 

 

När det gäller behovet av en produkt konstaterar Rushton och Carson (1989, s. 43) att 

beroende på om en produkt är i form av en tjänst eller en vara har en påverkan på 

marknadsföringen. Där tillkommer dessutom till vilken grad en tjänst kan klassificeras 

som materiell eller immateriell vilket försvårar marknadsföringen av tjänster (Rushton 

& Carson, 1989, s. 43). Marknadsföringen av en redovisningstjänst kan således te sig 

annorlunda gentemot marknadsföringen av varor och andra typer av tjänster utifrån 

huruvida de är av en mer eller mindre materiell karaktär jämfört med 

redovisningstjänster. 

 

Enligt Day och Barksdale (1994, s. 44) är valet av en tjänsteleverantör av största vikt för 

ett företag eftersom en bristande tjänstekvalitet kan vara avgörande för ett företags 

lönsamhet. Tjänsterna kan påverka kundnöjdheten samt företagets förmåga att nå 

finansiella mål.  Exempelvis kan inköpet av reklam vara avgörande för försäljningen av 

ett företags produkt och val av juridisk rådgivning kan vara avgörande för företag i 

tvister. (Day & Barksdale, 1994, s. 44) Även om redovisningen inte direkt påverkar 

företagets kundnöjdhet kan den indirekt påverka denna eftersom en bristfällig 

redovisning kan medföra högre kostnader vilket minskar resurserna som kan fokuseras 

på företagets produkter.  

 

Day och Barksdale (1994, s. 45) hävdar att stegen i den klassiska köpbeslutsprocessen, 

baserad på fem steg (se figur 2), inte i sig är fel men att den däremot saknar relevanta 

delar när det gäller komplexa köp av tjänster. Med andra ord kan det tänkas att 

köpbeslutsprocessen ser annorlunda ut vid köp av redovisningstjänster jämfört med när 

konsumenter eller företag köper en vara. Day och Barksdale (1994) tar därför fram en 

modell för köp av professionella tjänster i allmänhet, det vill säga för alla slags företag 

som köper olika slags tjänster av professionella leverantörer. Modellen består av 8 steg 

(se egen bearbetning i figur 4) jämfört med den klassiska modellen över 

köpbeslutsprocessen som består av 5 steg. I sin modell har Day och Barksdale (1994) 

kompletterat den klassiska modellen över köpbeslutsprocessen med att dela upp valet av 

leverantör i flera steg, från att ett urval av tjänsteleverantörer tas fram till steget där det 

slutliga valet av tjänsteleverantör genomförs. Dessutom delar de upp utvärderingen av 

köpet i ett steg för utvärderingen av leveransen av tjänsten och ett steg för leveransen av 

den slutliga produkten. (Day & Barksdale, 1994, s. 45-46) 
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Processen inleds med att företaget upptäcker ett behov eller problem som kan lösas med 

att antingen använda företagets anställda eller att köpa in tjänsten från en extern 

leverantör. Därefter sätts övergripande kvalitetsmål för köpet upp för att ett urval av 

leverantörer ska kunna tas fram även om målen är svåra att specificera vid köp av 

tjänster. (Day & Barksdale, 1994, s. 46) Van der Valk och Rozemeijer (2009, s. 6) visar 

på att företag anser att det är svårare att specificera vilka krav de har för en tjänst än för 

en vara. Vidare argumenterar Van der Valk och Rozemeijer (2009, s. 6) för att det 

viktigaste steget i köpbeslutsprocessen när det gäller tjänster är att specificera kraven 

som ställs på leverantören av tjänsten. Efter att övergripande mål definierats bryts enligt 

Day och Barksdale (1994, s. 46) de övergripande målen ned för att istället bestå av mer 

specifika kriterier. Först används kriterierna för att ta fram potentiella leverantörer som 

kan möta företagets behov och därefter tas de leverantörer som stämmer bäst överens 

med de prioriterade kriterierna fram (Day & Barksdale, 1994, s. 46).  

 

De utvalda leverantörerna utvärderas sedan, något som enligt Day och Barksdale (1994, 

s. 47) kan vara svårt när det gäller tjänster eftersom det är svårt att kontrollera kvaliteten 

innan tjänster köps. Tidigare erfarenheter av leverantören används därför istället för att 

utvärdera leverantörerna. I utvärderingen ingår även intervjuer och efterfrågan på 

offerter. En upprepning av framtagande av utvalda leverantörer samt utvärderingen av 

dessa kan sedan genomföras vid behov där urvalet minskas vid varje upprepning. Det 

slutliga valet av leverantör baseras på hur väl leverantören enligt utvärderingen möter 

kriterierna vilket ofta kan vara svårt att bedöma, speciellt när många individer med olika 

åsikter är inblandade i köpbeslutsprocessen. Kriterierna riskeras då att ändras allt 

eftersom under processen om beslutsfattarna i företaget byts ut ju närmare det slutliga 

valet av tjänsteleverantör som företaget kommer. Dessutom kan det övergripande målet 

med köpet av tjänsten som påverkar kriterierna ändras under processens gång vilket 

ytterligare försvårar valet. (Day & Barksdale, 1994, s. 47-48)  

1. Upptäckten av ett behov eller problem 

2. Definiering av mål med köpet 

3. Identifiering av initialt urval 

4. Förfinar urvalet  

5. Utvärdering av urvalet  

6. Val av tjänsteleverantör 

7. Utvärdering av kvaliteten av tjänsteleveransen 

8. Utvärdering av kvaliteten av utfallet ("produkten") 

Figur 4 - Egen bearbetning av Organisationers köpbeslutsprocess för 

professionella tjänster 

Källa: Day & Barksdale, 1994, s. 46 
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I slutet av köpbeslutsprocessen utvärderas den valda tjänsteleverantören (Day & 

Barksdale, 1994, s. 48). Enligt Jackson et al. (1995, s. 101) inser kunden som köper 

tjänsten att slutprodukten påverkas av kundens egen insats under utvecklingen av 

produkten samtidigt som kunden kan ha svårt att räkna in det i utvärderingen.  För att 

hålla isär vad leverantören kan anses kunna påverka och inte gällande tjänsten delas 

utvärderingen upp i två steg. Först utvärderas kvaliteten på tjänsteleveransen vilket 

innebär att det levererande företaget utvärderas under leveransen, som kan pågå under 

en lång tid. Utvärderingen sker utifrån samarbetet med köparen exempelvis huruvida 

tjänsteföretaget klarar sina deadlines och hur köparen subjektivt upplever 

genomförandet. (Day & Barksdale, 1994, s. 48) Ett professionellt bemötande kan enligt 

Jackson et al. (1995, s. 101) medföra en högre upplevd kvalitet på tjänsten. Slutligen 

genomförs enligt Day och Barksdale (1994, s. 49) en utvärdering av den övergripande 

kvaliteten på tjänstens resultat, det vill säga på produkten av tjänstearbetet. 

Utvärderingen mynnar ut i en tillfredsställse eller ett missnöje över tjänsteföretagets 

övergripande arbete och den slutliga tjänsteprodukten. Att mäta dessa utvärderingar som 

en och samma kan bli missvisande i och med att leverantörens prestation och det 

slutliga utfallet inte behöver sammanfalla. Exempelvis kan en advokat ha gjort ett bra 

arbete trots att klienten förlorar fallet. (Day & Barksdale, 1994, s. 48-49) 

 

När Belcourt (2006) beskriver hur företag går till väga vid outsourcing av en tjänst utgår 

hon ifrån att köpbeslutsprocessen vid ett köp av en tjänst har en annan struktur än den 

Day och Barksdale (1994) fokuserat på. Enligt Belcourt (2006, s. 275) ska ett företag 

som funderar på att testa outsourcing av en tjänst först analysera vilka kostnader det 

innebär och vad företaget har att vinna på outsourcingen. Företaget analyserar då om 

leverantören kan göra jobbet snabbare och bättre utan att kvaliteten sjunker. När ett 

företag väl har valt att utvärdera alternativet om att outsourca en funktion eller aktivitet 

bör ledningen först informera berörda anställda, sedan ta fram ett förfrågningsunderlag, 

därefter samla in interna och externa anbud och slutligen sätta ihop en grupp som kan 

utvärdera de anbud som kommit in. Visar det sig att ett externt förslag stämmer bäst 

överens med företagets efterfrågan bör företaget välja att outsourca funktionen eller 

aktiviteten. (Belcourt, 2006, s. 275-276) 

 

Nästa steg i processen är enligt Belcourt (2006, s. 277) att förhandla fram ett kontrakt 

med leverantören. Företaget måste vid förhandlingen se till att ställa krav på 

leverantören som medför att kvaliteten som företaget kräver uppfylls. Skulle 

leverantörens genomförande inte uppfylla dessa kvalitetskrav bör detta leda till en lägre 

betalning för produkten medan ett överträffande av kvalitetskraven bör leda till någon 

slags bonus. När företaget sedan valt en leverantör måste företaget utse någon eller 

några personer som kan övervaka huruvida leverantören faktiskt möter de krav som 

ställts och vilket resultat det genererar. Övervakningen kan ske genom exempelvis en 

återkommande rapportering från leverantören och genom kundnöjdhetundersökningar. 

(Belcourt, 2006, s. 277) 

3.2.4 Köpbeslutsprocessen för små företag 

De flesta studier som undersökt köpbeteendet har fokuserat antingen på kunder i stora 

företag eller privata kunder med antagandet att det finns en skillnad mellan dessa 

(Ozmen et al., 2013, s. 207-208). Wilson (2000, s. 794) påpekar att det pågår en 

diskussion om huruvida det finns en skillnad mellan företag och konsumenter gällande 

marknadsföring på en teoretisk nivå och att det i detta skede därför bör forskas kring 

likheterna mellan företags och konsumenters köpbeteenden istället för olikheterna. Han 
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påpekar att ett problem kan vara antagandet om att företag agerar rationellt medan 

privata kunder går mer på känsla, utan att reflektera över att företag faktiskt består av 

sammansatta individer (Wilson, 2000, s. 780-781). Detta kräver med andra ord enligt 

Shaw et al. (1989, refererad i Ozmen et al. 2013, s. 218) att företagsledare klarar av att 

vara helt rationella vid köp i företaget samtidigt som de baserar sina privata köp på 

känslor vilket är svårt att tro är möjligt. Dessutom innebär det att privata kunder tar sina 

beslut snabbare, mer på känsla och endast utifrån sin egen vilja vilket Wilson (2000, s. 

787) hävdar inte alltid är fallet utan däremot tas många beslut om privata köp i grupp 

med influenser från många individer. Vidare beskriver Wilson (2000, s. 790) att utifrån 

detta synsätt angående rationalitet utvärderas exempelvis köp av lyxbilar och dyra 

planeringsresor till företaget som rationella beslut för ett företag. Dessa köp för en 

privatperson ses däremot som känslomässiga köp samtidigt som köp av exempelvis mat 

och boende även de ses som känslomässiga beslut när det gäller privatpersoner (Wilson, 

2000, s. 788-790). Wilson (2000, s. 790) argumenterar för att det istället kan vara så att 

skalan sträcker sig från rationell till känslomässig för både köp som genomförs av 

företag och köp som genomförs av privatpersoner.  

 

Enligt Ozmen et al. (2013, s. 207-208) anser forskare att små företag räknas med i 

företagssegmentet samtidigt som de kan konstatera att de modeller som existerar inte 

kan förklara små företags köpbeteende. Vidare diskuterar Ozmen et al. (2013, s. 208) att 

när det gäller små företag agerar dessa inte rationellt som stora företag antas göra men 

agerar inte heller som privata kunder eftersom de bedriver en vinstdrivande 

affärsverksamhet. Han hävdar att små och stora företag kulturellt skiljer sig åt och att 

det finns en stor variation i kultur även mellan de små företagen (Ozmen et al., 2013, s. 

211).  

 

När småföretagare köper redovisningstjänster kan det diskuteras huruvida de resonerar 

som konsumenter eller företag med tanke på att detta skulle innebära att en och samma 

person resonerar annorlunda i de två sammanhangen. Även om ett stort företag består av 

en sammansättning av olika individer krävs det åtminstone att dessa argumenterar för 

sina åsikter och tar ett gemensamt beslut. När det däremot gäller de små företagen tas 

dessa beslut ofta av en och samma person nämligen ägaren och det kan därför diskuteras 

om dessa beslut skiljer sig från beslut som ägaren tar privat som konsument.  

 

3.3 Övergripande sammanfattning och koppling till vår studie 

När företag köper redovisningstjänster från ett externt företag innebär det att de 

outsourcar sin redovisning. Processen dessa företag genomgår när de bestämmer sig för 

att outsourca sina redovisningsaktiviteter kan ses som en köpbeslutsprocess. Teorier 

kring dessa två områden kan därför kopplas till denna studie och är nödvändiga att 

diskutera för att problemformuleringen som berör köpbeslutsprocessen ska kunna 

besvaras. 

 

Eftersom företag som väljer att outsourca en hel process eller någon aktivitet som tillhör 

denna genomgår en köpbeslutsprocess kan dessa teorier länkas samman till viss del. När 

företagen för första gången bestämmer sig för att outsourca redovisningen genomför de 

ett nyköp vilket innebär att en mer utförlig köpbeslutsprocess med många steg 

genomförs. Om företagarna sedan väljer att använda sig av samma redovisningskonsult 

år efter år genomför de ett direkt återköp varje år vilket innebär att köpbeslutsprocessen 

inte blir lika utförlig och vissa steg utelämnas därför. Om företagarna slutligen väljer att 
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Transaktionskostnads
-teorin 

Teorin om 
kärnkompetens 

Teorin om extern 
expertis 

byta redovisningskonsult av någon anledning genomför de ett modifierat återköp vilket 

medför att de genomgår en mer utförlig process jämfört med ett direkt återköp men inte 

en lika utförlig process som vid ett nyköp. Alla tre köpsituationer går med andra ord att 

koppla till ett företag som outsourcar redovisningen och skillnaderna uttrycks då i den 

köpbeslutsprocess som företaget genomgår.  

 

Första steget i samtliga modeller som beskriver köpbeslutsprocessen är att företaget 

upptäcker ett behov eller ett problem. Anledningarna till att företag väljer att outsourca 

en aktivitet kan enligt teorierna variera. Tre teorier som går att koppla till valet av 

outsourcing är transaktionskostnadsteorin, teorin om kärnkompetens och teorin om 

extern expertis (se figur 5). Dessa tre teorier kan alla förklara olika anledningar till 

varför företag väljer att outsourca aktiviteter. Gällande redovisningstjänster är enligt 

Everaert et al. (2007, s. 721) den externa expertisen den främsta anledningen till att små 

företag väljer att outsourca redovisningen. Vi ämnar undersöka vilka anledningar som 

ligger till grund för småföretagarnas val av att outsourca redovisningen och se om 

anledningarna kan kopplas till dessa tre teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I många av teorierna kring köpbeslutsprocessen diskuteras antingen konsumenters eller 

företags köpbeslutsprocess och modeller har genererats utifrån antaganden om att dessa 

processer skiljer sig åt. Det har vidare diskuterats om det finns en skillnad mellan dessa 

och i så fall var små företag passar in bland dessa modeller. Ozmen et al. (2013, s. 208) 

hävdar att små företag inte är direkt jämförbara med större företag när de genomgår köp 

eftersom de inte är rationella i samma utsträckning samtidigt som de inte heller går att 

direkt jämföra med konsumenter och deras resonemang kring köp eftersom de bedriver 

en affärsverksamhet. Vi undersöker därför hur köpbeslutsprocessen ser ut för små 

företag vid köp av redovisningstjänster och förväntar oss att denna process kan ses som 

en blandning av konsumenters köpbeslutsprocess och företags köpbeslutsprocess (se 

figur 6). Denna förväntning utgår ifrån teorierna som berör köpbeslutsprocessen med 

tanke på att det är svårt att avgöra i vilken kategori de små företagen hör hemma. 

Tillsammans antar vi att konsumenters köpbeslutsprocess och företags 

köpbeslutsprocess kan förklara delar av de små företagens köpbeslutsprocess men vi 

lämnar öppet för ytterligare förklaringar som beskriver de små företagens 

köpbeslutsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Teorier som berör outsourcing 
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Utifrån de befintliga köpbeslutsprocesserna för konsumenter och företag har vi 

uppmärksammat att en del av stegen krävs för att företagen ska kunna anses gå igenom 

en köpbeslutsprocess medan andra kan variera utifrån förutsättningarna för köpet. De 

steg vi identifierat som avgörande är att företaget upptäcker ett behov eller problem och 

att företaget faktiskt väljer vilken leverantör de vill köpa varan eller tjänsten ifrån. Som 

ett sista steg görs oftast en utvärdering av något slag exempelvis av slutprodukten och 

tjänsteleveransen. Efter utvärderingen krävs ett nytt köp vilket innebär att en ny 

köpbeslutsprocess tar sin början. Påståendet styrks även av Wilson (1987, s. 323) och 

Wind och Thomas (1980, s. 242) som när de skrev sina artiklar på 80-talet hade 

uppmärksammat att de modeller över köpbeslutsprocessen som då fanns att tillgå hade 

tre steg gemensamt. De börjar alla med upptäckten av ett problem och efter ett 

varierande antal steg följer valet av leverantör och produkt och slutligen sker en 

utvärdering av köpet (Wilson, 1987, s. 323; Wind & Thomas, 1980, s. 242).  

 

I figur 7 har vi utformat en arbetsmodell över köpbeslutsprocessen för små företag med 

de steg vi diskuterat som identifierats från köpbeslutsprocessen för konsumenter och 

köpbeslutsprocessen för företag. Beslutet om outsourcing är kopplat till det första steget 

i köpbeslutsprocessen. Det är nämligen i det första steget företagaren upptäcker ett 

behov eller problem och resonerar kring valet att outsourca redovisningen. Eventuella 

ytterligare steg har även lagts till innan valet av redovisningskonsult och innan den 

slutliga utvärderingen. Teorierna är tvetydiga över hur många dessa ytterligare steg är 

men även vilka steg som används. Med hjälp av empirin kommer modellen sedan delvis 

testas och därutöver att utvecklas vidare utifrån resultaten av småföretagarnas 

resonemang. De eventuella ytterligare stegen kommer därmed antingen kunna ta form i 

ett eller flera steg i modellerna eller så kommer det visa sig att dessa steg inte existerar. 

Om några ytterligare steg kan identifieras kommer dessa antingen kunna kopplas till 

tidigare modeller över köpbeslutsprocessen för konsumenter eller för företag eller så 

kommer de stå utanför de tidigare modellerna och vara unika för små företag. 

