


Enligt en färsk FSF-studie nyttjar inte före-
tagen det offentliga rådgivningssystemet i 
särskilt hög utsträckning. Det visar sig att 
åtta av tio nya och unga företag uppger sig 
sakna behov av offentlig rådgivning. Däre-
mot får en stor majoritet av företagarna stöd 
och tips från Skatteverket, banker, revisorer 
samt vänner eller andra företagare. Samti-
digt har det offentliga rådgivningssystemet 
inte som huvuduppgift att stödja alla före-
tag. Av all företagsservice som ges går den 
främst till framgångsrika nya och unga fö-
retagare. Men även stora andelar av företag 
med små överlevnadsmöjligheter utnyttjar 
offentlig rådgivning (se tabell). Frågan är 
om resurserna satsas rätt. Detta är något 
som behöver analyseras framöver, avsakna-
den av systematiska utvärderingar är stor.

Hur ser efterfrågan på företagsservice ut?
Studien Behov och betydelse av rådgivning 
till nya och unga företag beskriver nya, ca 
ett halvår gamla, och unga, ca tre år gamla, 
företags efterfrågan på rådgivning. Infor-
mation, hjälp eller rådgivning ses i studien 
som synonyma begrepp och inkluderar 
myndighetsinformation från Skatteverket 
eller Tillväxtverket liksom rådgivning från 

redovisningsföretag, banker, juridiska fir-
mor och offentligt finansierad rådgivning 
från ALMI Företagspartner och kommu-
nernas näringslivskontor. Totalt har 20 
områden för olika former av företagsser-
vice definierats. Studiens fokus är inriktat 
på i vilken omfattning företagare använder 
sig av rådgivningssystemet samt i vilken ut-
sträckning de får sina upplevda behov till-
godosedda.  Studien syftar därmed inte till 
att utvärdera effekterna av de insatser som 
rådgivningsorganisationerna genomför.

3000 intervjuer i fyra svenska regioner 
Rapporten baseras på telefonintervjuer 
och seminarier i fyra regioner: Skåne, Väs-
tra Götaland, Västernorrland och Örebro. 
Telefonintervjuerna genomfördes under 
hösten 2008 med närmare 3000 företagare 
som antingen startade sin verksamhet un-
der första halvåret 2008 eller under mot-
svarande period 2005. Ett antal seminarier 
har också hållits i respektive region, med 
totalt ett hundratal representanter för of-
fentlig rådgivning. Dessutom har fler än 30 
telefonintervjuer genomförts med represen-
tanter för det offentligt finansierade rådgiv-
ningssystemet för att ytterligare förbättra 

Så kan svensk företagsrådgivning 
förbättras!
Forskningssammanfattning – Forum för småföretagsforskning
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förståelsen för serviceutbudet. Vissa slut-
satser relateras till en utredning från FBA 
om utbud av statligt finansierad företags-
rådgivning, se Kempinsky m.fl. 2009. 

Sammanfattning av slutsatser
• Efterfrågan på rådgivning är störst i före-
tagets tidiga faser. Kvinnor har större behov 
av rådgivning än män. Detsamma gäller 
unga förtagare, under 25 år, och företagare 
med utländsk bakgrund. Minst behov har 
medelålders och äldre män födda i Sverige.
 
• Inga resultat tyder på att några särskilda 
grupper missgynnas av rådgivningssystemet.
  
• Företagens behov av rådgivning består 
främst av en blandning mellan informa-
tionsinhämtning hos t.ex. Skatteverket och 
redovisningsföretag samt ”kopplingsfunk-
tioner” mellan rådgivningssystemet och 
företagarna. För områden som omfattas av 
det offentliga systemet är behov och erhål-
len hjälp mindre. 

• Företagare som har svårt att finansiera 
verksamheten uppger större behov av råd-
givning liksom företagare som har svårt att 
försörja sig på sitt företagande. 

• Skillnaderna mellan behov och tillgodo-
sedda behov är störst för företagare med 
startår 2008. Företagare med startår 2005 

har liksom företagare med god försörj-
ningsförmåga i högre grad fått sina behov 
av rådgivning tillgodosedda.   
• En stor del av företagarna utnyttjar inte 
det offentliga rådgivningssystemet. T.ex. 
har endast cirka 10-15 procent fått hjälp 
eller tips från Almi Företagspartner eller 
Nyföretagarcentrum och för Näringslivs-
kontoret är andelen ännu mindre. Av de 
som haft kontakter med en rådgivningsak-
tör uppger cirka 60-70 procent av företa-
gen att bemötandet, kompetensen och kun-
nigheten hos dessa organisationer varit bra 
eller mycket bra.