   

 

 

 

Köpbeslutsprocessen 

Konsumenters 
köpbeslutsprocess 

Små företags 
köpbeslutsprocess 

Företags 
köpbeslutsprocess 

Figur 6 - Möjligt samband mellan olika köpbeslutsprocesser 
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Vi har tagit fram denna arbetsmodell över köpbeslutsprocessen för små företag vid köp 

av redovisningstjänster utifrån tidigare framtagna modeller och teorier för att skapa en 

struktur i det fortsatta arbetet. Den framtagna arbetsmodellen kommer att ligga till 

grund för strukturen till avsnitten empiri, analys och slutsats. Strukturen följer logiskt på 

hur småföretagarna genomgår köpbeslutsprocessen och en slutlig modell baserad på 

både teori och empiri kommer att kunna utvecklas utifrån den arbetsmodell som tagits 

fram i detta avsnitt. 

 

 

Figur 7 - Arbetsmodell över köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster 

Upptäckten av ett behov eller problem 

Eventuella ytterligare steg innan valet av redovisningskonsult  

Valet av redovisningskonsult 

Eventuella ytterligare steg innan utvärdering 

Utvärdering 
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4. Praktisk metod 
I detta avsnitt ges en djupare förklaring av metoden som använts vid insamling av data. 

Utifrån studiens syfte har sedan ett urval tagits fram och en intervjuguide utformats 

med teorierna som grund. Därefter har även etiska aspekter som berör undersökningen 

belysts varefter datainsamlingens genomförande, bearbetning och analys har 

diskuterats. Avsnittet avslutas med kritik av den praktiska metoden.  

4.1 Datainsamlingsteknik 

I denna studie har en kvalitativ forskningsintervju genomförts. Motivet till att vi valt att 

använda oss av intervjuer som insamlingsteknik är att vi anser att den för studien 

väsentliga informationen lättast kan samlas in genom intervjuer. Ett annat möjligt 

alternativ hade varit att utföra observationer av småföretagare när de köper 

redovisningstjänster och därmed genomgår en köpbeslutsprocess. Det initiala köpet av 

redovisningstjänster uppstår endast en gång för ett företag vilket innebär att det skulle 

vara svårt att identifiera möjliga studieobjekt. Vidare kan denna process vara utdragen 

vilket innebär att det finns en risk för att hela köpbeslutsprocessen inte skulle hinna 

observeras. Till följd av ett sådant tidskrävande arbete skulle dessutom endast ett 

begränsat antal observationer kunna genomföras och informationen skulle därför med 

stor sannolikhet bli bristfällig.  

Genom en kvalitativ forskningsintervju genereras enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

98) kunskap genom ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. För att få fram så 

relevant kunskap som möjligt är det nödvändigt att intervjuaren har en god kunskapsbas 

inom området för att kunna fördjupa diskussionen genom följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 98). Innan de genomförda intervjuerna valde vi därför att fördjupa 

oss inom området genom en litteratursökning för att minimera risken att information av 

värde för studien utelämnas. Ekholm och Fransson (1992, s. 13) konstaterar att en 

intervju kan vara ett bra sätt för att få fram respondentens syn på verkligheten eftersom 

intervjuaren genom följdfrågor har en möjlighet att fördjupa sig på områden som kan 

vara av intresse för studien. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer eftersom en köpbeslutsprocess för små företag inte tagits fram tidigare och 

eftersom vi inte ville begränsa stegen som denna process utgörs av. Genom att låta 

respondenterna beskriva hur deras köpbeslutsprocess sett ut ämnade vi dra slutsatser om 

hur köpbeslutsprocessen för små företag ser ut.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.71) är det viktigt att tänka på att insamlad 

kunskap har en stark koppling till kontexten när kvalitativ data samlas in. Det är viktigt 

att tänka på att vara försiktig med generaliseringen av den data som samlas in via 

intervjuer eftersom det finns en risk för att tolkningen blir missvisande när innehållet 

lyfts ur sitt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 71). I analysen och slutsatserna 

har vi varit försiktiga med att dra generella slutsatser och istället fokuserat på hur 

respondenterna resonerat. Ett större urval kan således medföra ett annat resultat. Att vi 

inte ville begränsa köpbeslutsprocessen för små företag till att endast följa tidigare 

framtagna köpbeslutsprocesser för konsumenter och större företag motiverar att vi inte 

valde att genomföra en kvantitativ undersökning. Vi anser att en kvantitativ 

undersökning skulle begränsa respondenterna utifrån förutbestämda svarsalternativ och 

vi valde istället att lämna möjligheten öppen för ett annat utseende på 

köpbeslutsprocessen för de små företagen vid köp av redovisningstjänster.  
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4.2 Urval 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) kan det i många fall löna sig att fokusera på 

ett mindre antal studieobjekt genom att planera och genomföra dess väl snarare än att 

fokusera på antalet. Att enbart fokusera på antalet intervjuer är mer resurskrävande än 

kunskapsgivande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 130). I vår studie har vi valt att studera 

12 stycken små företag vilka vi intervjuade. Under studiens gång har vi kunnat 

konstatera att detta antal intervjuer var tillräckligt för att skapa en mättnad bland svaren. 

Teoretisk mättnad har enligt Johansson Lindfors (1993, s. 165) uppnåtts när fler 

studieobjekt inte kunnat bidra med mer kunskap och nya infallsvinklar. I vår studie 

anser vi att de respondenter som intervjuats bidrog med så pass mycket information att 

fler intervjuer inte hade kunnat tillföra studien mer kunskap i någon hög utsträckning. 

Därmed valde vi att inte gå vidare med fler av de respondenter vi tagit kontakt med 

eftersom en mättnad uppnåtts.    

 

Trost (2010, s. 137) påpekar att urvalet vid intervjuer bör vara av en heterogen karaktär 

för att säkerställa att studien ger en mer rättvisande bild av den valda populationen. Vi 

har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval i grunden genom att intervjua de 

respondenter vi kunnat nå, samtidigt har vi försäkrat oss om att uppnå heterogenitet när 

vi valt ut potentiella respondenter.  När vi valde respondenter var vi noga med att få en 

geografisk spridning samt en variation av kön och branschtillhörighet. Enligt Yin (2013, 

s. 93) är risken med ett bekvämlighetsurval att intervjuobjekten ger en snedvriden bild 

av verkligheten eftersom de som är mest lättillgängliga inte nödvändigtvis är de som 

kan bidra mest till studien. I vårt fall anser vi att studien hade kunnat få en mer 

snedvriden bild om vi istället valt att genomföra ett genomgående slumpmässigt urval 

eftersom risken att samplet hade blivit homogent hade ökat.  

 

Vi använde oss av databasen Retriever som bland annat innehåller företags 

årsredovisningar för att identifiera företag som passade in i populationen små företag 

med redovisningskonsulter. Utöver det gjorde vi vissa begränsningar i vårt urval genom 

att begränsa sökningarna till företag belägna i Umeå och Skellefteå. I databasen 

avgränsade vi sökningarna till att endast visa aktiebolag utan revisionsplikt och bland 

dessa aktiebolag de bolag som står utan revisor. Avgränsningen innebar att vi bara fick 

fram små aktiebolag eftersom endast dessa inte har ett krav på revision. I 

årsredovisningarna framgår inte huruvida företagen använder sig av en 

redovisningskonsult eller inte däremot framgår det om företagen fått en bokslutsrapport. 

Har företagen en bokslutsrapport innebär det också att de använder sig av en 

redovisningskonsult eftersom det är dessa personer som utfärdar bokslutsrapporterna. 

Bland träffarna gick vi igenom årsredovisningarna för att se om de avslutade med en 

bokslutsrapport och valde därefter ut dessa små företag. De utvalda företagen har i och 

med sin bokslutsrapport alla en redovisningskonsult i dagsläget. Risken med att endast 

välja företag med en bokslutsrapport är att de som använder en redovisningskonsult som 

idag inte utfärdar bokslutsrapporter sorteras bort ur urvalet trots att de hör till 

populationen. Vi har därför valt att i viss mån ringa företag utan bokslutsrapport för att 

få med även dessa i urvalet.  

 

Trots vår avgränsning till företag utan revisor innehöll en del årsredovisningar en 

revisionsberättelse och dessa sorterades därför bort. Anledningen till att vi endast valde 

att fokusera på företag utan revisor var eftersom om årsredovisningen innehåller en 

revisionsberättelse innehåller den inte samtidigt en bokslutsrapport och företag med 
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redovisningskonsulter skulle därför vara svårare att identifiera. Dessutom märkte vi 

snabbt att många av småföretagarna hade svårt att skilja på en revisor och en 

redovisningskonsult. För att minska risken för att företagarna skulle blanda ihop de två 

yrkena och därmed försvåra analysen av intervjuerna var det ytterligare en anledning till 

att vi valde att intervjua företag med endast en redovisningskonsult.  

 

När det initiala urvalet genomförts valde vi ut lämpliga företag att ringa. Med lämpliga 

företag menar vi att vi eftersträvat att få en variation av kön och bransch. Vi ämnar 

utforma en allmän köpbeslutsprocess för små företag vid köp av redovisningstjänster 

och variationen av kön och bransch minskar risken för att en snedvriden bild av 

processen ska uppstå i vår studie. Telefonnumren till de utvalda företagen vi funnit i 

databasen letade vi därefter reda på via företagens hemsidor för att slutligen kunna ta 

kontakt via telefon. Ett stort bortfall uppkom i samband med telefonsamtalen till följd 

av företagarnas tidsbrist och ointresse för området. Efter ett stort antal telefonsamtal 

fick vi slutligen möjlighet att intervjua tolv stycken företagare. Det slutliga valet av 

respondenter består av fem kvinnor och sju män och dessa verkar inom branscherna 

bygg, skönhetsvård, hälsovård, media, verkstad, butik och arkitektur. Eftersom vi 

begränsat urvalet till ej revisionspliktiga företag ligger alla under två av tre av 

gränsvärdena gällande storlek utifrån omsättning, antal anställda och totala tillgångar. 

Samtidigt finns en variation mellan företagens storlek även om alla företag kan klassas 

som små. Omsättningen för företagen varierar mellan 254 tkr och 6476 tkr, antalet 

anställda varierar mellan en och tre och de totala tillgångarna varierar mellan 270 tkr 

och 2880 tkr. Denna variation medför även den till att fler aspekter tas i beaktande 

vilket kan medföra en mer rättvisande bild av köpbeslutsprocessen för små företag vid 

köp av redovisningstjänster.  

4.3 Utformning av intervjuguide 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 147) bidrar en välstrukturerad intervjuguide till 

att analysen av empirin förenklas. Frågorna i vår intervjuguide är formulerade utifrån 

teorierna vi valt att behandla för att möjliggöra uppfyllandet av syftena och vidare 

kunna bidra både teoretiskt och praktiskt utifrån resultatet av intervjuerna. I huvudsak 

ligger fokus på att beskriva köpbeslutsprocessen och för att möjliggöra detta fördjupade 

vi oss kring frågorna angående outsourcingen av redovisningen och 

köpbeslutsprocessen småföretagarna genomgått. Under varje övergripande rubrik i 

intervjuguiden har frågor utformats som kan kopplas till köpbeslutsprocessen och det är 

strukturen i arbetsmodellen som tagits fram (se figur 7) som intervjuguiden bygger på 

för att inte begränsa respondenterna. De frågor som berör valet att använda sig av en 

redovisningskonsult samt många av frågorna som berör utvärdering går direkt att koppla 

till teorierna som berör outsourcing. Utöver i dessa två områden finns frågor insprängda 

även i andra delar av intervjuguiden som berör outsourcing men där ligger inte fokus på 

detta område.    

De frågor som ställs bör enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 147) samt Ekholm och 

Fransson (1992, s. 49-50) vara enkla att förstå och bör därför inte innehålla facktermer. 

Vid utformandet av frågor var vi noga med att använda vardagliga ord för att beskriva 

komplicerade ord och formuleringar vilket kan öka förståelsen hos respondenterna. 

Vidare bör endast en fråga i taget ställas enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 68) 

eftersom detta förenklar för respondenten att fokusera och ge tydligare svar. Vi valde att 

utforma intervjuguiden med ett antal huvudfrågor avskilt från ett antal tillhörande 

följdfrågor för att minska risken för att någonting lämnas obesvarat. 
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När det kommer till att ställa följdfrågor måste dessa vara utformade utifrån 

respondentens tidigare svar. Därmed krävs det att intervjuaren lyssnar aktivt på 

respondenterna. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154, 156; Yin, 2013, s. 154) Huruvida 

de följdfrågor vi formulerat har använts berodde på hur respondenterna svarade.  En del 

av respondenterna pratade fritt runt frågorna medan andra var i behov av fler följdfrågor 

för att kunna bidra med den information som studien eftersökte. 

Enligt Wind och Thomas (1980, s. 242) kan det vara svårt att verifiera hur 

köpbeslutsprocessen ser ut eftersom respondenten kan påverkas av i vilken ordning 

frågor angående stegen läggs fram. Vi valde därför att inte strukturera upp intervjun 

direkt utifrån någon redan framtagen modell av köpbeslutsprocessen. Istället fokuserade 

vi på de stora områdena som involveras vid ett köp av redovisningstjänster av en 

redovisningskonsult. Frågorna följde samtidigt en slags naturlig struktur av 

köpbeslutsprocessen men vi konkretiserade inte den för att minska risken att påverka 

respondenten. Istället togs flera möjliga delar av processen i beaktande vid 

struktureringen av frågeformuläret. Vi lät vid varje möjligt steg av köpbeslutsprocessen 

inledningsvis respondenterna tala mer fritt om sina tillvägagångssätt för att minska 

risken av att vi begränsade dem. 

När det gäller frågornas utformning i denna studie har vi valt en blandning av öppna och 

bundna frågor. Enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 73) kan öppna frågor beskrivas 

som frågor där respondenten får möjlighet att själv utveckla sina svar medan frågor som 

kan besvaras med ja eller nej tillhör kategorin bundna frågor. För en kvalitativ intervju 

är enligt Yin (2013, s. 138) öppna frågor de av mest relevans eftersom studieobjekten då 

får dela med sig av sin bild av verkligheten. Vidare diskuterar Ekholm & Fransson 

(1992, s. 73) att valet att använda öppna eller bundna frågor kommer sig av studiens 

syfte även om öppna frågor kan anses passa bättre vid eftersökningen av ny 

information.  Anledningen till att vi valde att använda oss av en blandning av öppna och 

bundna frågor kommer sig av att vi vill få en djupare förståelse för respondentens 

tankegångar. En del bundna frågor krävdes för att få en tydlig överblick över hur 

företagets situation ser ut i nuläget. Dessutom formulerade vi en del bundna frågor 

inledningsvis där fokus har legat på dess följdfrågor.  

Ledande frågor kan anses problematiska i en intervjusituation eftersom de riskerar att 

endast visa på intervjuarens förväntningar och antaganden (Ekholm & Fransson, 1992, 

s. 71). Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 188) kan ledande frågor däremot passa vid 

kvalitativa studier när de används för att bekräfta att intervjuaren förstått respondenten 

rätt. Under intervjuerna valde vi att använda oss av detta tillvägagångssätt för att 

försäkra oss om att vi förstått respondentens resonemang. Vidare diskuterar Ekholm och 

Fransson (1992, s. 42) att intervjuaren inte bör låta sig begränsas i sin formulering av 

frågor endast för att undvika ledande frågor eftersom detta i sin tur kan begränsa studien 

i stort. Vid intervjuguidens utformning ansträngde vi oss för att undvika att formulera 

ledande frågor eftersom vi inte ville begränsa respondenterna till vår bild av 

köpbeslutsprocessen och dess delar. 

Efter utformandet av intervjuguiden genomfördes en testintervju med en småföretagare. 

I samband med denna intervju kunde vi identifiera en del brister i intervjuguiden som vi 

rättade till innan de övriga intervjuerna. Det största problemet var det fackliga språket 

som försvårade samtalet med respondenten. Trots våra tidigare försök till att använda 

oss av ett vardagligt språk krävdes ytterligare korrigeringar. Efter testintervjun valde vi 

att lägga till en del frågor angående företaget och dess bakgrund för att vi skulle kunna 
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förstå företagets redovisningsbehov samt för att sätta in respondenten i samtalet. 

Slutligen valde vi att lägga till en mängd följdfrågor som diskuterades under 

testintervjun som vi ansåg var av relevans för studien. Tillägget av fler följdfrågor 

berodde till stor del på att vi insåg att respondenternas intresse för detta område är 

begränsat och för att få ut så mycket information som möjligt krävdes en större mängd 

specifika frågor. Efter denna omarbetning av frågorna genomfördes ytterligare en 

testomgång som gav ett bättre resultat med fler och mer utförliga svar. 

4.4 Etiska överväganden 

När det kommer till samtycke anser Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) att 

studieobjekten bör informeras om studiens syfte, få en beskrivning av studiens upplägg, 

få ett tydliggörande av fördelarna och informeras om vilka som delges resultatet av 

undersökningen och i vilken omfattning. Det är vidare enligt Yin (2013, s. 173) viktigt 

att informera respondenten om att intervjun spelas in eftersom samtycke från 

respondenten krävs. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 87-88) är det viktigt att 

tänka på när i processen denna information bör delges studieobjekten för att inte riskera 

att påverka deras svar som kan leda till ett missvisande resultat. Vi valde att kortfattat 

förklara studiens syfte för de företagare vi tog kontakt med via telefonen. De företagare 

som valde att ställa upp på en intervju frågade vi om det gick bra att vi spelade in 

intervjun och därefter mailade vi ett brev med mer information om studien (se appendix 

1) med ett bifogat dokument innehållande de övergripande frågorna som behandlades 

under intervjun.  

Om studieobjektens identitet kan urskiljas utifrån studien måste enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 88) dessa godkänna att denna information tas med i studien. I vår 

studie kommer vi se till att identiteten hålls konfidentiell eftersom respondenternas 

identitet inte är av relevans för studien. Populationen utifrån vilken urvalet genomfördes 

är relativt stor därav är sannolikheten liten att respondenterna kan identifieras av 

utomstående. Vi delgav respondenterna information om hanteringen av den insamlade 

datan främst gällande hanteringen av det inspelade materialet eftersom detta var den del 

som kan anses vara mest känslig för respondenterna. Vi förklarade att materialet endast 

var till för oss och vårt minnes skull och att vi inte skulle delge de inspelade 

intervjuerna till någon annan. 

Integriteten är enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 90-91) en viktig aspekt för forskaren 

och det är viktigt att hela tiden tänka på de etiska övervägandena som kan komma att 

uppstå under studiens gång. Vidare diskuterar Yin (2013, s. 49) att forskaren måste vara 

opartisk och studien måste vara sanningsenlig för att forskaren ska visa på god 

integritet. I vår studie har vi strävat efter att vara opartiska och inte utgått från våra egna 

värderingar och förväntningar för att få ett så rättvisande resultat av studien som 

möjligt. Vid insamlingen av empiriskt material ska processen genomgående vara 

transparent för att riktigheten i resultaten ska kunna säkerställas i efterhand (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 91; Yin, 2013, s. 31). För att visa på vår integritet har vi valt att 

bifoga intervjuguiden vi tagit fram för småföretagarna vilken går att läsa i appendix 2. 

Anledningen till att vi har valt att bifoga denna intervjuguide är för att öka intervjuernas 

transparens. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) argumenterar för att det är viktigt att inte bara 

fokusera på det teoretiska bidraget utan även reflektera över eventuella fördelar studien 

kan medföra mänskligheten. Vi ämnar uppmärksamma småföretagarnas syn på 
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outsourcing av redovisningen och dess fördelar. Framöver kan resultatet av studien på 

så vis bidra som underlag till förändringar av redovisningen för små företag vid en 

revidering av beslutet angående gränsvärdet för revisionsplikten. Med vår studie vill vi 

bidra med en utveckling av redovisningsbyråernas förmåga att motivera sina tjänster för 

kunderna som kan medföra en effektivisering av verksamheterna för de små företagen.  

4.5 Datainsamling och bearbetning 

Datainsamlingen med respondenterna genomfördes i de flesta fall genom personliga 

möten men i tre fall via telefon. Enligt Trost (2010 s. 65) bör intervjuerna ske på en 

ostörd plats där studieobjektet känner sig trygg. Vi valde att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats för att skapa en enkelhet för dem och för att få dem att 

känna sig bekväma. Valet av plats medförde dock att lämpligheten för en intervju 

varierade. Platserna för intervjuerna varierade nämligen mellan respondenternas egna 

kontor, fikarum och ute i butik bland kunder. De intervjuer som ägde rum på 

respondenternas egna kontor var att föredra eftersom dessa medförde minst antal 

avbrott. Endast en intervju genomfördes i butik bland kunder på grund av platsbrist och 

detta medförde en hel del störningsmoment i form av kunder, musik, telefonsignaler och 

dörrsignaler. Den intervjun blev kortare än de andra och inte lika djupgående vilket kan 

förklaras av dessa störningsmoment då intervjun avbröts upprepade gånger och verkade 

stressa upp respondenten. I en del av de andra intervjuerna skedde avbrott men i en 

ringare omfattning och dessa påverkade inte respondenterna i samma utsträckning utan 

medförde endast kortare avbrott. I de flesta fall var detta inget problem utan intervjuerna 

kunde äga rum ostört.  

De tre intervjuerna som genomfördes på telefon krävde inga avbrott däremot fanns en 

del svårigheter i kommunikationen till följd av dålig ljudupptagning i telefonen. Det 

blev nämligen svårt att höra frågor och svar i vissa fall men i stort var detta inget större 

problem. I ett av fallen hördes dessutom en del bakgrundsljud som kan ha påverkat 

respondenten men detta framgick inte av intervjun i sin helhet. Eftersom 

telefonintervjuerna begränsar uttrycksmöjligheterna genom att eliminera kroppspråk 

och minspel ökade svårigheten att tolka respondenternas svar och fler upprepningar 

krävdes således. 

Vid genomförandet av intervjuerna där vi mötte respondenterna personligen valde vi att 

låta en av oss två vara ansvarig för intervjun medan den andra tog en mer observerande 

roll genom att anteckna under intervjuns gång. Samtidigt valde vi att låta även denna 

flika in med följdfrågor för att vi inte skulle missa något av relevans och för att utveckla 

diskussionen ytterligare. När vi däremot utförde telefonintervjuerna valde vi att 

genomföra dessa med endast en av oss närvarande. Detta ställningstagande tog vi för att 

minska risken för förvirring hos respondenterna något som vi anser kan uppstå när två 

intervjuare är närvarande vid en telefonintervju. Den av oss som utsågs till ansvarig för 

en intervju var den som tagit den första kontakten med personen i fråga. Att 

respondenterna känner igen intervjuaren anser vi nämligen kan medföra en trygghet och 

skapa en mer avslappnad intervju eftersom en första kontakt redan skapats mellan 

intervjuobjektet och intervjuaren. 

Det är viktigt att bearbeta datainsamlingen så snart som möjligt när intervjun är 

genomförd för att minska risken att information glöms bort (Ekholm & Fransson, 1992, 

s. 58). Vi valde att spela in de intervjuer vi genomfört på band. Beslutet har i första 

hand grundats på att vi ser dessa inspelningar som ett stöd till vårt minne. Ekholm och 
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Fransson (1992, s. 58) konstaterar att risken för att feltolkningar av informationen 

minskar med hjälp av inspelningar. Vidare påpekar Kvale och Brinkmann (2009, s. 194-

195) att en inspelning möjliggör en bättre analys av materialet eftersom en omlyssning 

kan genomföras vilket medför att talets nyanser kan fångas upp. En nackdel enligt 

Ekholm och Fransson (1992, s. 19-20) är att gester och ansiktsuttryck kan gå förlorade 

till följd av en inspelning. Som komplement till inspelningarna valde vi att anteckna det 

viktigaste ur respondentens svar som en säkerhetsåtgärd utifall inspelningen 

misslyckats. I efterhand kan vi konstatera att det inspelade materialet har gett oss 

betydligt mer information och vi är därför nöjda med vårt beslut att spela in samtalen. I 

vissa fall har det varit svårt att uppfatta delar av samtalen, oftast i samband med 

telefonintervjuer, och anteckningarna har då varit till hjälp. 

Med transkribering av intervjuer menas enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) att 

muntligt språk översätts till skriftligt språk. I vår studie har vi valt att transkribera våra 

inspelade intervjuer och enligt Trost (2010, s. 156-157) vore det oetiskt att inte göra om 

citaten till skriftspråk eftersom de två språken kan anses skilja sig åt i hög utsträckning. 

Vidare kostaterar Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) att en transkribering genomförs 

eftersom intervjuer som skrivs ut ordagrant medför en risk för att det i skriftligt språk 

inte visar på respondentens verbala förmåga och kan uppfattas som osammanhängande. 

En sådan översättning kan dock innebära att talets nyanser inte fångas upp vilket kan ge 

en missvisande bild av textens betydelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 204). Vi menar 

att empirin till denna studie hade riskerat att bli missvisande och svårläst om skriftspråk 

inte använts vid citering av respondenterna vilket motiverar att vi valt att transkribera 

intervjuerna. Någon missvisande bild av intervjuerna anser vi inte att transkriberingen 

medfört eftersom vi varit noga med att få fram vad respondenterna menat. Vi menar att 

en transkribering av intervjuerna enbart var positivt då det underlättar läsningen av 

citaten i empiriavsnittet och det blir ett bättre flyt av texten eftersom läsarna är vana vid 

skriftspråk. 

Det är enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 28) viktigt att göra ett noggrant urval av 

informationen som samlats in under en intervju som kan vara av relevans för studien 

eftersom det inte är möjligt att ta med all information i studien. I denna studie har vi 

fokuserat på små företags köpbeslutsprocess vid outsourcing av redovisningen och hur 

företagarna har resonerat kring valen under processens gång. Därmed har välformulerad 

information fått sorterats bort till följd av att den inte varit applicerbar på studien i fråga. 

4.6 Triangulering 

Inom forskningsteorin syftar triangulering enligt Trost (2010 s. 34-35) oftast på att två 

eller flera mätmetoder används för att styrka resultatet av en studie antingen genom att 

blanda kvalitativa och kvantitativa metoder eller genom att genomföra flera delmetoder 

inom samma typ av metod. I vårt fall har vi valt att genomföra intervjuer i första hand 

med småföretagare som valt att använda sig av en redovisningskonsult men vi har 

dessutom valt att intervjua två stycken redovisningskonsulter utöver de tolv företagarna. 

Intervjuerna genomfördes på telefon och till dessa hade vi lagt till ett antal frågor och 

formulerat om vissa av frågorna som ställts till småföretagarna för att möjliggöra en 

inhämtning av information även från redovisningskonsulterna (se appendix 3).  

Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer med två redovisningskonsulter var 

att vi ansåg att dessa personer sitter inne med värdefull information angående valet av 

redovisningskonsult och hur småföretagarna går tillväga. Genom informationen vi 
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kunde ta fram utifrån redovisningskonsulternas svar har vi vidare kunnat styrka 

småföretagarnas resonemang och få en tydligare bild av delar av köpbeslutsprocessen. 

Samtidigt ligger inte störst fokus på redovisningskonsulternas resonemang eftersom det 

är småföretagarna som i första hand sitter inne med information angående hur små 

företags köpbeslutsprocess kan tänkas se ut och resonemanget kring de olika stegen. 

4.7 Praktisk källkritik 

När de gäller de respondenter som deltagit i studien har alla varit med när beslutet om 

att outsourca redovisningen togs. Vidare har samtliga av dessa företagare varit delaktiga 

i köpbeslutsprocessen gällande de redovisningstjänster de valt att använda sig av. 

Företagarna som deltagit i denna studie kan med andra ord ses som en källa som sitter 

inne med den kunskap som är relevant för studien, nämligen kunskap om hur de 

genomgått köpbeslutsprocessen när de valt att ta hjälp av en redovisningskonsult. 

 

Enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 31) kan det vara svårt för respondenter att 

detaljerat formulera något som hände för en längre tid sedan. Tidpunkten för 

köpbeslutsprocessen angående outsourcing av redovisningen bland respondenterna är 

varierande. En del av respondenterna valde nyligen att använda sig av en 

redovisningskonsult medan andra genomgick denna köpbeslutsprocess för flera år 

sedan. Utifrån respondenternas svar under intervjuerna märktes det vid ett antal tillfällen 

att köpet inte fanns färskt i minnet. Särskilt svårt var det för de respondenter som använt 

sig av flera olika redovisningskonsulter och speciellt gällde det frågor som berörde den 

första redovisningskonsulten som företagaren köpte redovisningstjänster av. Överlag 

var detta dock inget problem eftersom endast ett fåtal frågor berörde valet av den första 

redovisningskonsulten och de flesta kunde tydligt beskriva valen och händelseförloppet.  

 

Det finns naturligtvis alltid en risk för att en respondent väljer att inte svara 

sanningsenligt under en intervju. Enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 10) är risken 

större att respondenten väljer att inte svara sanningsenligt om studien är av en känslig 

karaktär. Denna studie anser vi inte kan räknas som en studie av känslig karaktär och 

därmed är risken för att respondenterna medvetet valt att inte svara ärligt liten. Under 

vissa av intervjuerna har vi dock uppmärksammat att respondenten haft en tendens att 

vilja svara ”rätt” utifrån vad de trodde att vi ville höra. Enligt Holme och Solvang 

(1997, s. 94) är det viktigt att vara uppmärksam på ett sådant beteende eftersom det kan 

medföra missvisande svar. I dessa fall valde vi att ställa följdfrågor om diskussionen var 

av intresse för studien för att få mer rättvisande svar.  
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5. Empiri 
I följande avsnitt presenteras den till studien insamlade empirin. Upplägget följer den 

arbetsmodell som tagits fram som grund för köpbeslutsprocessen för små företag 

utifrån teoriavsnittet för att strukturera upp empirin och möjliggöra den kommande 

analysen (se figur 8). Inledningsvis presenteras empirin som berör behovet eller 

problemet som lett till att företagarna valt att outsourca redovisningen. Därefter följer 

de steg som kan identifieras utifrån empirin som äger rum innan företaget väljer en 

specifik redovisningskonsult. Valet angående den specifika redovisningskonsulten följer 

därefter och stegen som kan identifieras före en eventuell utvärdering följer i sin tur 

valet av den specifika redovisningskonsulten. Avslutningsvis presenteras empirin som 

berör företagarnas utvärdering av redovisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Upptäckten av ett behov eller problem 

Alla företag som intervjuats till denna studie tar i dagsläget hjälp av en 

redovisningskonsult. Alla har därför bestämt sig för att outsourca redovisningen och 

genomgått en köpbeslutsprocess. Inledningsvis upptäckte företagarna ett behov eller 

problem som de stod inför gällande redovisningen och de resonerade kring om de skulle 

köpa in redovisningstjänster eller inte. Utifrån den insamlade empirin kan detta 

resonemang beröra anledningarna till att outsourca redovisningen, nackdelar som 

outsourcing av redovisningen kan innebära och hur många och vilka delar av 

redovisningen som ska outsourcas.  

5.1.1 Anledningar till att outsourca redovisningen 

Något företagarna som driver små företag måste ta ställning till som berör 

redovisningen är att bestämma om de ska göra all redovisning själv eller om de ska 

outsourca någon eller några delar av redovisningen. Ett antal anledningar har påträffats i 

ett flertal intervjuer vad gäller valet att outsourca redovisningen och många anledningar 

bland respondenterna påminner om varandra. Oftast har varje företagare flera 

anledningar som bidragit till att de valt att ta hjälp av en redovisningskonsult. De 

kategorier av anledningar som identifierats utifrån respondenternas resonemang och 

nedan presenteras är: avsaknaden av kunskap, att det behövs någon som kan hålla 

Upptäckten av ett behov eller problem (5.1) 

Eventuella ytterligare steg innan valet av redovisningskonsult (5.2)  

Valet av redovisningskonsult (5.3) 

Eventuella ytterligare steg innan utvärdering (5.4) 

Utvärdering (5.5) 

Figur 8 - Upplägg av empiri 
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ordning, tidsbrist och att företagarna vill fokusera på sin verksamhet samt brist på 

intresse för redovisning. 

 
Avsaknaden av kunskap 
När det gäller huruvida respondenterna anser sig besitta de kunskaper som krävs för att 

klara av att göra redovisningen själv finns en stor variation. För många av företagarna är 

avsaknaden av kunskap den största anledningen som påverkat att de valt att låta en 

redovisningskonsult ta hand om redovisningen. Att det är den största anledningen kan 

utläsas av svar som ”Det var väldigt enkelt faktiskt för jag hade ingen aning om sånt 

här med redovisning.” och ”För det första jag visste inte hur man gjorde.” Andra anser 

sig besitta de kunskaper som krävs för att redovisa själv och i dessa fall har andra 

anledningar påverkat mer vid valet av att outsourca eller inte. Exempelvis kommenterar 

en respondent att ”Ja, jag är ju marknadsekonom så jag har ju den utbildningen så att 

jag ska kunna klara av det själv men intresset finns inte.” 

 

Att företagarna ser redovisningskonsulter som experter på redovisningsområdet bidrar 

till i vilken utsträckning de tar råd från sin redovisningskonsult. Det är en stor variation 

i hur ofta respondenterna tar kontakt med sin redovisningskonsult för att få hjälp och 

råd. Hur ofta de tar kontakt beror på hur mycket kunskap företagarna besitter gällande 

redovisning och andra företagsfrågor samt hur mycket av redovisningsarbetet som 

företagaren lagt över på redovisningskonsulten. Vad företagarna vill ha hjälp med av 

sina redovisningskonsulter varierar även det. Det kan beröra en mängd olika saker allt 

från enklare bokföringsproblem som hjälp med kvitton och fakturor, tillvägagångssätt 

vid deklarering och upprättande av anställningsavtal till mer strategiska frågor som byte 

av bolagsform och valet som berör revisor. När det gäller valet att fortsätta granskas av 

en revisor eller inte har många påtalat att de gått på redovisningskonsultens inrådan ”… 

det var väl så vår redovisningskonsult sa också, att det finns ingen anledning, och då 

jag haft henne så länge så litar jag på henne. Så det var ett ganska enkelt beslut.” och 

”Hörredu, jag gick mest på min redovisningskonsults inrådan där. För det är mer så att 

hennes ord är min lag.” När det däremot kommer till en del andra områden anser 

företagarna inte att redovisningskonsulterna har tillräckligt med kunskap och rådfrågar 

därför andra. Med syfte på att hon även tar kontakt med andra kommenterar en 

respondent att ”Ja, när det gäller lite mer avancerade ekonomiska frågor gör vi ju det. 

Men jag tycker inte att en redovisningskonsult ska kunna svara på de frågorna för det 

är ju egentligen inte deras sak heller.” Företagarna rådfrågar i dessa fall oftast banken, 

andra företagare, olika myndigheter, branschorganisationer och i vissa fall vänner. 

 

Hålla ordning 
Ungefär hälften av de tillfrågade ansåg sig besitta de kunskaper som krävs för att i 

större utsträckning arbeta med redovisningen själv. Samtidigt som företagarna ansåg att 

de har de kunskaper som krävs för att sköta redovisningen själv såg många av 

respondenterna redovisningskonsulterna som experter på redovisningsområdet vilket 

kan medföra en högre kvalitet på redovisningen. Svar som ”Ja, jag vill ju helst ha 

ordning och reda i boksluten så jag inte ska behöva få en massa problem med 

myndigheterna.” och ”Att veta att det blir rätt gjort så att säga, de är ju proffs.” var 

vanligt förekommande. Vidare påpekade en del respondenter vikten av att ständigt hålla 

sig uppdaterad om förändringar inom redovisningsområdet och lagar som berör detta 

samt att hålla sig uppdaterad om viktiga datum som gäller redovisningen. En respondent 

konstaterade att ”Man måste vara uppdaterad.” och en annan svarade att ”För 
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smidighetens skull så låter jag en annan person hjälpa mig så jag vet att det blir rätt. Så 

jag inte missar någonting eller som har koll på tider och datum.” 

 

Många av företagarna uppfattar att hjälpen av en redovisningskonsult har ökat deras 

kontroll. De menar att de tillsammans med sin redovisningskonsult har en god kontroll 

även om de känner att de enbart själva inte har full kontroll. En respondent konstaterade 

att ”Med hans hjälp då har man ju full kontroll, absolut, det är helt klart.” och en 

annan respondent diskuterade att ”Ja vad är det som gör att jag känner att jag har 

kontroll? Ja, för att han förklarar på ett pedagogiskt och bra sätt och att vi går igenom 

det tillsammans så jag får veta vad han gör för någonting.” Många av de som tidigare 

gjorde redovisningen själv anser dock att deras kontroll har minskat eftersom de inte är 

med i varje steg. Samtidigt konstaterar en av respondenterna att misstagen i 

redovisningen har minskat på samma gång ”Ja när jag gjorde mer själv hade jag ju full 

kontroll på alltihop men då var det väl kanske hellre att det blev något fel.” Överlag 

kan konstateras att samtliga respondenter i dagsläget är nöjda med den kontroll de har 

och känner inte att de behöver ha större kontroll. Att företagen använder sig av en 

redovisningskonsult har med andra ord inte medfört att de anser sig ha dålig kontroll 

över sin verksamhet utan snarare tvärtom. 