• Företagare har rimliga förväntningar på 
hur de kan utveckla företaget. Män tycks 
ha högre förväntningar på kort sikt och 
kvinnor omvänt högre förväntningar på 
lång sikt. Desto sämre förväntad utveckling 
desto större behov av rådgivning. 

• Hälften av företagen har god eller ganska 
god försörjningsförmåga och hälften har 
omvänt dålig eller mycket dålig försörj-
ningsförmåga. 

• Yngre företagare och företagare med ut-
ländsk bakgrund kan i högre grad försörja 
sig på sitt företagande. 
 
• Företagare med utländsk bakgrund har 
fler anställda och arbetar fler timmar än fö-
retagare som är födda i Sverige. 
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Tabell: Försörjningsförmåga relaterat till behov och erhållen rådgivning/hjälp, %

Försörjningsförmåga Behov av 
rådgivning, %

Erhållen 
rådgivning, %

Differens, % Antal 
observationer

Mycket bra 42 39 3 473
Ganska bra 48 36 12 957
Ganska dålig 46 30 16 543
Mycket dålig 50 26 24 835



Hur kan rådgivningssystemet förbättras? 
För att bedöma vilka åtgärder som bör 
vidtas för att förbättra det existerande 
rådgivningssystemet handlar det om att ta 
ställning till ett antal grundläggande fråge-
ställningar. Hur ser företagarnas behov av 
extern rådgivning ut och vilken roll ska den 
offentligt finansierade rådgivningsmarkna-
den ha avseende olika former av rådgiv-
ning, hjälp, tips och information? I studien 
lanseras följande policyförslag: 

• Information från myndigheter efterfrågas 
av alla typer av företagare. Myndigheterna 
bör därför årligen redovisa resultaten av 
denna service och information.

Skatteverket är den myndighet som de flesta 
företagare, sex av tio, önskar hjälp och ser-
vice från, men även tjänster från Bolagsby-
rån efterfrågas i hög utsträckning. Det hand-
lar främst om att tillhandahålla information 
i enskilda ärenden. Företagarna får också i 
relativt stor omfattning sina uppgivna behov 
tillgodosedda, inte minst gäller det 2005 års 
företagare. De behov som inte tillgodoses, 
gäller framför allt tjänster från Skatteverket. 
På grund av den stora betydelse denna ser-
vice har för företagare i tidiga faser bör det 
regelbundet avrapporteras hur väl myndig-
heterna klarar av denna uppgift. Detta görs 
rimligen av en oberoende organisation efter-
som beroende utvärderingar ofta ger över-
vägande positiva resultat, se t ex Lundström 
och Stevenson, 2005.

• Kunskaperna om privata konsultmarkna-
der bör förbättras. 

Hälften av företagarna anser sig behöva 
råd om skatter och redovisning, men ibland 

saknas kunskap om var man ska vända sig. 
Det finns därför argument för att med viss 
regelbundenhet regionalt redovisa vilka 
företag som finns verksamma inom efter-
frågade områden, inte minst vad gäller re-
dovisning och juridik. Kunskaper om en 
privat konsultmarknad skulle därmed kun-
na spridas på ett mer effektivt sätt genom 
att offentliga rådgivningsorganisationer 
publicerar namn på verksamma konsultfö-
retag inom olika områden.

• Offentligt finansierade specialistfunktio-
ner bör göras mer generella.

Knappt en av tio företagare efterfrågar spe-
cialistfunktioner som huvudsakligen är of-
fentligt finansierade, som exportrådgivning 
eller tjänster kring design och produktut-
veckling. Samtidigt är dessa områden vik-
tiga för företagens utveckling och förnyel-
se. Samhället bör se över hur denna typ av 
tjänster kan efterfrågas mer och stimulera 
fler företagare att aktivt arbeta med dessa 
områden. Att Sverige får nya och unga fö-
retag som successivt ökar sina exportande-
lar, men även arbetar aktivt med produkt-
utveckling och design, kommer att vara av 
stor betydelse framöver. Det bör mer i detalj 
studeras vad som görs i andra länder inom 
jämförbara rådgivningssystem men även 
avseende mer generella typer av åtgärder. I 
första hand bör speciella avdragsmöjligheter 
införas för enskilda företag som aktivt satsar 
på exempelvis design och produktutveckling, 
kanske i form av ett s k ROT-avdrag. Detta 
är vanligt i många europeiska länder. Det är 
bekymmersamt att så få av företagen som 
studerats tycks arbeta aktivt inom områden 
som har med långsiktig förnyelse att göra.
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• Det offentliga stödsystemet bör satsa 
ännu mer på nya arbetsformer.