 

Tidsbrist och fokus på sin verksamhet  
”Det tar extremt mycket tid vilket jag inte har.” är en annan vanligt bidragande orsak 

till att respondenterna väljer att låta en redovisningskonsult ta hand om företagets 

redovisning. Många konstaterar att det skulle ta dem längre tid att göra redovisningen 

än den tid det tar för deras redovisningskonsult att göra den. En respondent påpekade att 

”Det som tar mig fem timmar att fixa, gör min redovisningskonsult på en timme”. Detta 

kan med andra ord vara en annan tidsaspekt de har i åtanke utöver att det tar mycket tid 

av dem själva. En annan respondent konstaterade att ”Tid är pengar.” vilket kan ge 

innebörden av tid en extra dimension.  

 

En ytterligare anledning till att respondenterna valde att outsourca redovisningen var att 

de ville fokusera på sin verksamhet och dess affärsidé. Denna fokusering kunde vidare 

kopplas samman med andra anledningar till valet att outsourca som till exempel 

ointresse ”Jag gillar att arbeta med patienter men inte med en massa siffror.” eller 

expertis ”… men i princip är det så att det är bättre att jag gör något som jag är bra på 

än sitter och kämpar med det där som det ändå inte blir någon spets på.” Att fokusera 

på den egna verksamheten kan kopplas samman med ett av företagens grundläggande 

syfte vilket är att tjäna pengar ”Jag tjänar mer pengar på att laga en bil än att stå och 

hålla på med papper så då kan de göra det.” 

 

Brist på intresse 
Många av de företagare som vi har pratat med har ett bristande intresse för redovisning. 

Kommentarer som ”Jag gillar inte att hålla på med siffror.”, ”Det är för att allt som 

har med ekonomi att göra tycker jag är skittråkigt.” och ”Jag vill inte förstå, jag bryr 

mig inte, jag vill fota.” var vanligt förekommande. Många av de som var helt 

ointresserade valde därför att outsourca en större del av redovisningen jämfört med de 

respondenter som visade ett större intresse för området. 
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5.1.2 Nackdelar med att outsourca och anledningar till att inte outsourca  

redovisningen 

En vanlig uppfattning bland respondenterna var att det är dyrt att använda sig av en 

redovisningskonsult och detta såg många som den främsta nackdelen även om de 

antydde att nyttan överväger kostnaden. En respondent påpekade att nackdelen är att 

”Det kostar pengar, det är väl det men det är nog värt det i slutändan när man kan 

jobba istället.” Ytterligare en respondent konstaterade att nackdelen ”Det är ju 

kostnaden. Det är ju det man får avväga hela tiden för det kostar ganska mycket… men 

å andra sidan så är det tid och då hade jag behövt folk som står här istället.” Med 

kommentaren syftade respondenten på att om hon skulle göra redovisningen själv skulle 

det krävas att någon annan arbetade i butiken under tiden vilket även det skulle kosta 

pengar.  
 

Endast två av respondenterna kommenterade inte priset som en nackdel. En av dem såg 

ingen nackdel alls med att använda sig av en redovisningskonsult medan en 

kommenterade att ”Nej, ofta kan jag tänka mig att en del tvekar när det startar nytt för 

att det kostar en del pengar men jag ser det inte som en nackdel för jag tror att de 

pengarna tjänar jag in på att jag kan ägna mig åt andra saker.” Majoriteten av 

respondenterna såg kostnaden som en nackdel men det innebar inte att de inte tyckte att 

tjänsten var värd pengarna utan tvärt om. En respondent kommenterade att ”det är inte 

jättebilligt men samtidigt är det ju värt alla pengar ... så även om hon skulle ta och 

dubbla sitt arvode tror jag säkert att jag skulle stanna kvar.” 

 

En annan nackdel som kom fram av intervjuerna var att några av respondenterna ansåg 

att outsourcing av redovisningen riskerade att leda till en minskning av kontrollen i och 

med att företagaren inte var lika insatt i redovisningen som om den skulle göra den 

själv. En respondent som tidigare gjort redovisningen själv ansåg exempelvis att ”Då 

hade jag mer kontroll eftersom jag gjorde den själv.” En annan respondent såg en 

nackdel i att han inte lärde sig lika mycket om redovisningen samtidigt som han ansåg 

att han hade bra kontroll eftersom han litade på sin redovisningskonsult. Vidare 

misstänkte en respondent att outsourcing av redovisningen kunde resultera i en form av 

falsk trygghet. Han menade att det händer att företagaren litar för mycket på sin 

redovisningskonsult och glömmer bort att det faktiskt är företagaren själv som 

fortfarande har det yttersta ansvaret för redovisningen. Han påpekade att 

redovisningskonsulten bör ses som ett stöd som hjälper till med redovisningen men att 

när det gäller tolkningsfrågor av lagar kan det finnas en risk för att 

redovisningskonsulten och myndigheterna resonerar olika.  

 

Ytterligare en nackdel som en av respondenterna tog upp var att många 

redovisningskonsulter har en tendens att prata fackspråk. Enligt respondenten minskar 

detta nyttan av hjälpen redovisningskonsulten kan bidra med eftersom företagaren själv 

inte skulle förstå sin egen redovisning och skulle dessutom ha svårt att förmedla sitt 

eget behov på grund av kommunikationssvårigheterna. ”… de flesta som jag har pratat 

med de pratar ju grekiska. Det går faktiskt inte att begripa vad de säger när man ringer 

som helt novis.” kommenterade en av respondenterna som ringde till ett antal 

redovisningskonsulter innan hon slutligen hittade en som hon ansåg talade samma språk 

som henne. 
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Av de tolv respondenterna var det endast tre stycken som hade testat på att vara utan 

redovisningskonsult under någon period. Denna period uppstod för dessa tre vid 

uppstarten av verksamheten. Anledningen till att de valde att avstå från att använda sig 

av en redovisningskonsult inledningsvis var att de ansåg att de klarade av och hade tid 

att redovisa själva men allt eftersom företaget växte insåg de att tiden eller kunskapen 

inte räckte till. En av respondenterna förklarade att ”I samband med att vi blev två 

anställda insåg jag att jag inte skulle ha någon chans att klara det där själv utan det 

blev för mycket pappersarbete.” och därefter valde företaget att låta en 

redovisningskonsult ta hand om redovisningen. En anledning till att inte outsourca sin 

redovisning är med andra ord företagets storlek, är företagets omsättning i en liten skala 

är det mer troligt att företagaren väljer att sköta redovisningen själv. En respondent 

konstaterade att priset är avgörande även i det här fallet ”I början när jag inte hade så 

mycket poster i företaget… avstod jag ju av den anledningen att det kostade mer än det 

smakade.”  

5.1.3 Outsourcingstrategier gällande redovisningen  

Vanliga tjänster som erbjuds enligt redovisningskonsulterna som tillfrågats är löpande 

bokföring, årsbokslut, momsredovisning, fakturering, deklarationer, lönehantering, 

konsultationer samt hjälp ute hos kund. Vanligast enligt redovisningskonsulterna är att 

de företag de arbetar med väljer att låta redovisningskonsulten ta hand om den löpande 

bokföringen och årsbokslut. 

 

 

När det gäller respondenterna i denna studie kan konstateras att det finns en variation i 

vilka tjänster de köper och antalet tjänster de väljer att köpa (se figur 9). Vanligast är att 

ta hjälp med årsbokslutet och deklarationer tätt följt av momsredovisning. Den löpande 

bokföringen och lönehanteringen är andra vanliga tjänster som företagarna låter 

redovisningskonsulter sköta medan andra endast tar hjälp med konsultation gällande 

dessa tjänster. En respondent som sköter det mesta själv kommenterar att ”Det är när 
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Figur 9 - Procentuell andel av respondenterna som valt att köpa olika 

redovisningstjänster 
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jag stöter på något lite mer komplicerat som jag känner att jag behöver konsultation 

åtminstone.” När det däremot gäller faktureringen kan konstateras att denna oftast 

behålls inom företaget. En respondent ger motiveringen att ”Faktureringen är lättare 

att jag gör själv för det har jag det mesta i huvudet så det är snabbast att jag gör det 

själv.”  

 

En ytterligare arbetsuppgift som redovisningskonsulterna ibland får ta hand om är 

sorteringen av material i form av fakturor, kvitton och liknande som kunderna lämnar 

in. Denna arbetsuppgift räknas inte som en tjänst av redovisningskonsulterna men det är 

fortfarande något företagen måste betala för och något som vi kan se en variation av 

bland våra respondenter. Enligt en av de redovisningskonsulter vi intervjuat har 

sorteringen en direkt koppling till de kostnader som uppstår totalt för tjänsterna som ett 

företag köper. ”Om de tycker att det är för dyrt då säger jag att ’om du sorterar det och 

gör det bättre så går det fortare’ och andra vill inte sortera det utan säger att ’jag 

betalar gärna, här får du en kasse’.” Överlag sorterade respondenterna sitt material 

innan överlämning men utförandet av sorteringen varierade utifrån mängden av material 

och vilken typ av material som ingår i dess verksamhet. Endast ett undantag kunde 

identifieras ”… och sedan är det en tygpåse som jag bär över. Douff såhär och sedan 

går jag dit två dagar senare och hämtar den där påsen.” kommenterade den respondent 

som tyckte att det var skönt att slippa sortera papperna själv.  

 

När det gäller outsourcing överlag kan det genom den insamlade empirin konstateras att 

dessa företagare som alla valt att outsourca någon del av sin redovisning inte väljer att 

outsourca andra delar av sina företag i samma utsträckning. Mindre än hälften av 

företagarna som deltagit i studien köper regelbundet andra tjänster. I de fall de köper 

tjänster är detta inte heller i någon hög utsträckning utan sker då och då oftast i form av 

någon tjänst sammankopplad med marknadsföring. 

 

5.2 Eventuella ytterligare steg innan valet av 

redovisningskonsult 

Innan företagarna väljer en specifik redovisningskonsult kan de enligt flera av 

modellerna för köpbeslutsprocessen genomgå steg för att ta fram en beskrivning av 

behovet och arbeta fram ett förfrågningsunderlag och definiera mål med köpet. Dessa 

kan i denna studie kopplas samman med möjliga krav som företagaren formulerar innan 

valet av redovisningskonsult. Ett annat steg som kan ingå i köpbeslutsprocessen är att 

företagaren söker information om potentiella redovisningskonsulter. En del av 

företagarna har bytt redovisningskonsult av olika anledningar och deras 

tillvägagångssätt och resonemang kring valet av den senare redovisningskonsulten finns 

därför också med i den insamlade empirin. 

 

5.2.1 Krav 

Ingen av företagarna som intervjuats hade några formulerade krav på tjänsten som 

redovisningskonsulten var tvungen att uppfylla för att få uppdraget och som kunde 

mätas och utvärderas. Företagarna förutsatte dock att redovisningskonsulten skulle 

kunna genomföra de tjänster som de efterfrågade eftersom de tjänster de efterfrågar är 

bastjänster som alla redovisningskonsulter normalt arbetar med. En respondent 

kommenterade att ”… jag tror inte att det finns någon redovisningskonsult som inte gör 

det jag vill ha.” Därmed finns inget behov för småföretagarna att ta fram krav angående 
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de tjänster som erbjuds och några andra krav gällande tjänsterna har heller inte 

påträffats. 

 

Några respondenter konstaterade att de inte formulerat några krav på 

redovisningskonsulten utan att de istället följde konsultens upplägg. Angående om 

huruvida han hade ställt några krav innan han valde redovisningskonsult kommenterade 

en respondent att ”Nej det hade jag inte, jag följde väl hans mål och vägar.” En av 

dessa respondenter menade vidare att ”… det var snarare hon som hade krav på mig.” 

där han syftade på att han själv inte ställde några krav på redovisningskonsulten utan att 

det snarare var redovisningskonsulten som ställde krav på honom angående vad han 

skulle uppfylla för att redovisningen skulle kunna genomföras på ett smidigt sätt. 

 

Det som respondenterna möjligen kunde sammankoppla med krav berörde den specifika 

redovisningskonsulten. De ansåg ofta inte att de hade några krav men däremot så hade 

de resonerat kring vad de sökte i en redovisningskonsult där personkemin och närheten 

till konsulten var av största vikt. Många respondenter diskuterade relationen till 

redovisningskonsulten varav en uttryckte att ”Det enda kravet var ju att det skulle 

kännas rätt när man pratade med personen.” Att konsulten i fråga fanns i närområdet 

var en annan aspekt som påpekades genom kommentarer som ”I mitt fall var det så att 

jag ville ha personlig kontakt, jag ville ha någon som satt i Umeå som jag kunde träffa 

vid behov.” Som en fördjupning av den personliga kontakten ville flera av företagarna 

att redovisningskonsulten skulle förstå verksamhetens behov varav en av 

respondenterna tydligt påpekade med kommentaren ”De skulle förstå mitt behov. Det 

var ju det som var det viktiga.” Dessa krav kan därför sammankopplas mer till det 

specifika valet av redovisningskonsult snarare än krav som ställs på innehållet och 

utförandet av tjänsterna som går att mäta och utvärdera. 

5.2.2 Informationssökning 

När det gäller valet av den specifika redovisningskonsulten som företagen ska använda 

sig av skiljer det sig åt hur företagarna har gått tillväga för att samla in information om 

potentiella redovisningskonsulter. En del företagare tog råd från någon för att hitta sin 

redovisningskonsult medan andra inte tog råd utan sökte runt själva. 

Rekommendationer som informationssökning  

En övervägande del av respondenterna tog råd från någon innan de bestämde sig för 

vilken redovisningskonsult de skulle använda sig av. Vanligast var att de rådfrågade 

andra personer inom samma bransch för att säkerställa att redovisningskonsulten hade 

kunskap inom verksamhetsområdet. Redovisningskonsultens branschkunskap var bland 

annat en av anledningarna till att en av respondenterna valde sin redovisningskonsult. 

Han förklarade med syfte på redovisningskonsulten att ”… han hade även ganska bra 

insikt i den här typen av verksamheter … Det var bland annat därför som jag valde 

honom.” En annan respondent diskuterade att han valde att rådfråga andra inom samma 

bransch som var i liknande storlek om vilka de hade och om de tyckte att deras 

redovisningskonsulter var värda pengarna som de betalade för tjänsterna. 

 

En del av respondenterna rådfrågade även eller bara andra bekanta som inte tillhör 

samma bransch som de själva. De råd som gavs kunde handla om vilka som var billiga, 

bra eller seriösa redovisningskonsulter. Av de som bara rådfrågade bekanta valde 

samtliga att välja just den redovisningskonsult de blivit tipsade om. Av de respondenter 
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som antingen rådfrågat personer inom samma bransch eller sina bekanta har samtliga 

utom två kvar den redovisningskonsult som de tipsades om. De två som har bytt 

redovisningskonsult var mycket nöjda med sin dåvarande konsult men tyvärr gick dessa 

två bort och de var därmed tvungna att hitta en ny redovisningskonsult.  

 

Ett annat tillfälle när några av företagarna valde att ta råd angående val av 

redovisningskonsult var vid starta-eget-kurser. Respondenterna valde sin första 

redovisningskonsult utifrån dessa råd. En av respondenterna är fortfarande mycket nöjd 

med sin konsult och menar att hon ”… inte skulle klara sig en dag utan henne.” En 

annan har däremot valt att byta redovisningskonsult eftersom hon ansåg att ”Han vigde 

sig till stora företag och där var lilla jag … och där kunde jag känna litegrann att man 

blev åsidosatt eller inte tagen på allvar.” Slutligen valde en av respondenterna att utgå 

ifrån en lista med rekommenderade redovisningskonsulter som hans bank tillhandahöll. 

Han ringde till det översta företaget på listan och fick vid det första tillfället den hjälp 

han behövde av denna redovisningskonsult. Senare stötte han på problem med att få tag 

på samma redovisningskonsult och valde därför att byta.  

 

Att det är vanligt att välja redovisningskonsult utifrån rekommendationer var även något 

som de två redovisningskonsulterna vi intervjuade hade lagt märke till. En av dem 

kommenterade att ”Det enda jag känner till är ju att det är mycket det här mun-till-

mun, eller de pratar med varandra kunderna också. Så de väljer ju oftast på hörsägen.” 

Denna kommentar stämmer överens med det mönster som visas i den empiri som 

samlats in till denna studie, det vill säga att de flesta väljer utifrån rekommendationer 

och rådfrågning. 

Andra tillvägagångssätt vid informationssökningen 
Vid några tillfällen valde respondenterna att inte ta råd vid valet av redovisningskonsult 

utan gick tillväga på andra sätt för att finna sin redovisningskonsult. Dessa använde alla 

olika tillvägagångssätt för att lösa problemet. En av respondenterna tog inte råd från 

någon angående valet utan hade en direkt koppling till den redovisningskonsult som han 

idag använder sig av och hans resonemang var att ”Jag tycker alltid att det är viktigt 

med personlig kontakt så har jag någon som jag kan lita på så väljer jag ju den. I det 

här fallet så hade jag en granne som jobbade med det här så jag frågade henne om hon 

kunde hjälpa mig.”  

 

De andra hade ingen koppling till den person de slutligen valde att använda som 

redovisningskonsult utan valde mellan flera för dem okända redovisningskonsulter. En 

av respondenterna valde ett något annorlunda tillvägagångssätt. Hon berättade att 

”Innan jag hade bestämt mig tog jag faktiskt upp telefonkatalogen, började på A, och så 

ringde jag till alla.” därefter valde hon den första som hon förstod och som hon ansåg 

pratade svenska och inte i vad hon kallade ”… facktermer som man ändå inte 

begriper.” Tillvägagångssättet hon använde sig av var hon väldigt nöjd med eftersom 

hon hittade en redovisningskonsult som hon anser förstår henne fullt ut.  

 

En annan av de respondenter som inte hade någon tidigare koppling till 

redovisningskonsulten och som dessutom inte tog råd vid valet valde ett 

tillvägagångssätt som innebar att han tog in priser från ett antal redovisningskonsulter 

för att sedan välja en av dem. Denna respondent var i dagsläget inte nöjd med sin 

redovisningskonsult. Enligt den ena redovisningskonsulten händer det att företag tar in 

prisofferter medan den andra hävdade att de flesta företagarna tar in prisofferter. Det är 
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dock svårt för redovisningskonsulten i fråga att avgöra om företagarna redan bestämt sig 

innan de ber om priset eller om de tar in priser från olika och grundar sitt beslut på det. 

5.3 Valet av redovisningskonsult 

När det kommer till valet av en specifik redovisningskonsult bearbetas informationen 

som hämtats in. En del företagare valde mellan flera olika redovisningskonsulter medan 

andra var mer eller mindre säkra på vilken de ville använda sig av. Slutligen valde 

företagarna den redovisningskonsult de ansåg skulle passa bäst för uppdraget.  

5.3.1 Val mellan flera redovisningskonsulter  

När det gäller huruvida företagarna väljer mellan flera olika redovisningskonsulter för 

att komma fram till ett beslut är detta vanligare bland de företagare som inte tar råd från 

någon än de företagare som faktiskt tar råd. Enligt empirin blev alla som tog råd tipsade 

om endast en redovisningskonsult som de slutligen valde. Vid ett av fallen valde 

respondenten att både ta råd och ringa runt bland redovisningskonsulter på egen hand 

men i slutändan valde hon ändå den redovisningskonsult hon blivit tipsad om.  

 

Utöver respondenten som både tog råd och valde att själv ringa runt var det ett fåtal 

respondenter som någon gång valde mellan flera redovisningskonsulter. Dessa har alla 

ringt runt till redovisningskonsulter men de har haft olika strategier vid valet. En av 

dessa har endast valt redovisningskonsult en gång och hon valde den första 

redovisningskonsult hon ansåg förstod hennes behov och talade samma språk. En annan 

respondent hade vid ett tillfälle tagit råd från någon annan och direkt valt den konsult 

den tipsats om men hade också vid ett tillfälle valt en redovisningskonsult genom att 

ringa runt och be om priser.  

 

Av de respondenter som valde mellan flera redovisningskonsulter i första läget var det 

ingen som gick vidare och gjorde ett andra urval bland dessa. Det dessa företagare 

gjorde var att de tog fram ett första urval och sedan valde de direkt en av dessa utan att 

fundera vidare. En av respondenterna förklarade sitt tillvägagångssätt med att ”Då 

frågade jag andra, tog in priser från andra och så sa jag ’Nu är det klart’.” 

5.3.2 Slutligt val av redovisningskonsult  

När det kommer till det slutliga valet av redovisningskonsult visar empirin på att detta 

är en blandning av de möjliga krav som ställts på konsulten i fråga, de 

rekommendationer företagarna fått från andra och en slutlig känsla som företagaren fått 

vid den första kontakten med redovisningskonsulten. Som en bekräftelse på det 

företagarna funderat över innan köpet valde många slutligen en redovisningskonsult 

utifrån bland annat att de ansåg att denna konsult hade kompetens nog att klara av de 

uppgifter som företagaren ville ha hjälp med. Många av respondenterna valde även 

någon som hade insikt i branschen.  

 

Den respondent som vid ett fall tog in priser från olika redovisningskonsulter innan han 

valde utgick inte endast från priset när han valde utan han ville också hitta en lite större 

redovisningsbyrå. Han kopplade nämligen samman storlek med kompetens och 

påpekade att det var viktigt att ”… i alla fall någon på firman jobbar med lite större 

grejer så de vet vad som gäller.” Vissa andra respondenter resonerade helt annorlunda. 

De eftersökte snarare en liten redovisningsbyrå än en stor. En av respondenterna 
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motiverade detta med att hon ville ha en redovisningskonsult ”… som inte tillhörde 

någon av de största byråerna. Jag kände att jag ville ha någon som bryr sig om mitt 

företag personligt och att jag inte är en i mängden av jättemånga små företagare.” 

 

Många av respondenterna valde direkt redovisningskonsult baserat på de tips de fått från 

andra. ”Jag ringde bara och sa ’Har ni tid med mig?’ sen kollade de igenom och så var 

det klart.” som en respondent uttryckte det. De litade nämligen på att 

rekommendationerna var bra. En respondent resonerade som så att ”Det var ju inte som 

att hon fick någon prövotid utan jag gick ju på tips och valde henne direkt. För det går 

ju att byta när jag vill, jag har ju liksom inget kontrakt.” Han kände att eftersom han 

har möjlighet att byta när han vill så kunde han lika gärna välja utifrån den 

rekommendation han fått istället för att sätta sig in mer i valet av specifik 

redovisningskonsult. 

 

Det som också kom fram av empirin var att en övervägande del valde 

redovisningskonsult baserat på en känsla. En respondent kommenterade exempelvis att 

”… jag kontaktade henne och hade ett möte med henne och ställde lite frågor och det 

kändes rätt.” Många respondenter formulerade denna känsla utifrån hur de upplevde 

den personliga kontakten med redovisningskonsulten som de ansåg var av högsta vikt. 

 

5.4 Eventuella ytterligare steg innan utvärdering 

Efter att respondenterna hade valt vilken specifik redovisningskonsult de vill använda 

sig av valde de vilka tjänster de skulle ta del av. Denna del av processen kunde utspelas 

på olika sätt för olika respondenter beroende på hur mycket de hade funderat över valet 

av tjänster innan de tog kontakt med redovisningskonsulten. Med tiden har dessa 

tjänster kommit att utökas för många av företagarna.  

5.4.1 Initiala valet av tjänster  

Det initiala valet av tjänster kunde enligt empirin utspela sig på olika sätt. En del visste 

redan innan de tog kontakt med redovisningskonsulten vilka tjänster de ville köpa 

medan andra mer följde redovisningskonsultens råd. En kombination av dessa två 

tillvägagångssätt var också möjlig. När det gäller de som redan hade bestämt sig för 

vilka tjänster de ville köpa varierade anledningarna till valet av just de tjänsterna. En 

respondent resonerade som så att ”Det var de jag tyckte tog för mycket tid.” medan en 

annan respondent konstaterade att ”Jag tyckte väl att det var den svåraste biten 

egentligen med momsen så det var väl därför jag tyckte att det blev enkelt.”  

 

Andra respondenter utgick ifrån vilka tjänster som redovisningskonsulterna 

rekommenderade och ansåg kunde vara bra att ta del av för den specifika företagaren. 

Dessa företagare ansåg att redovisningskonsulterna var mer insatta i 

redovisningsprocessen och kunde bättre avgöra vilka tjänster som passade företagarens 

behov utifrån kunskap, tid och kostnader. ”Det var väl mer de som styrde … det var väl 

mer de som gav mig förslag och så.” kommenterade en av respondenterna. En annan 

respondent menade att det snarare var redovisningskonsultens brist på tid som har 

avgjorde vilka tjänster hon köper. ”Men nu är det så att hon är en väldigt fullbokad och 

omtyckt rådgivare vilket gör att hon gärna ser att jag gör det här själv eftersom hon 

inte riktigt har tid.” berättade respondenten.  
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Redovisningskonsulterna diskuterade även de att det varierar mellan olika kunder i 

huruvida de har bestämt vilka tjänster de vill ha i förväg eller inte. Ibland kan det krävas 

att redovisningskonsulterna kommer med förslag på tjänster som kan passa bra medan 

det i andra fall är kunden som tar initiativet. En av redovisningskonsulterna 

kommenterade att de alltid har ett uppstartsmöte med nya kunder där dessa frågor 

diskuteras. Vidare konstaterar hon att det kan variera mellan olika kunder hur 

resonemanget går och hur mycket hjälp de vill ha vid valet av tjänster ”De kan ju som 

säga att ’Nej, det här får ni göra och det här gör jag själv.’ Det beror jättemycket på 

vilken kund det är så att säga. Men det är ju ett samtal som vi har och vi erbjuder ju 

vilka tjänster vi har under det samtalet också.”  

5.4.2 Tilläggsval av tjänster 

När det gäller förändringar i vilka redovisningstjänster företagarna tar del av är det bra 

mycket vanligare att företagare lägger till tjänster som redovisningskonsulten ska utföra 

än att företagarna väljer att ta bort tjänster enligt de två redovisningskonsulterna. Enligt 

en av konsulterna kan det gå till på så sätt att ”De börjar med det löpande och sen så 

kanske man tar över löningen … om de fakturerar själv så kan de lägga över det till oss 

sen också…” Redovisningskonsulternas iakttagelse stämmer överens med den 

insamlade empirin till denna studie. Hälften av respondenterna har valt att lägga till 

tjänster med tiden medan endast en har valt att minska antalet tjänster som 

redovisningskonsulten utför. 

 

Enligt de respondenter som valt att lägga till tjänster har anledningarna varit att 

företaget har växt vilket har lett till att redovisningen tagit mer tid och blivit mer 

komplicerad. ”Det har nog blivit mer och mer, alltså som har kommit till för att i 

början hade jag ju inte behov av några lönerapporter för det var bara jag.” Även andra 

anledningar har lett fram till beslutet att köpa fler tjänster såsom att företagaren blivit 

less på att ta hand om delar av redovisningen och istället velat fokusera på sin 

verksamhet. 

 

Den respondent som valt att minska antalet tjänster gjorde det för att hon initialt inte 

hade tillräckligt med kunskap för att redovisa själv. Hon har dock hela tiden haft 

inställningen att hon vill lära sig mer och idag gör hon nästan allting själv. Dessutom 

ville hon fokusera på att bygga upp verksamheten de första åren som hon ansåg var de 

mest kritiska för företagets överlevnad. ”Så de första fem åren nyttjade jag väldigt 

mycket, fem uppbyggnadsår och då jobbade man mycket. Så det var skönt, det var en 

trygghet, det kändes som att jag inte hade koll på de områdena.”  

5.5 Utvärdering 

Efter att företagarna använt sig av redovisningskonsulterna under en period finns en 

möjlighet till utvärdering. En utvärdering kan gå till på olika sätt från mer formella 

varianter till mer informella sådana. Utvärderingen kan delas upp i olika områden om de 

enskilda områdena är viktiga att belysa för det fortsatta arbetet med leverantören. I 

denna del av empirin har utvärderingen delats upp i en utvärdering av tjänsteleveransen 

och en utvärdering av produkten. Någon formell utvärdering hade inte genomförts av 

någon av de tillfrågade respondenterna. Gällande det som kan räknas som informella 

utvärderingar, vilket är funderingar över hur arbetet har gått och kvaliteten på 

slutprodukten, fanns bland respondenterna en variation.  
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5.5.1 Utvärdering av tjänsteleveransen 

Överlag hade respondenterna funderat väldigt lite över bemötandet av 

redovisningskonsulten, arbetet mellan redovisningskonsulten och företagaren och 

liknande. Gällande bemötandet hade många resonemang som ”Där har jag nog inte 

funderat någonting.” samtidigt som de flesta uttryckte att de var väldigt nöjda med sin 

nuvarande redovisningskonsult.  

 

Resonemanget gällande arbetet mellan redovisningskonsulten och företagaren liknade 

det för bemötandet. Företagarna hade i princip inte lagt ner någon tid på att fundera över 

det heller. En del respondenter kommenterade däremot att kommunikationen mellan de 

båda ibland kunde vara problematisk men de hade svårt att avgöra var problemet 

uppstod. De misstänkte att det varierade, att ibland hade redovisningskonsulten ett 

bristande sätt att kommunicera medan andra gånger berodde på att företagaren själv inte 

hade nog med kunskap för att förstå arbetet. En respondent uttryckte dessa funderingar 

på så vis att ”Jag har nog inte funderat över det så mycket. Ibland har jag väl känt att vi 

inte riktigt förstår varandra men det är väl för att jag inte förstår.” Ett fåtal av 

respondenterna kommenterade att de uppfattade sin redovisningskonsult som stressad 

och förvirrad under perioder med hög arbetsbelastning och en av dessa respondenter 

påpekade att detta hade ökat hennes funderingar kring arbetet. En annan respondent 

kommenterade att han ibland funderat över hur de kunde vara värda så mycket pengar.  

 

Ett fåtal av respondenterna som i låg utsträckning utvärderat bemötandet av sin 

redovisningskonsult och arbetet mellan dem och som var mycket nöjda påstod att om de 

istället hade varit missnöjda hade de utvärderat bemötandet och arbetet i högre 

utsträckning. En respondent formulerade det som ”Jag har aldrig funderat på det för 

jag har aldrig haft något problem.” och en annan ansåg att ”Om man tycker att det 

flyter på bra är det inget man funderar på, när det inte är ett bekymmer.” 

5.5.2 Utvärdering av produkten 

När det gäller utvärderingen av rapporter och annat material som redovisningskonsulten 

arbetat fram och som företagarna får ta del av har de i låg utsträckning funderat över 

vilken information materialet ger dem. Däremot har många funderat över vad företagets 

siffror kan innebära för framtiden. ”Inte informationen i sig, det är ju innehållet jag har 

funderat på … så på själva rapporten funderar jag inte så mycket men det är klart att 

rapporten leder ju till en massa funderande beroende på om det är ett plus eller 

minus.” förklarade en av respondenterna. Detta kan ses som en bra sammanfattning av 

många av företagarnas resonemang angående rapporterna.  

 

Många av respondenterna tyckte att det material de fick ta del av från 

redovisningskonsulten såsom månadsrapporter och bokslut var svåra att förstå vilket 

innebar att en utvärdering av slutprodukten försvårades. ”Det är väl för avancerat, man 

klarar väl inte av vissa saker så man har inte funderat mer än så helt enkelt.” uttryckte 

en av respondenterna det. De flesta av företagarna hade dock fått gå igenom rapporterna 

tillsammans med sin redovisningskonsult vilket ökade deras förståelse för 

slutprodukten. 
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Teorin om extern 
expertis (6.1.3) 

Tilläggsval 
av tjänster 

(6.6) 

6. Analys 
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin utifrån teorierna om outsourcing och 

köpbeslutsprocessen för att göra det möjligt att dra slutsatser i det efterföljande 

avsnittet. Analysavsnittet följer i stort samma struktur som empiriavsnittet och utgår 

ifrån den arbetsmodell som tagits fram som grund för köpbeslutsprocessen för små 

företag utifrån teorierna (se figur 10). Under steget som berör upptäckten av ett behov 

eller problem analyseras och kopplas anledningarna till att företagarna valt att 

outsourca redovisningen samman med teorierna som berör outsourcing. Avsnittet 

avslutas med en diskussion angående tilläggsval av tjänster som ligger utanför den 

initiala köpbeslutsprocessen. 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Upptäckten av ett behov eller problem 

Alla företag som deltagit i denna studie har valt att outsourca redovisningen i någon 

utsträckning och företagarna har därmed genomgått en köpbeslutsprocess. Samtliga 

företagare har genomgått ett första steg som berör upptäckten av ett behov eller problem 

genom att identifiera redovisningen som ett problemområde. Detta första steg stämmer 

överens med samtliga köpbeslutsprocessmodeller som diskuterats i teorin nämligen den 

som berör konsumenter och de som berör företag både vid köp av varor och vid köp av 

tjänster. Huruvida köpet genomförs av en konsument eller ett företag påverkar däremot 

hur eller varför behovet uppkommer enligt modellerna.  

 

Enligt empirin hade vissa respondenter ett bristande intresse för redovisningen vilket 

kan anses vara ett personligt motiv enligt Taubers (1972, s. 46) teori om motiv till köp 

bland konsumenter. Än mer stämmer empirin in på Day och Barksdales (1994, s. 46) 

teori om att företag vid köp av tjänster upptäcker ett behov eller ett problem som kan 

lösas genom att uppgiften löses internt inom företaget eller externt genom ett köp. 

Många av respondenterna har resonerat över dessa två alternativ och slutligen har 

samtliga valt att ta hjälp med redovisningen av en extern leverantör. När det gäller 

redovisningen innebär det att företagaren tar ett beslut om företaget ska outsourca eller 

lösa arbetet med redovisningen internt innan de går vidare till nästa steg i 

Upptäckten av ett behov eller problem (6.1) 

Eventuella ytterligare steg innan valet av redovisningskonsult (6.2)  

Valet av redovisningskonsult (6.3) 

Eventuella ytterligare steg innan utvärdering (6.4) 

Utvärdering (6.5) 

Figur 10 - Upplägg av analys 
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Transaktionskostnads-
teorin 

Teorin om 
kärnkompetens 

Teorin om extern 
expertis 

köpbeslutsprocessen. Enligt Belcourt (2006, s. 275) är det viktigt att företagen gör en 

analys av vad de kan vinna på att outsourca en tjänst. Detta steg medför således att 

företagarna analyserar fördelar och nackdelar med att outsourca redovisningen för att 

slutligen ta ett beslut om outsourcing är ett lämpligt alternativ. Småföretagarna i denna 

studie hade alla resonerat kring de fördelar och nackdelar som outsourcing av 

redovisningsaktiviteter kunde innebära för att slutligen komma fram till att fördelarna 

övervägde nackdelarna.  

6.1.1 Anledningar till att outsourca redovisningen  

Enligt empirin kan utläsas att respondenterna har haft olika anledningar som motiv för 

att outsourca redovisningen. För varje enskild respondent kan vidare flera anledningar 

tillsammans ha bidragit till valet att outsourca redovisningen. De kategorier av 

anledningar som identifierats är: avsaknad av kunskap, att det behövs någon som kan 

hålla ordning, tidsbrist och att företagaren vill fokusera på sin verksamhet och slutligen 

brist på intresse för redovisning. Varje anledning har nämnts av ungefär lika många 

respondenter vilket visar på att inte någon av anledningarna påverkar dem i större 

utsträckning i valet att outsourca redovisningen än övriga. Dessa anledningar kan mer 

eller mindre kopplas till de tre teorier som diskuterats som berör fördelarna med att 

outsourca nämligen transaktionskostnadsteorin, kärnkompetens och extern expertis. 

Upplägget av analysen av anledningarna kommer därför att följa de tre teorierna. (se 

figur 11) Kostnader för redovisningstjänsterna som av många företagare ses som en 

nackdel kan även ses som en anledning till att outsourca om dessa understiger de 

alternativkostnader i form av förlorade intäkter som uppstår när företagaren tar hand om 

sin bokföring själv. Företaget kan istället tjäna pengar på sin kärnverksamhet genom att 

utnyttja den tid som sparas in på att outsourca redovisningen. Därför räknas även 

alternativkostnad in som en anledning till att outsourca redovisningen i analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som kan märkas i tidigare studier är att teorierna överlappar varandra i viss 

utsträckning och det gör även anledningarna som kan kopplas till dem utifrån 

respondenternas resonemang. Exempelvis kan brist på intresse i viss utsträckning anses 

ligga utanför de tre teorierna men samtidigt kan anledningen anses ha kopplingar till 

 Alternativkostnad  

 

 

 

 Tidsbrist  

 Fokus på sin verksamhet 

 Brist på intresse 

 
 Avsaknad av kunskap 

 Hålla ordning   

Figur 11 - Koppling mellan anledningar i empirin och outsourcingteorier 
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både teorin om kärnkompetens och teorin om extern expertis. En starkare koppling kan 

anses finnas till teorin om kärnkompetensen genom att företagarna anser att sin 

kärnverksamhet är intressantare än redovisning. Tidsbrist kan även den i störst 

utsträckning kopplas till kärnkompetensen men den kan delvis kopplas till 

transaktionskostnadsteorin. Vissa av respondenterna menar att redovisningskonsulterna 

gör arbetet snabbare vilket kan medföra lägre kostnader. Om dessa kostnader 

tillsammans med transaktionskostnaderna inräknade blir lägre än om företagaren tar 

hand om redovisningen själv kan det kopplas samman med transaktionskostnadsteorin. 