Ungefär två av tio företagare efterfrågar 
strategisk rådgivning av typen strategier, 
mål, visioner och utvecklande av affärs-
idé. Samtidigt är kunderna relativt nöjda. 
Här har också nya arbetsformer växt fram, 
som skapande av arenor eller ”kopplings-
funktioner”. Det handlar om att koppla 
ihop företagarnas efterfrågan med befint-
liga erfarna företagare som vill verka som 
mentorer och som ofta har nödvändiga 
branschkunskaper. Dessa nya arbetsformer 
skulle kunna utvecklas i större omfattning 
framöver samt ge upphov till att nya priva-
ta företag skapas. Goda exempel på projekt 
som genomförts under senare år, inte bara i 
Sverige utan även i andra jämförbara eko-
nomier, är exempelvis Mentorprogrammet 
som initierades av ALMI Företagspartner 
i Örebro län. Detta projekt utgör ett om-
råde där offentliga aktörer kan spela en 
stor roll i framtiden.

• Behovet av specialiserade organisationer 
för specifika företagsformer eller grupper 
av företagare kan diskuteras.

Det finns få indikationer på att specifika 
grupper till exempel kvinnor, utlandsfödda 
eller unga företagare, är missgynnade av 
nuvarande rådgivningssystem. Tvärtom har 
dessa grupper en högre utnyttjandegrad av 
rådgivning än andra grupper av företagare. 
Tar man den låga efterfrågan på rådgivning 
från specialiserade typer av organisationer 
i beaktande kan det ifrågasättas om det 
finns behov av program för särskilda fö-
retagsformer som knappast utnyttjas. Det 
har inte varit vår uppgift i denna studie att 

bedöma enskilda organisationers effektivi-
tet.  Utifrån de resultat som framkommit 
gällande företagarnas behov anser vi dock 
att en bedömning av satsade resurser på 
specialinriktade organisationer och deras 
effekter på företagandet bör göras.  
z
• Behovet av s k företagslotsar kan ifrågasät-
tas eftersom det finns få argument för att an-
talet organisationer i systemet är för många. 

Hela 75 procent av företagarna tycker inte 
att det är svårt att veta var de ska vända 
sig för att få råd, hjälp och tips. Samtidigt 
pågår diskussioner om att det behövs färre 
större organisationer eller olika former av 
lotssystem i rådgivningssystemet som han-
terar en företagares alla problem från ax 
till limpa. Vi anser att det tvärtom kan vara 
viktigt med olika alternativa organisationer 
för företagare som inte får den hjälp de be-
höver vid ett ställe. En betydelsefull aspekt 
handlar om att underlätta framväxten av 
fler växande och innovativa företag. Det 
görs knappast genom färre och större of-
fentliga organisationer. 

• Offentliga rådgivningsaktörer spelar en 
begränsad men betydelsefull roll, däremot 
kan omfattningen av den totala verksam-
heten diskuteras.

Nästan 80 procent av företagarna 2005 
hade kontakt med revisorer eller bokfö-
ringsbyråer och för båda grupperna har 
företagarna fått hjälp av någon bank i un-
gefär hälften av fallen. Knappt 70 procent 
av 2008 års företagare har sökt stöd hos 
Skatteverket och knappt hälften av dessa 
har också fått råd av Bolagsverket. Här är 
efterfrågan stor. Detta kan jämföras med 
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hur stor andel av marknaden andra typer 
av organisationer har. Det är bara 10-15 
procent av alla företagare som uppger att 
de fått hjälp, råd eller tips från ALMI Fö-
retagspartner, Nyföretagarcentrum eller 
kommunens näringslivskontor. För Ex-
portrådet är motsvarande siffra drygt 5 
procent och motsvarande andel för Coom-
panion är 1 procent. Det är viktigt att fun-
dera på vilken roll dessa typer av organi-
sationer ska spela. I grunden handlar det 
om att göra ett ställningstagande gällande 
nivån på insatta resurser i förhållande till 
uppnådda resultat.

Det finns en risk att det offentliga systemet 
kan vara överrepresenterat eller inte ut-
nyttjas fullt ut idag. Frågan är vilka typer 
av företagare som systemet bör prioritera. 
Idag tycks en prioritering göras genom att 
mer hjälp riktas mot de livskraftiga företa-
gen. Möjligen är det också så att hjälp som 
riktas till företag som har kort livslängd 
och liten överlevnads- och tillväxtförmåga 
”drar” för stora resurser. Problemet är 
inte antalet rådgivningsorganisationer, 
däremot kan det ifrågasättas om resurser, 
som enligt Kempinsky m fl, 2009, handlar 
om mer än en miljard kronor årligen, ger 
en ”för stor kostym” i förhållande till det 
behov det ska tillgodose.

• Det saknas rimliga bedömningar av vad 
det offentliga systemet sammantaget åstad-
kommer.

Det satsas avsevärda årliga resurser på ett 
offentligt rådgivningssystem lokalt och re-
gionalt. Däremot vet vi inte vad systemet 
åstadkommer i form av effekter. Detta är 
inget unikt svenskt problem utan har ob-

serverats för en rad andra länder, se Lund-
ström, Stevenson och Almerud, 2008. Det 
behövs därför en regelbunden systematisk 
uppföljning av systemets samlade effekter 
på nya och unga företags utveckling. 

• Offentliga aktörer ska ses som ett mar-
ginellt komplement till andra former av 
finansiering. 

Offentliga aktörer spelar en begränsad roll 
vad gäller företagens finansiering. ALMI är 
med och finansierar mindre än fem procent 
av de företag som studeras i detta projekt. 
Något högre värden fås för t ex starta eget-
bidrag. Dessa alternativ är därmed mycket 
marginella även om de ändå kan vara av 
stor betydelse som komplement till övrig fi-
nansiering. Dessa finansieringsaktörer kan 
aldrig spela en framträdande roll på mark-
naden.  I första hand handlar det om att 
komplettera egna medel med finansiering 
från banker, men även från familj, bekanta 
och vänner. 

• Starta eget bidrag går inte till arbetslösa 
personer, därför måste formerna för dessa 
bidrag ses över.

Av de företagare som fått starta eget-bi-
drag var färre än 17 procent arbetslösa när 
de startade företag. Det väcker frågan om 
vilka kriterier som ställs för detta bidrag. 
Dessutom varierar dessa mellan olika de-
lar av landet. Det är av stor betydelse för 
alla individer som startar företag om starta 
eget-bidraget ska omfatta alla eller endast 
vara en bidragsform för vissa. Ingående 
analyser bör därför göras av hanteringen 
av starta eget-bidraget.  
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• Regionalisera det offentliga rådgivnings-
systemet samt öka samverkan mellan regio-
nal och lokal nivå.

Ansvaret för samordningen av rådgivning 
med offentliga medel bör läggas på regio-
nal nivå. Det finns redan väl uppbyggda 
kopplingar mellan en regional och nationell 
nivå för de flesta områden. Dessutomfinns 
ett växande system på lokal nivå som allt-
mer integreras med ett regionalt perspektiv. 
Det viktigaste framöver bör därför vara 
att denna integration av insatser fortsätter 
även om det finns skillnader i hur systemen 
finansieras. En ökad samordning på regio-
nal nivå av utförandet skulle innebära att 
en regelbunden översyn krävs för att se hur 
resurser används i systemen. Detta uppdrag 
bör åläggas en central aktör. Möjligen kan 
en central aktör också ges uppdraget att 
utveckla en s k kopplingsfunktion och byg-
gande av mötesplatser. 

• Utveckla kunskaper kring vad som sker i 
andra jämförbara ekonomier.

En viktig funktion framöver är att utveckla 
internationella kontakter och nätverk. Inte 
minst mot bakgrund av en alltmer globali-
serad ekonomi. Här finns många program 
och projekt, inom europeiska länder, som 
kan utvecklas och föras fram som idéer i 
det svenska systemet. Vi anser att det i 
framtiden behövs mer internationella in-
fluenser i det svenska rådgivningssystemet. 
Detta arbete sker inte tillräckligt systema-
tiskt för närvarande. 
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assistent vid FSF och har under de senaste 
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fokus på entreprenörskap och regional ut-
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Beställ eller ladda ned hela rapporten på 
www.fsf.se/radgivningstudie
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