För att möjliggöra en tydlig analys har vi valt att kategorisera varje anledning under den 

teori som anledningen visar mest likheter med samtidigt som vi är medvetna om att 

anledningarna har en tendens att gå över teorigränserna.  

 

Transaktionskostnad 

Många av respondenterna såg kostnaden för att använda sig av en redovisningskonsult 

som den största nackdelen med att outsourca redovisningen.  Vid en första anblick kan 

det verka som att kostnaden talar för att transaktionskostnadsteorin inte går att applicera 

eftersom kostnaden för utförandet av redovisningen blir lägre om företagaren gör den 

själv. Väljer företagaren däremot att använda sig av en redovisningskonsult blir det 

väldigt tydligt att det kostar pengar eftersom redovisningskonsulten tar betalt för den 

nedlagda tiden. Utifrån Coases (1937, s. 395) resonemang om att 

transaktionskostnadsteorin innebär att företag kommer att välja att producera en produkt 

internt om kostnaderna för att köpa produkten tillsammans med transaktionskostnaderna 

överstiger kostnaden om företaget producerar den internt borde företagarna utifrån sina 

resonemang om kostnaden välja att göra redovisningen själv. Att företagarna i studien 

skulle välja att ta hand om redovisningen själva stämmer dock inte överens med deras 

slutgiltiga val av att faktiskt ta hjälp av en redovisningskonsult.  

 

Om analysen går bakom respondenternas första kommentar om att det är dyrt visar det 

sig ganska snart att företagarna inser att det skulle uppstå en alternativkostnad om 

företagaren väljer att själv ta hand om redovisningen även om kostnaden då inte blir lika 

tydlig för företagaren. Företagarna inser att värdet av att ta hjälp av en 

redovisningskonsult överstiger kostnaderna. Företagens storlek kan också spela roll i det 

fallet. Som både Merino och Rodríguez (2007, s. 1167) och Everaert et al. (2007, s. 

723) diskuterar så kan redovisningen bli dyr för små företag att utföra internt eftersom 

utbildningskostnader blir relativt dyrare för dem än för stora företag. Dessutom 

konstaterar Everaert et al. (2007, s. 723) att små företag utför redovisningsaktiviteter i 

en liten omfattning vilket innebär att de inte kan uppnå några storskalighetsfördelar på 

området. Kostnaden för att anställa en person för att ta hand om redovisningen i 

företaget skulle för småföretagarna som deltagit i denna studie därmed innebära en 

högre kostnad än om de outsourcar funktionen bland annat till följd av höga 

utbildningskostnader och att de inte kan uppnå storskalighetsfördelar. Det alternativ 

som företagarna såg som en möjlighet istället för att outsourca var att ta hand om 

redovisningen själv vilket några tidigare hade provat på. En respondent konstaterade att 

han inte valde att ta hjälp med redovisningen inledningsvis på grund av att det kostade 

mer än vad han ansåg att han kunde få ut av hjälpen. Flera andra respondenter valde 

även de att ta hand om redovisningen själv när företaget var mycket litet. Med andra ord 

verkar det finnas en gräns för hur litet företaget kan vara för att företagaren ska uppleva 

att tjänsten är värt priset som betalas för den. 
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Utifrån respondenternas resonemang angående kostnaderna kan konstateras att de har 

svårt att uppskatta de indirekta kostnader som uppstår om företagaren själv tar hand om 

redovisningen. Samtidigt inser de att den tid de sparar genom att outsourca 

redovisningen medför att de kan tjäna pengar på sin verksamhet. Pengar som annars 

skulle gå förlorade om de var tvungna att arbeta med redovisningen själv. Kostnaden för 

produkten och tillhörande transaktionskostnader som Coase (1937, s. 395) talar om 

måste därför ställas mot alternativkostnaden i form av uteblivna intäkter vilket kan vara 

svårt och medför att respondenterna reagerar på den höga kostnaden. Utifrån att 

samtliga av respondenterna slutligen valt att använda sig av en redovisningskonsult kan 

tolkas att de anser att kostnaden för redovisningen inklusive transaktionskostnaderna är 

lägre än kostnaden som uppstår för företaget om företagaren väljer att redovisa själv. 

Detta resonemang styrks av respondenternas svar där de uttrycker att de räknar med att 

de kan tjäna mer pengar på att låta någon annan ta hand om redovisningen och istället 

fokusera på sin verksamhet. Speciellt med tanke på att de anser att 

redovisningskonsulten utför samma mängd arbete på kortare tid vilket innebär att det 

kan medföra en besparing. 

 

Kärnkompetens 

Murray och Kotabe (1999, s. 792) beskriver att periferiaktiviteter är de aktiviteter som 

företaget måste göra men till skillnad från verksamhet kopplad till kärnkompetensen 

behöver den inte innebära något ökat värde för kunden. För respondenterna i denna 

studie är redovisningen en periferiaktivitet och enligt Berson (2001, s 48-49) är en 

periferiaktivitet den typ av aktivitet som lämpar sig bäst för outsourcing. 

Respondenterna har alla valt att outsourca redovisningen och en del har utöver det köpt 

in marknadsföringstjänster i viss mån som även de är en periferiaktivitet för berörda 

respondenter. Företagarna har med andra ord valt att enbart outsourca periferiaktiviteter 

och behålla aktiviteterna kopplade till kärnverksamheten, som företag enligt Kumar et 

al. (2010, s. 1877) bör vara försiktiga att outsourca, internt inom företaget. Att 

företagarna som deltagit i denna studie har valt att köpa redovisningstjänster följer sig 

naturligt av att endast dessa funnits med i urvalet till studien. Andelen av små företag 

som outsourcar redovisningen kan därför inte utläsas i denna studie. Vad som däremot 

kan utläsas utifrån de övriga tjänster som företagen i studien köper är att det är ovanligt 

för små företag att outsourca delar av kärnverksamheten och att det är vanligare att köpa 

exempelvis marknadsföringstjänster som klassas som periferiaktiviteter. 

 

Enligt Gilley och Rasheed (2000, s. 766) leder fokusering på kärnkompetensen till en 

bättre resursallokering. Påståendet stämmer överens med hur respondenterna ser på 

redovisningen eftersom det innebär att de sparar tid på att inte ta hand om redovisningen 

själv, tid som de kan använda till att arbeta med sin verksamhet. Quinn (2005, s. 120) 

och Raluca (2013, s. 126) betonar att företagen genom att outsourca sina 

periferiaktiviteter kan fokusera på sin kärnverksamhet och får därmed möjlighet att 

utveckla företaget och dess verksamhet. Att respondenterna valt att outsourca 

redovisningen motiverar de bland annat med att de vill fokusera på sin kärnverksamhet. 

Däremot nämner ingen av respondenterna någonting om huruvida de anser att 

outsourcingen av redovisningen bidrar till att de kan utveckla sin verksamhet utan de 

påpekar endast att de vill hålla sig till sin verksamhet. 

 

Många av respondenterna uttryckte att de vill fokusera på sin verksamhet inom vilken 

de anser sig ha god kompetens istället för att ta hand om redovisningen. Något som kan 

ligga bakom detta val är Prahalad och Hamels (1990, s. 91) och Quinns (2005, s. 119-
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120) slutsatser om att ett företag som fokuserar på sin kärnkompetens blir mer 

konkurrenskraftiga. Respondenterna påstår att redovisningen tar mer tid än vad de har 

möjlighet att lägga ned på den och samtidigt upprätthålla den ordinarie verksamheten. 

Dessutom kom det fram att en av respondenterna inte ville lägga ned tid på 

redovisningen som det ändå inte skulle bli någon spets på vilket kan tyda på att han 

istället vill lägga ner tid på det han kan producera med god kvalitet. Respondentens 

resonemang styrks av Quinns (2005, s. 120) påstående om att företag bör fokusera på 

det område de är bäst på.  

 

Många respondenter uttryckte att de har ett bristande intresse för redovisning vilket kan 

tänkas höra hemma mer på individnivå än på företagsnivå eftersom företag anses vara 

mer rationella än individer. Bristen på intresse kan samtidigt delvis kopplas till teorin 

om kärnkompetens som berör företag. Företagarna vill nämligen inte lägga ner någon 

tid på att lära sig mer om redovisningen eftersom de vill fokusera på sin verksamhet 

som kretsar runt något de har ett större intresse för.  

 

Extern expertis 

Två av anledningarna som respondenterna diskuterade, nämligen avsaknaden av 

kunskap och hålla ordning, kan anses ha en stark koppling till teorin om extern expertis. 

De företagare som saknade kunskap om redovisning kände sig i princip tvungna att ta 

hjälp av en redovisningskonsult medan andra ansåg att redovisningskonsulten satt inne 

på mer kunskap inom redovisningsområdet än de själva och därmed kunde skapa en 

bättre ordning. 

 

Everaert et al. (2007, s. 721) hävdar att tillgången till den externa expertisen är den 

största anledningen till att små företag väljer att outsourca redovisningen. Utifrån 

respondenternas svar kan konstateras att åtminstone för de företagare som inte ansåg sig 

ha de kunskaper som krävs för att klara av att redovisa själv är möjligheten att ta del av 

den kunskap som redovisningskonsulten besitter den främsta anledningen till att de valt 

att outsourca redovisningen. 

  

Alla respondenter som deltagit i studien tar initiativ till att kontakta sin 

redovisningskonsult för att få hjälp åtminstone någon gång per år men de flesta tar 

kontakt fler gånger än så. Att företagarna väljer att kontakta sin redovisningskonsult 

beror på att de litar på denne och anser att de har de kunskaper som krävs för att besvara 

frågorna. Detta stämmer överens med Bennett och Robsons (1999, s. 176) resonemang 

om att små företag tar råd från sin redovisningskonsult eftersom de känner en hög tillit 

till denne. Oftast berör frågorna som företagarna ställer enklare redovisningsfrågor men 

i vissa fall är frågorna av en mer komplex karaktär. Enligt Marriott och Marriott (2000, 

s. 486) väljer små företag att ta hjälp med frågor som tydligt kan kategoriseras som 

redovisningsfrågor men undviker att ställa frågor utanför det specifika området på grund 

av kostnaden som det medför. Här finns vissa likheter med respondenternas svar 

nämligen att företagarna i många fall väljer att avstå från att ta rådgivning gällande mer 

komplicerade frågor. Motiveringen till varför de avstår skiljer sig dock åt från Marriott 

och Marriotts (2000, s. 486) resonemang och liknar mer resonemanget från Everaert et 

al. (2007, s. 721) om att företagarna inte tror att redovisningskonsulten har tillräckligt 

med expertis inom dessa frågor. Respondenterna menar nämligen att de avstår från att 

rådfråga redovisningskonsulterna om mer komplexa frågor eftersom de antar att 

konsulten inte har den kunskap som krävs för att besvara frågorna. De fåtal fall när 

företagarna tar råd om mer komplexa frågor såsom valet att behålla revisorn eller ej 
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visar ytterligare på att det inte är kostnaden som styr om företagaren tar hjälp av 

redovisningskonsulten utan att förväntan om konsultens kunskap är avgörande. 

 

Enligt Duganier (2005, s. 41) har redovisningskonsulter större möjlighet att följa 

utvecklingen inom områden som rör redovisningen än företagen vilket kan bidra till en 

högre kvalitet på redovisningen. Den insamlade empirin stödjer detta resonemang. 

Många av företagarna anser att eftersom redovisningskonsulten håller sig uppdaterad 

inom redovisningsområdet blir deras redovisning mer korrekt vilket en respondent 

påpekar minskar risken för problem med myndigheterna.  

 

Duganier (2005, s. 40-41) påstår att tack vare att redovisningskonsulter möjliggör en 

bättre dokumentering av redovisningen kan företagen få en ökad kontroll över företaget 

som helhet. Detta påstående kan delvis styrkas av empirin. Alla respondenter var nöjda 

med den kontroll de hade över redovisningen och många menade att det var tack vare 

den hjälp de får av redovisningskonsulten. Av de respondenter som tidigare redovisat 

själva hade många en annan uppfattning. De var nöjda med kontrollen de har idag men 

menade att de hade kontroll i högre utsträckning tidigare då de genomförde alla delar av 

redovisningen själv. En respondent kommenterade dock att kvaliteten på redovisningen 

var sämre tidigare då han gjorde den själv även om han ansåg att han hade mer kontroll. 

 

6.1.2 Outsourcingstrategier gällande redovisningen  

De mindre omfattande redovisningsarbetet, såsom fakturering och sortering av papper, 

väljer småföretagarna ofta att göra själva eftersom de anser att de klarar av dessa 

uppgifter lika bra som redovisningskonsulterna eller att de till och med kan utföra 

uppgifterna snabbare. Dessa respondenter anser nämligen att kostnaden för utförandet 

av de enklare uppgifterna överstiger nyttan. Studiens empiri stämmer överens med den 

analys Everaert et al. (2007, s. 721) gjort tidigare om att företag inte anser att det 

innebär en besparing att outsourca alla delar av redovisningen samt att de anser att de 

har lika mycket kunskap inom dessa områden.  

 

Att många småföretagare enligt empirin gör någon del av redovisningen själv får det att 

framstå som att en selektiv outsourcingstrategi är vanligast bland de små företagen. 

Borträknat fakturering och sortering av papper och i vissa fall lönehantering, som 

tillsammans utgör en liten del av den totala redovisningen, visar det sig dock att en 

övervägande del av företagarna som deltagit i studien använder sig av en total 

outsourcing. Det är denna formulering som analysen utgår ifrån i denna studie eftersom 

vi menar att faktureringen och sorteringen av papper inte bör räknas in då de utgör en så 

liten del av den totala redovisningen. Denna analys stämmer överens med vad Everaert 

et al. (2007, s. 717, 721) påpekar om att det är vanligt att företag använder sig av en 

selektiv outsourcingstrategi när det gäller redovisningen men att små företag i högst 

utsträckning använder sig av total outsourcing. 

6.2 Eventuella ytterligare steg innan valet av 
redovisningskonsult 

Utifrån teorierna har ett område identifierats som kan beröra möjliga krav som 

småföretagarna arbetar fram som underlag innan de väljer redovisningskonsult. Empirin 

behandlar detta område som ett möjligt steg i köpbeslutsprocessen för de små företagen 

vid köp av redovisningstjänster. Utifrån Buygridmodellen (se figur 3) utvecklad av 
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Robinson, Faris och Wind och modellen över köpbeslutsprocessen som Day och 

Barksdale anpassat för tjänster (se figur 4) tar företag fram ett underlag med krav för 

vad de vill uppnå med köpet. Den insamlade empirin visar inte något 

överensstämmande med detta tillvägagångssätt. Enligt Duganier (2005, s. 42) är det 

viktigt att ställa krav på redovisningskonsulten för att företagaren ska kunna 

upprätthålla en god kontroll över redovisningen. Respondenterna förväntar sig däremot 

att redovisningskonsulterna ska besitta den kunskap som krävs för att utföra den 

grundläggande redovisning som de små företagen efterfrågar och några specifika krav 

har de därför inte arbetat fram. Småföretagarnas resonemang stämmer här bättre överens 

med köpbeslutsprocessen för konsumenter där något steg gällande krav inte finns 

uppräknat. 

Det motsvarande steget till att ta fram underlag med krav i köpbeslutsprocessen för 

konsumenter är att de genomför en informationssökning. Enligt Puccinelli et al. (2009, 

s. 20) är konsumenter mer engagerade i informationssökningen när de är väl insatta i 

vad de ska köpa och gör en mer genomgående informationssökning. Enligt empirin 

visade det sig att många av företagarna inte hade tillräckligt med kunskap om 

redovisning för att veta exakt vilka tjänster de eftersökte och de gjorde därmed ingen 

utförlig informationssökning. Bristen på intresse för redovisningsområdet kan vidare 

vara en anledning till den begränsade informationssökningen. Majoriteten av 

företagarna tog istället råd och bad om en rekommendation från någon i sin omgivning 

vilket stämmer överens med Kotler och Armstrongs (2010, s. 178) resonemang om att 

konsumenter kan ta råd från bekanta när de ska köpa en vara eller tjänst. Endast ett fåtal 

genomförde en mer utförlig informationssökning av redovisningskonsulter och 

fokuserade då på den personliga kontakten framför de olika tjänster som erbjöds.  

6.3 Valet av redovisningskonsult 

Efter att småföretagarna gjort en informationssökning väljer de slutligen en 

redovisningskonsult. Empirin visar att det är vanligast att företagarna väljer 

redovisningskonsult utifrån rekommendationer. Den redovisningskonsult som väljs är 

därmed den första konsult de kommit i kontakt med. Enligt Wilson (2000, s. 787) antas 

det ofta att konsumenter tar köpbeslut snabbare och mer på känsla i större utsträckning 

än företag som anses vara mer rationella. Därmed förbises det enligt Wilson (2000, s. 

780-781, 787) att ett företag består av flera sammansatta individer som alla har 

individuella åsikter och att konsumenter tar råd från omgivningen vid beslut. När det 

gäller företagarna som denna studie fokuserat på har det visat sig att de till viss del 

agerar rationellt som företag antas göra men att de även går på känsla som en 

konsument. Empirin visar att företagarna väljer den första redovisningskonsulten de 

kommer i kontakt med och att de väljer den redovisningskonsult som ”känns rätt” men 

också att de tar råd för att finna en kompetent redovisningskonsult ofta utifrån att den 

har kunskap inom företagets bransch. Sättet företagarna i studien agerar på stämmer 

därmed in på Ozmen et al. (2013, s. 208) påstående om att små företag agerar rationellt 

som företag men samtidigt agerar irrationellt som konsumenter. Företagarnas sätt att 

resonera på när de tar råd kan nämligen ses som rationellt samtidigt som de ofta väljer 

redovisningskonsult utifrån vad Kotler och Armstrong (2010, s. 179) diskuterar som att 

gå på känsla. 

 

Enligt Day och Barksdale (1994, s. 47) gör företagen en utvärdering av alternativa 

leverantörer innan valet av den slutliga leverantören. Enligt empirin är det väldigt få av 

företagarna som väljer mellan flera olika redovisningskonsulter. I de fåtal fall där 
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företagaren sökt upp flera redovisningskonsulter har alla med undantag för en 

respondent valt den första redovisningskonsult som de kom överens med istället för att 

ställa olika alternativa redovisningskonsulter emot varandra. Någon utvärdering av olika 

alternativ görs därför inte i någon större utsträckning. Day och Barksdales (1994, s. 45-

46) påstående om att valet av leverantör görs i flera steg när företag köper tjänster 

stämmer således inte alls överens med den insamlade empirin till denna studie. Kotler 

och Armstrongs (2010, s. 178-179) resonemang om att konsumenter gör en utvärdering 

av olika alternativ stämmer således inte heller i någon hög grad överens med den 

insamlade empirin. Endast vid ett tillfälle valde en respondent att utvärdera flera 

alternativ samtidigt och ställa dem emot varandra.  

6.4 Eventuella ytterligare steg innan utvärdering 

När företagarna har valt redovisningskonsult visar empirin att de gör ett val angående 

vilka arbetsuppgifter relaterat till redovisningen som konsulten ska utföra. Det vill säga 

företagarna väljer vilka tjänster de vill köpa. Enligt modellen utvecklad av Robinson, 

Faris och Wind (se figur 3) och enligt modellen utvecklad av Day och Barksdale (se 

figur 4) tar företag fram ett underlag över vad de efterfrågar innan de tar kontakt med 

eventuella leverantörer. Enligt Day och Barksdale (1994, s. 46) arbetar företagen först 

fram mål som därefter bryts ner till specifika kriterier som leverantörerna ska uppfylla 

för att kunna möta företagets behov. Enligt empirin ser förfarandet när småföretagarna 

genomgår köpbeslutsprocessen annorlunda ut. För det första har företagarna inte arbetat 

fram några krav angående tjänster som redovisningskonsulten ska kunna utföra utan 

antar att redovisningskonsulterna kan utföra alla tjänster de efterfrågar. Ett vanligt 

förfarande vid valet av specifika tjänster är snarare att företagarna tillsammans med 

redovisningskonsulten arbetar fram vilka tjänster som kan vara lämpliga för företagaren 

att ta del av. Många av företagarna har naturligtvis funderat över vilka tjänster de kan 

tänkas behöva få hjälp med men det märks tydligt att företagarna litar på 

redovisningskonsulternas kompetens inom redovisningsområdet och ofta låter konsulten 

vara ledande i valet.    

6.5 Utvärdering 

De tre modellerna över köpbeslutsprocessen som teorikapitlet bygger på är alla överens 

om att det görs en utvärdering som ett sista steg i köpbeslutsprocessen. Resonemanget 

om hur denna utvärdering genomförs skiljer sig dock åt mellan modellerna. I modellen 

över köpbeslutsprocessen för konsumenter sker denna utvärdering endast i ett steg. 

Något som påverkar huruvida en konsument är nöjd med sitt köp eller inte är enligt 

Puccinelli et al. (2009, s. 16) till vilken grad konsumentens förväntningar blivit 

uppfyllda. Denna studie visar på att småföretagarna är mycket nöjda med sina 

redovisningskonsulter vilket kan ses som att förväntningarna blivit uppfyllda. I sin tur 

skulle uppfyllandet av förväntningarna kunna förklaras av den relativt enkla 

redovisningen som småföretagarna vill att redovisningskonsulterna ska utföra vilket inte 

medför speciellt höga förväntningar.  

 

Enligt Day och Barksdale (1994, s. 48-49) utvärderas köp av tjänster i två steg, ett 

utifrån tjänsteleveransen och ett utifrån kvaliteten på tjänstens resultat, eftersom 

utvärderingen annars kan bli missvisande. Enligt empirin har respondenterna endast i 

låg utsträckning utvärderat bemötandet av redovisningskonsulten, arbetet mellan 

företagaren och redovisningskonsulten och den slutprodukt företagaren får ta del av. Det 
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kan med andra ord diskuteras om respondenterna gjort någon utvärdering och 

framförallt om de har gjort en utvärdering i två steg. Respondenternas brist på kunskap 

inom redovisningsområdet försvårar ytterligare en utvärdering av slutprodukten med 

tanke på att redovisningskonsulten ofta måste förklara innebörden av rapporterna istället 

för att företagaren själv ifrågasätter rapporternas kvalitet.  

 

Något som kom fram av empirin var att respondenterna var nöjda med sina nuvarande 

redovisningskonsulter. Många av respondenterna antog att en utförligare utvärdering 

skulle ha skett om de inte hade varit nöjda med sin konsult eller om de stött på något 

större problem angående redovisningen. Resonemanget styrks av att de respondenter 

som tidigare varit missnöjda med sin redovisningskonsult utvärderat den i större 

utsträckning med resultatet att de valt att byta konsult.  

6.6 Tilläggsval av tjänster 

Utöver det inledande köpet av tjänster har de flesta av respondenterna valt att utöka 

antalet tjänster de köper av redovisningskonsulten allteftersom. Detta tilläggsköp ingår 

inte i den inledande köpbeslutsprocessen utan kan delvis ses som ett modifierat återköp 

i modellen av Robinson, Faris och Wind (se figur 3). Wilson (1987, s. 323) beskriver att 

ett modifierat återköp uppstår när liknande köp genomförts av företaget sedan tidigare. 

De redovisningstjänster som företagarna i denna studie lagt till liknar de tjänster de köpt 

sedan tidigare eftersom det fortfarande rör sig om redovisningstjänster som utförs av 

samma redovisningskonsult. Köpbeslutsprocessen förkortas därmed avsevärt vid köp av 

tilläggstjänster. Ett behov uppstår även vid valet av tilläggstjänster men därefter har 

respondenterna direkt valt att ta kontakt med sin redovisningskonsult och arbeta fram 

fler lämpliga tjänster. Informationssökning och val av redovisningskonsult är därmed 

steg som företagarna inte genomgår när de köper tilläggstjänster. Processen avslutas 

därefter med att tilläggstjänsten läggs till de övriga tjänsterna vid den slutliga 

utvärderingen.  



67 
 

7. Slutsatser 
I följande avsnitt dras slutsatser gällande köpbeslutsprocessen för små företag vid köp 

av redovisningstjänster med analysen som grund. Den slutliga köpbeslutsprocessen för 

små företag vid köp av redovisningstjänster sammanställs i en modell. Därpå följer i 

avsnittet studiens teoretiska och praktiska bidrag för att avslutas med 

rekommendationer för framtida forskning inom området.  

7.1 Studiens slutsatser 

Dessa slutsatser svarar tillsammans på frågeställningen för studien som lyder: ”Hur ser 

köpbeslutsprocessen ut för små företag som väljer att outsourca 

redovisningsaktiviteter?”. Slutsatserna är formulerade utifrån de teorier och den empiri 

som studien bygger på och som sedan analyserats.  

 

Utifrån analysen kan det inledningsvis konstateras att småföretagare upptäcker ett behov 

eller ett problem som rör redovisningen. Antingen kan företagarna uppleva att 

redovisningen som ett problem eftersom den enligt lag måste genomföras eller så kan de 

se det som att de är i behov av någon som kan ta hand om redovisningen. Detta behov 

eller problem inleder köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster vilket stämmer överens med tidigare utformade 

köpbeslutsprocesser.  

 

Ett flertal anledningar kan ligga bakom att behovet eller problemet uppstår och flera 

anledningar ligger vanligtvis till grund för beslutet att outsourca redovisningen. De 

anledningar som identifierats i denna studie som påverkar företagarna till deras beslut 

att outsourca all redovisning eller delar av den är avsaknad av kunskap, att det behövs 

någon som kan hålla ordning på redovisningen, tidsbrist och att företagarna vill 

fokusera på sin verksamhet, brist på intresse för redovisning samt den alternativkostnad 

som uppstår när företagarna väljer att ta hand om redovisningen själv. Avsaknaden av 

kunskap och att företagarna är i behov av någon som kan hålla ordning på 

redovisningen kan båda kopplas till behovet av extern expertis. Tillsammans utgör 

dessa två de främsta anledningarna till att småföretagare väljer att outsourca 

redovisningen i företaget. Två andra vanliga anledningar till att outsourca redovisningen 

består av att företagarna vill fokusera på sin verksamhet och att de har tidsbrist vilket 

innebär att de väljer att fokusera på sin kärnkompetens. Även bristen på intresse är en 

vanlig anledning till att småföretagare väljer att outsourca redovisningen men den har en 

svagare koppling till teorierna som berör outsourcing. Slutligen är alternativkostnaden 

en anledning som småföretagarna indirekt kopplar till beslutet att outsourca 

redovisningen. Företagarna anser att redovisningstjänster är dyra men samtidigt inser de 

att kostnaden för redovisningstjänsterna inklusive transaktionskostnader inte överstiger 

de kostnader det innebär att utföra dessa aktiviteter själva. I det avgörande läget vid 

valet att outsourca eller inte anser företagarna att nyttan av att köpa redovisningstjänster 

överstiger kostnaderna vilket slutligen påverkar valet att outsourca redovisningen.  

 

Anledningarna som småföretagarna ser som bakomliggande till valet att outsourca 

redovisningen kan således kopplas till teorierna som berör transaktionskostnader, 

kärnkompetens och extern expertis. Utifrån analysen kan samtidigt konstateras att 

teorierna behöver utvecklas för att fånga upp småföretagares resonemang vid köp av 

redovisningstjänster. Teorierna behöver i denna kontext kompletteras med 

småföretagarnas resonemang kring tidsbrist och brist på intresse som mer hör samman 
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med hur den enskilda individen resonerar vilket kan visa på en skillnad mot när företag 

väljer att outsourca en aktivitet enligt tidigare studier.  

 

Efter att småföretagarna upptäckt ett behov och om de då bestämmer sig för att 

outsourca redovisningen genomgår de ett andra steg i köpbeslutsprocessen för små 

företag genom att göra en informationssökning. Vanligast vid denna 

informationssökning är att företagaren tar råd från någon i sin omgivning om en lämplig 

redovisningskonsult. Informationssökningen blir därmed inte speciellt omfattande och 

liknar konsumenters tillvägagångssätt vid informationsökning. Informationssökningen 

kan också innebära att företagaren själv uppsöker information om redovisningskonsulter 

men detta händer mycket sällan.  

 

Det tredje steget som företagarna genomgår enligt köpbeslutsprocessen för små företag 

vid köp av redovisningstjänster är att de väljer en specifik konsult att köpa 

redovisningstjänster av. Av de företagare som tar rekommendationer från sin omgivning 

följs rekommendationen i de flesta fall genom att företagaren väljer den första 

redovisningskonsult som rekommenderats. I de fall företagarna gör en mer omfattande 

informationssökning väljs normalt den första redovisningskonsulten företagaren 

kommer överens med. Detta tredje steg kan också det förklaras mer av en konsuments 

tillvägagångssätt än ett företags genom de snabba besluten och att de tar råd från 

människor i sin närhet. 

 

Efter att småföretagarna valt en specifik redovisningskonsult väljer de vilka tjänster de 

ska köpa. Detta steg i köpbeslutsprocessen genomförs vanligtvis genom att företagaren 

och redovisningskonsulten tillsammans arbetar fram lämpliga tjänster för företaget att ta 

del av. Företagaren litar i stor utsträckning på de rekommendationer som 

redovisningskonsulten ger angående val av tjänster. Här skiljer sig småföretagarnas 

köpbeslutsprocess åt jämfört med köpbeslutsprocesserna för konsumenter och större 

företag. Val av tjänster är i befintliga modeller över köpbeslutsprocessen ett beslut som 

tas innan valet av leverantör antingen redan vid informationssökningen för konsumenter 

eller som tidigt ställda krav för större företag.  När det gäller outsourcingstrategi 

bekräftar studien tidigare forskning genom att konstatera att små företag oftast väljer en 

total outsourcingstrategi gällande redovisning när mindre aktiviteter räknats bort. 

 

En slutlig utvärdering avslutar köpbeslutsprocessen och det slutliga steget stämmer 

således överens med modellerna över köpbeslutsprocessen både för konsumenter och 

för stora företag. Är företagaren nöjd med redovisningskonsulten är utvärderingen av 

ringa omfattning genom mindre funderingar över hur arbetet i stort fungerar. Är 

företagaren mindre nöjd med redovisningskonsulten sker en mer omfattande utvärdering 

som i många fall slutar med ett byte av redovisningskonsult.  

 

När samarbetet fortgår mellan företagaren och redovisningskonsulten är det initiala 

valet av tjänster inte huggna i sten. Under samarbetet pågår en fortlöpande dialog 

mellan företagaren och redovisningskonsulten angående lämpliga tjänster. Vanligtvis 

utvecklas samarbetet genom att redovisningskonsulten får ta hand om allt fler uppgifter 

som berör redovisningen i företaget. I samband med att nya tjänster ska läggas till 

påbörjas en ny mindre omfattande köpbeslutsprocess i form av ett modifierat återköp 

och därmed ingår inte dessa tilläggsköp i den initiala köpbeslutsprocessen.  
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Modellen över köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av redovisningstjänster kan 

sammanfattas genom en modell med 5 steg (se figur 12). Inledningsvis upptäcker 

företagarna ett behov eller problem som berör redovisningen. Behovet eller problemet 

kan lösas internt eller externt och när företagarna väljer att outsourca redovisningen 

väljer de att lösa behovet eller problemet externt. När ett beslut om att outsourca 

redovisningen fattats genomförs en informationssökning angående potentiella 

redovisningskonsulter vilket resulterar i ett slutligt val av redovisningskonsult. I nästa 

steg väljer företagaren lämpliga tjänster som redovisningskonsulten ska utföra. Valet av 

dessa tjänster arbetas fram i samråd med redovisningskonsulten. Slutligen genomförs en 

utvärdering av köpet vilken kan ske i olika omfattningar beroende på hur nöjd 

företagaren är med sin redovisningskonsult. 

 

Utifrån studien kan konstateras att köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster är en blandning av modellen över köpbeslutsprocessen utvecklad 

för konsumenter och modellerna över köpbeslutsprocessen vid köp av varor och tjänster 

för företag. Sambandet mellan de olika köpbeslutsprocesserna finns illustrerad i 

appendix 4. Många av stegen är återkommande i alla de tidigare utvecklade modellerna 

och dessa stämmer även överens med köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster. I stor utsträckning liknar småföretagarnas beteende konsumenters 

beteende vid ett köp. Företagarna visar i hög grad på ett beteende där de ofta låter 

känslorna styra över valet av att outsourca redovisningen och valet av en specifik 

redovisningskonsult. Vidare genomför företagarna endast en begränsad 

informationssökning och utvärdering i slutskedet och förbereder i låg utsträckning krav 

som redovisningskonsulterna ska uppfylla. En del av köpbeslutsprocessen för små 

företag som går att koppla till köpbeslutsprocesserna för företag, utöver de steg som tas 

upp i samtliga modeller, är valet av tjänster. Enligt modellerna för företag beskrivs det 

att företag väljer att ta fram ett underlag över vad tjänsten bör innehålla och krav som 

ställs. När det kommer till köpbeslutsprocessen för små företag arbetar även dessa fram 

vad tjänsten bör innehålla men till skillnad från när större företag genomför köp så tas 

detta förslag fram efter valet av specifik konsult.  

 

Slutligen kan konstateras att köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster i större utsträckning liknar köpbeslutsprocessen för konsumenter 

men med inslag av köpbeslutsprocessen för företag. En möjlig förklaring till att 

köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av redovisningstjänster liknar den process 

1. Upptäckten av ett behov eller problem 

2. Informationssökning 

3. Val av redovisningskonsult 

4. Val av tjänster 

5. Utvärdering 

Figur 12 - Köpbeslutsprocessen för små företag vid val av redovisningstjänster 
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som konsumenter genomgår vid köp är att företagsledaren ofta har få anställda att arbeta 

fram beslut tillsammans med och att företagaren som individ är starkt sammankopplad 

med företaget. Antagandet om att tidigare modeller framtagna över köpbeslutsprocessen 

för företag skulle passa in på alla företag oavsett storlek kan därmed konstateras inte 

stämma överens med verkligheten när det gäller småföretagare som köper 

redovisningstjänster. Köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster kan med andra ord konstateras ha likheter med både 

köpbeslutsprocessen för konsumenter och köpbeslutsprocesserna för företag. Vidare 

innehåller den delar som inte existerar i någon av de tidigare framtagna modellerna över 

köpbeslutsprocessen vilket innebär att den kan anses utgöra en egen modell vilket bidrar 

med en förståelse för de små företagen. 

7.2 Studiens bidrag 

Denna studie bidrar till en större förståelse för köpbeslutsprocessen för små företag vid 

köp av redovisningstjänster och vilka faktorer som påverkar dem i deras val under 

processens gång. Studien styrker de teorier som finns angående företags resonemang 

vid valet att outsourca aktiviteter som påverkar företaget och bygger även vidare på 

teorierna. Med hjälp av befintliga teoriers utformning av köpbeslutsprocessen för 

konsumenter och företag bidrar denna studie med en ny modell som visar den 

köpbeslutsprocess små företag genomgår när de bestämmer sig för att outsourca 

redovisningen. Denna studie visar på att köpbeslutsprocessen för små företag i större 

utsträckning liknar den köpbeslutsprocess konsumenter genomgår vid köp av varor och 

tjänster än de köpbeslutsprocesser som är framtagna för företag vid köp av varor eller 

tjänster även om processen har likheter med båda.  

 

För redovisningsbyråer lämnar studien ett praktiskt bidrag genom en insikt i hur små 

företags köpbeslutsprocess ser ut när de väljer att outsourca redovisningen. Mer 

specifikt kan redovisningsbyråerna ta hjälp av företagarnas resonemang angående varför 

de väljer att outsourca redovisningen och hur de resonerar kring valet av en specifik 

redovisningskonsult. Exempelvis är det viktigt att redovisningskonsulterna tänker på att 

använda ett språk som småföretagarna kan förstå genom att inte använda så mycket 

facktermer samt finnas tillgängliga för småföretagarna så de kan nå dem med frågor de 

vill ha svar på. Studien belyser även vad som är viktigt för redovisningskonsulter att 

tänka på när en potentiell kund tar kontakt genom att förstå vad kunderna önskar få ut 

av samarbetet vilket ofta rör sig om att de vill hitta någon de har förtroende för så de 

slipper oroa sig för redovisningen. För redovisningskonsulterna är detta av stor vikt 

eftersom det kan öka antalet kunder, antalet tjänster varje kund köper och 

kundnöjdheten vilket bidrar till en ökad omsättning. Denna överensstämmelse kan 

innebära en ökning av företag som tar professionell hjälp med redovisningen vilket ur 

ett samhälleligt perspektiv i sin tur kan medföra en ökad pålitlighet i den finansiella 

rapporteringen. Redovisningskonsulterna besitter nämligen god kunskap inom 

redovisning genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Vidare håller de sig uppdaterade 

inom redovisningsområdet något som kan vara svårt att mäkta med för företagare med 

mindre verksamheter. Redovisningskonsulterna har därmed bättre förutsättningar att 

hålla en hög kvalitet på den finansiella rapporteringen än småföretagarna själva. 
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Inom framtida forskning rekommenderar vi att en kvantitativ studie genomförs gällande 

den aktuella studiens modell över köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av 

redovisningstjänster. Med hjälp av respondenternas resonemang i den aktuella studien 

möjliggörs att en kvantitativ undersökning genomförs. Ett större slumpmässigt 

framtaget urval skulle kunna bidra till att påvisa om modellen går att generalisera i 

större utsträckning. Ett större och slumpmässigt urval skulle dessutom kunna bidra med 

kunskap om de faktorer som i studien visat sig påverka olika ställningstaganden under 

processens gång stämmer överens med resonemangen bland småföretagare i en större 

population. 

Det skulle också vara av intresse att studera huruvida processen för småföretagares köp 

av framförallt andra tjänster men även köp av varor överensstämmer med den 

köpbeslutsprocess som framtagits i denna studie. För andra leverantörer än 

redovisningsbyråer skulle det vara av intresse att inom forskningen ta reda på om 

modellen går att generalisera för andra köp än köp av redovisningstjänster. För 

leverantörer i allmänhet som riktar sig till små företag kan det vara relevant att besitta 

kunskap om små företags köpbeslutsprocess för att leverantörerna ska kunna utveckla 

och marknadsföra sin verksamhet utifrån småföretagarnas preferenser.  
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8. Sanningskriterier 
Kvalitativa sanningskriterier kommer att presenteras och diskuteras i detta avsnitt för 

att visa på studiens kvalitet. Sanningskriterierna delas inledningsvis upp i tillförlitlighet 

och äkthet. Därefter diskuteras kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

möjlighet att styrka och konfirmera samt rättvis bild som kan kopplas till dessa två 

övergripande områden. 

8.1 Sanningskriterier för en kvalitativ studie  

När det kommer till kvalitetskriterier för kvalitativa studier finns det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 191) inga uppenbart lämpliga kriterier. Istället beror lämpliga 

kvalitetskriterier på studiens ämne och syfte, med andra ord används olika kriterier 

beroende på vad studien är tänkt att bidra med (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 191). 

Enligt Bryman (2008, s. 353) kan sanningskriterier för kvalitativa studier delas in i två 

övergripande områden; tillförlitlighet och äkthet. Dessa övergripande områden delas i 

sin tur in i ett flertal underkategorier och tillsammans används dessa kriterier för att 

utvärdera kvaliteten på en kvalitativ undersökning (Bryman, 2008, s. 352-353). Vi har i 

denna studie valt att utgå ifrån de sanningskriterier som berör tillförlitlighet och äkthet 

eftersom det kan visa på att studien, som är av en kvalitativ karaktär, håller en hög 

kvalitet. 

8.1.1 Tillförlitlighet 

Sanningskriteriet tillförlitlighet har utvecklats som ett substitut till de validitetskriterier 

och reliabilitetskriterier som används inom den kvantitativa forskningen. Det kan 

nämligen vara svårt att applicera validitetskriterier och reliabilitetskriterier på kvalitativ 

forskning då dessa kriterier avser visa på en verklig verklighet utan variationer. 

(Bryman, 2008, s. 354) Denna studie baseras på en konstruktionistisk verklighetssyn där 

en kvalitativ metod använts för att beskriva respektive respondents verklighet. 

Tillförlitlighet kan därmed ses som ett bättre kriterium för att mäta denna studies 

kvalitet än de kriterier som används inom den kvantitativa forskningen.     

Tillförlitlighet kan i sin tur delas in i fyra underkategorier som alla visar på olika delar 

av studiens kvalitet. Dessa fyra underkategorier består av; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman, 2008, s. 354-355) I 

denna studie har vi valt att diskutera samtliga av dessa sanningskriterier då vi anser att 

de är av relevans för att visa på studiens tillförlitlighet.  

Trovärdighet 

En av de för studien relevanta kriterierna är trovärdighet. Bryman (2008, s. 354) hävdar 

att trovärdighet är en viktig del för att få andra att acceptera studiens innehåll. För att 

visa på trovärdighet måste forskaren visa på att den har förstått verkligheten på rätt sätt 

(Bryman, 2008, s. 354-355). Starrin och Svensson (1994, s. 178) hävdar att 

argumentationen i studien är det som bidrar till att visa på hur trovärdig en studie anses 

vara och det krävs att andra inte kan identifiera större brister i arbetet. Analysen och 

tillhörande slutsatser har i denna studie förankrats genom tidigare genererade teorier 

som berör studien samt genom den insamlade empirin. Argumentationen bygger på att 

teori och empiri sammankopplas för att generera ny kunskap inom ämnet. 
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För att öka trovärdigheten av en studie kan enligt Bryman (2008, s. 354-355) och 

Starrin och Svensson (1994, s. 181) triangulering användas eftersom liknande svar från 

olika källor visar på en större trovärdighet. I vår studie har vi valt att använda en typ av 

triangulering i form av intervjuer, både från småföretagare som tar hjälp av 

redovisningskonsulter och från redovisningskonsulter, för att fånga upp två sidor av 

samma mynt. Utifrån den empiri som insamlats kan konstateras att mycket i de två 

gruppernas resonemang stämmer överens och styrker därmed trovärdigheten av studiens 

slutsatser. 

Överförbarhet 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 169) finns det en svårighet i att använda den i 

studien genererade teorin i andra sammanhang än den specifika studien vid kvalitativ 

forskning. Starrin och Svensson (1994, s. 180) menar att resultaten i sig kan vara svåra 

att generalisera utöver studien däremot kan studiens resultat användas i andra situationer 

och upptäcka om teorin går att applicera även i det fallet. Vi menar att den framtagna 

teorin i vår studie skapar en god grund att bygga vidare på och utveckla. Den modell 

som framtagits i studien kan testas genom kvantitativa undersökningar men framförallt 

går den att ha i åtanke när andra studier angående köpbeslutsprocessen för små företag 

genomförs.  

Enligt Bryman (2008, s. 355) krävs vidare en tydlig beskrivning av resultatet för att öka 

sannolikheten att andra ser studien som användbar.  Vi har i studien gått djupare in på 

de steg som köpbeslutsprocessen för små företag vid köp av redovisningstjänster består 

av. Vi har beskrivit och analyserat hur ett flertal respondenter resonerat och gått tillväga 

för att finna likheter mellan dem och på så sätt öka studiens användningsområde. 

Pålitlighet 

Kvalitativa studier är svåra att upprepa i sådan hög grad att resultat blir detsamma som i 

den ursprungliga studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 168). Därför hävdar Bryman 

(2008, s. 355) att det är viktigt att forskaren är tydlig i sitt tillvägagångssätt för att andra 

forskare ska kunna uppfatta studien som transparant och därmed kunna granska den. I 

denna studie har vi motiverat de val som gjorts angående metod, urval och teori. Vidare 

har intervjuguiderna bifogats och citat tydliggjorts. Dessa motiveringar och 

förtydliganden bidrar till en tydlighet i studien som medför att även om den inte går att 

upprepa fullt ut så går den att granska av utomstående.  

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Enligt Bryman (2008, s. 355) måste forskare visa på att de försökt vara objektiva i den 

mån det går och inte låtit sina personliga åsikter påverka studien. Intrycket forskaren får 

av sina studieobjekt får enligt Johansson Lindfors (1993, s. 167) inte påverka hur 

forskaren använder och hanterar informationen som studieobjektet delgivit forskaren. Vi 

har valt att tydligt beskriva vår förförståelse, både den teoretiska och den praktiska, för 

att visa på vår medeventenhet angående vad som kan medföra att vi påverkar studien. 

Denna medvetenhet har vi tagit med oss genom studiens gång och hela tiden reflekterat 

över hur vi kan öka vår objektivitet gällande studien. För att minska risken för en allt för 

vid tolkning av empirin har vi använt oss av många och tydliga frågor och dessutom har 

vi bearbetat empirin tillsammans för att minska risken för misstolkningar.   
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8.1.2 Äkthet 

Sanningskriterierna som berör äkthet kan enligt Bryman (2008, s. 356) anses ta upp 

frågor som är mer fokuserade på studien i sin helhet. Flera underkategorier kan 

identifieras enligt Bryman (2008, s. 357) och vi har endast valt att fokusera på 

sanningskriteriet rättvis bild. Valet baserar vi på att detta kriterium kan anses ha en stark 

anknytning till vår studie och vi vill därför diskutera detta kriterium.  

Rättvis bild 
För att studien skall kunna bidra med en rättvis bild krävs det enligt Bryman (2008, s. 

357) att forskaren ser till studien bygger på flera studieobjekts åsikter och resonemang. 

Vidare hävdar Starrin och Svensson (1994, s. 182) att det är viktigt att alla olika 

beskrivningar av det studerade ämnet tas upp för att alla möjliga utfall ska finnas att 

tillgå. I denna studie har empiri insamlad från alla respondenter använts i 

empirisammanställningen. Från vissa respondenter har mer empiri använts än från andra 

vilket beror på hur utförliga deras svar varit. Många gånger har respondenterna 

diskuterat samma saker och vi har då valt citat utifrån tydlighet för att ge en rättvis bild 

av empirin i stort. Vi hävdar att studien därmed ger en rättvisande bild av empirin även 

om inte all empiri delgetts, istället har empiri av relevans för studiens syfte framhävts.  
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Appendix 1 – Försättsbrev 

Hej! 

Vi heter Linnéa Stenlund och Sandra Zingmark och vi är två studenter vid Umeå 

Universitet som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi nu under våren. 

Arbetet handlar om företag som valt att anlita en redovisningskonsult. Med 

redovisningskonsult menar vi en person som inte arbetar i företaget och som bland 

annat kan ta hand om företagets bokföring och upprätta dess årsredovisning jämfört 

med en revisor som är den som granskar den redan upprättade redovisningen. 

Vi önskar spela in intervjun som stöd till vårt minne. Ditt svar kommer att behandlas 

anonymt och inspelningen kommer endast avlyssnas av oss två i syfte att ge en mer 

rättvisande bild av samtalet. Vi önskar att du är så utförlig som möjligt i dina svar under 

samtalet för att bidra till att vi ska kunna dra så rättvisande slutsatser som möjligt. Vi 

bifogar en övergripande intervjuguide med frågor vi under intervjun kommer att 

fördjupa oss i. Om du slutligen vill ta del av den färdiga uppsatsen skickar vi den gärna 

till dig.  

Tack för att du ställer upp och deltar i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 

Linnéa Stenlund och Sandra Zingmark 
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Appendix 2 – Intervjuguide småföretagare 

Inledande frågor 
 Berätta lite om ditt företag från det att du funderade över att starta det.  

o Bakgrund 

o Hur kom företaget till? 

o Var du med i uppstarten eller har du tagit över företaget? 

o Antal anställda 

o På vilket sätt betalar dina kunder? (kort, kontant, fakturering) 

o Hur många köp gör ni under en månad? 

o Hur många köp gör kunder hos er varje månad? 

 Har du använt dig av en redovisningskonsult från starten? 

o Om nej, hur löste du det tidigare? 

o Hur kom det dig att du löste det så tidigare? 

 Har du haft samma redovisningskonsult hela tiden? 

o Om nej, varför valde du att byta? 

 Har företaget en revisor? 

o Om nej, varför valde du bort revisorn?  

o Om nej, använde du dig av en redovisningskonsult tidigare samtidigt som du 

hade en revisor? 

o Varför har du valt att ha en revisor? 

 Köper du några andra tjänster utöver redovisningstjänster? 

o Vilka? 

 

Valet att använda en redovisningskonsult ( utgå ifrån den första 
redovisningskonsulten du anlitade) 

 Hur kom du på att du skulle använda dig av en redovisningskonsult? 

 Vilka av dessa är de främsta anledningarna till att du valde att använda dig av en 

redovisningskonsult? 

 Om du hade velat göra redovisningen själv, känner du att du har de kunskaper 

som krävs? 

 Såg du några nackdelar med att använda dig av en redovisningskonsult första 

gången? Om ja, vilka? 

o Funderade du på att inte använda en redovisningskonsult? Varför? 

 

Efter valet att använda en redovisningskonsult  

 När du hade bestämt dig för att använda dig av en redovisningskonsult hur gick 

du då tillväga?  

o Utformade du krav innan eller frågade du vad redovisningskonsulten hade 

att erbjuda? Hade du funderat igenom vad du var ute efter? Vad? 

o Valde du mellan flera redovisningskonsulter? 

o Hur valde du ut just den redovisningskonsulten? 

o Tog du råd från någon vid valet av redovisningskonsult? 

o Vem? 

 Vad fick dig att välja just den redovisningskonsulten?  
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Specifik redovisningskonsult (utgå ifrån den redovisningskonsult du har 
idag) 

 Vilka tjänster köper du? Det vill säga vad gör redovisningskonsulten åt dig? 

(Löpande bokföring? Årsbokslut? Momsredovisning? Deklarationer? 

Fakturering (Kund, Leverantör)? Konsultationer (skattefrågor/kunder ringer)? 

Löner och personalfrågor (+personalförsäkringar)? Besök av 

redovisningskonsulten ex bokföringsprogram?) 

o Hur kom du fram till att köpa dessa tjänster? 

o Är det några tjänster du tycker är viktigare än de andra? 

o Om ja, vilka? 

o Om någon av dessa skulle försvinna, skulle du då byta 

redovisningskonsult? 

 Har du valt att göra någon del av redovisningen eller annat pappersarbete själv? 

o Om ja, I så fall vad? (ex. fakturering in- och utgående) 

 Hur överlämnar du materialet till redovisningskonsulten? Hur ofta? 

 Hur är ditt material sorterat? 

 Har du valt att lägga till eller ta bort tjänster?  

o Om ja, varför? 

 Hur ofta tar du kontakt med din redovisningskonsult och ställer frågor? 

o Kan du ge exempel på vilken typ av frågor du brukar ställa? 

o Hur kommer det sig att du rådfrågar av din redovisningskonsult 

o Tar du kontakt med någon annan för att få hjälp eller råd angående frågor 

som redovisningskonsulten kunde ha hjälpt dig med? Vem? 

 Träffar du din redovisningskonsult så ofta du vill?  

o Om nej, varför inte? 

 Hur mycket tid lägger du ner på redovisningen och annat pappersarbete varje 

månad? (samtal med konsulten, sätta sig in i redovisningen och så vidare)  

o Om du tidigare gjorde redovisningen själv ser du någon skillnad i hur 

mycket tid du lägger ner idag jämfört med när du själv tog hand om 

redovisningen? 

 

Utvärdering (utgå ifrån den redovisningskonsult du har idag) 

 På en skala 1-5 (där 1 står för inte alls och 5 står för väldigt mycket) hur mycket 

har du funderat över hur du blir bemött av din redovisningskonsult? 

o På vilket sätt har du utvärderat bemötandet?  

o Hur tycker du då att du har blivit bemött? 

 På en skala 1-5 hur mycket har du funderat över hur väl arbetet har fungerat 

mellan dig och din redovisningskonsult över åren? 

o Hur väl tycker du att det har fungerat? 

 Vad får du ta del av för material? (ex rapporter, annat delgivet material) 

o Hur upplever du rapporterna, tycker du att de är lätta eller svåra att förstå? 

o Har du fått gå igenom rapporterna tillsammans med din redovisningskonsult 

och fått dessa förklarade för dig? 

o På en skala 1-5 hur mycket har du funderat över vilken information 

materialet ger? 

o Använder du rapporterna som hjälp på något sätt i ditt företag? Vilket sätt? 

 På en skala 1-5 i vilken utsträckning känner du att du har kontroll över 

redovisningen?  

o Vad är det som gör att du har kontroll i den utsträckningen? 
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o Skulle du vilja ha mer kontroll än du har i dagsläget? 

o Om du tidigare gjorde redovisningen själv hur upplever du skillnaden i 

kontrollen före och efter du började använda dig av en redovisningskonsult? 

 På en skala 1-5 hur nöjd är du med dokumenteringen av redovisningen?   

o Om du tidigare gjorde redovisningen själv vilka skillnader ser du i 

dokumenteringen före och efter du började använda dig av en 

redovisningskonsult? 

 Ser du några nackdelar med att använda dig av en redovisningskonsult idag?  

 På en skala 1-5 hur nöjd är du med din redovisningskonsult? 

o Vad kunde göras bättre? 

 Har du något annat du vill tillägga? 
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Appendix 3 – Intervjuguide 

redovisningskonsulter 
 

 Väljer många av de små företagen bort revisorn efter revisorpliktens 

avskaffande?  

o Hur brukar ni resonera med era kunder? 

 Får ni ofta prisförfrågningar från potentiella kunder eller har de oftast bestämt 

sig redan när de kommer till er? 

 Vilka tjänster erbjuder ni? (Löpande bokföring? Årsbokslut? Momsredovisning? 

Deklarationer? Fakturering (Kund, Leverantör)? Konsultationer 

(skattefrågor/kunder ringer)? Löner och personalfrågor (+personalförsäkringar)? 

Besök av redovisningskonsulten ex bokföringsprogram?) 

o Vilka tjänster väljer kunderna oftast att köpa?  

o Hur brukar kunderna välja vilka tjänster de ska köpa? Brukar ni diskutera det 

emellan er? 

o Brukar ni lägga till nya tjänster om dessa efterfrågas av kunderna eller har ni 

ett fast sortiment? 

 Hur överlämnar kunderna materialet till dig?  

 Hur brukar materialet vara sorterat när det överlämnas till dig? 

 Brukar kunderna ofta lägga till eller ta bort tjänster? 

 Hur ofta tar kunder kontakt med dig och ställer frågor? 

o Kan du ge exempel på vilken typ av frågor de brukar ställa? 

 Vad får kunden ta del av för material? (ex rapporter, annat delgivet material) 

o Hur ofta brukar ni gå igenom rapporterna tillsammans? 

 Har du något annat du vill tillägga? 
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Appendix 4 – Samband mellan 

köpbeslutsprocesser 
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