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Sammanfattning 

Författare: Robin Nilsson och Hampus Norberg 

Handledare: Marita Blomkvist 

Titel: Vilka variabler påverkar efterfrågan på fristående rådgivning till gasellföretag? 

Inledning och problem: Snabbväxande företag, så kallade gasellföretag, är en viktig del av 

ekonomin. De är företag som skapar väldigt många nya arbetstillfällen och är oftast små eller 

medelstora. Små och medelstora företag har ofta behov av extern rådgivning för att täcka 

kunskapsluckor eller lösa problem som uppstår inom verksamheten. Revisorer har sett behovet 

av denna fristående rådgivning och har utvecklat tjänster som täcker företagens behov. Tidigare 

studier har tagit upp olika variabler som påverkar företag, till exempel om ett företag anlitar en 

revisor från en Big 4-byrå, vilken ägarstruktur ett företag har och hur stort företaget är. Med 

denna inledning fick vi fram följande problemformulering: Vilka variabler påverkar 

efterfrågan på fristående rådgivning från revisorn hos gasellföretag? 

Syfte: Syftet med vår studie är att förstå och förklara vilka variabler det är som gör att 

gasellföretag efterfrågar fristående rådgivning.  

Metod: Vår studie är en kvantitativ undersökning av 125 stycken gasellföretag. Vi har haft en 

deduktiv ansats i studien och har från vår referensram tagit fram tre stycken hypoteser där 

fristående rådgivning är den beroende variabeln. Hypoteserna testar om gasellföretag köper mer 

fristående rådgivning om de har en Big 4-revisor, om de är ägarledda eller om de är mindre 

företag. För att inte riskera att dra några felaktiga slutsatser har vi även tagit fem stycken 

kontrollvariabler, som kan ha påverkan på efterfrågan av fristående rådgivning, med i våra 

tester. Genom deskriptiv statistik, korrelations- och regressionsanalys testar vi hypoteserna för 

att avgöra om de ska accepteras eller förkastas.  

Slutsatser: I vårt resultat accepterar vi en hypotes och förkastar två. Vi kommer fram till att 

företag som har en revisor från en Big 4-byrå köper mer fristående rådgivning än företag som 

har en revisor från en annan byrå. Däremot hittar vi inget samband att efterfrågan på fristående 

rådgivning är högre om företag är ägarledda eller om de är mindre företag. 

Förslag till fortsatt forskning: Som förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant att 

undersöka om resultatet vi kommer fram till även gäller för andra företag eller om det är något 

som är speciellt för gasellföretag. En annan intressant aspekt att studera är att gå djupare och 

kolla vilken typ av fristående rådgivning som gasellföretag köper och om det skiljer sig från 

andra företag. 

Nyckelord: Gasellföretag, fristående rådgivning, Big 4, ägarstruktur, storlek, revisor 

  



 

 

Abstract 

Authors: Robin Nilsson and Hampus Norberg 

Advisor: Marita Blomkvist 

Title: Which variables affects the demand for non-audit services to gazelles? 

Introduction and question of interest: High growth companies, so called gazelles, are an 

important part of the economy. Those are companies that create a lot new jobs and are often 

SMEs. SMEs often have the need for external advisory to cover up knowledge gaps or solve 

problems within the company. Auditors have seen the need for this advisory and developed 

non-audit services. Earlier studies have brought up different variables that have impact on 

companies, for example if a company hires a Big 4 auditor, if the company is owner-managed 

and the size of the company. This introduction lead us up to our question of interest: Which 

variables affects the demand of non-audit services provided from the auditors to the gazelles. 

Purpose: The purpose of this study is to understand and explain which variables that make the 

gazelles demand non-audit services. 

Methodology: This is a quantitative study which consists of 125 gazelles. The study has a 

deductive approach and from our frame of reference we have developed three hypotheses where 

non-audit services are the dependent variable. The hypotheses tests if gazelles buys more non-

audit services if they have an auditor from a Big 4-firm, if they are owner-managed or if they 

are a small company. For minimizing the risks of coming to the wrong conclusions we have 

taken five control variables into account, which can have an effect on our dependant variable, 

in our tests. We test our hypotheses with descriptive, correlation and regression analysis to see 

if they are accepted or rejected.  

Conclusions: In our results we accept one hypothesis and reject two. We conclude that 

companies with a Big 4 auditor buys more non-audit services than companies that have an 

auditor from a different firm. Contrariwise we didn’t find any relation that the demand for non-

audit services is higher if the company is owner-managed or a smaller company. 

Proposals for future studies: As proposal to future studies we find it interesting to study if the 

results we find are the same for other companies or if it’s something special for just gazelles. 

Another interesting aspect is to go do deeper and study what kind of non-audit services 

companies buys, and if it is different from other companies.  

Keywords: Gazelles, Non-audit services, Big 4, owner-managed, size, auditor  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund samt en diskussion som leder fram till studiens 

problemformulering. Vi presenterar även studiens syfte, definition av fristående rådgivning och 

hur studien är disponerad.  

1.1 Bakgrund 

Företag som har en väldigt snabb tillväxt kallas gasellföretag (Henrekson & Johansson, 2010). 

De är ofta små och nystartade, vilket är bra förutsättningar för att de ska kunna skapa tillväxt. 

Dessa tillväxtföretag är inte uteslutande förekommande i någon speciell bransch utan finns 

inom alla olika branscher. Gasellföretagen är tack vare sin snabba tillväxt företag som skapar 

väldigt många nya arbeten och tack vare detta är de en viktig del av världsekonomin. 

Gasellföretagen utgör inte en stor del av företagen i världen men erbjuder ändå många arbeten 

till marknaden. 

Innan revisionspliktens avskaffade 2010 var alla företag tvungna att få sina räkenskaper 

granskade av en revisor. Detta gjorde att revisorer redan var i kontakt med företag. Revisorer 

är väldigt regelstyrda och har därför en hög trovärdighet (Carrington, 2010). Med hjälp av denna 

trovärdighet litar företaget på revisorn och att dennes arbete sker enligt de reglerna som finns. 

Förtroende-relationen tillsammans med att revisorn besitter en hög kompetens inom många 

områden gör att företag efterfrågar revisorer som rådgivare. Revisorer har också sett att det 

finns en efterfrågan av rådgivning och erbjuder därför flera olika fristående rådgivningstjänster, 

även kallat Non-Audit Services (NAS). Dessa tjänster kan till exempel vara att sköta ett företags 

redovisning, erbjuda skatterådgivning, hjälpa till med och vid transaktioner och vara till stöd 

för human relations-avdelningen (Carrington, 2010). Rådgivningen kan också vara inom andra 

områden där företagsledningen saknar kompetens och som är väsentliga för verksamheten 

(Gooderham, Tobiassen, Doving & Nordhaug, 2004). 

Tidigare forskning har funnit bevis på att beroende på vilken revisionsfirma ett företag anlitar 

påverkas företagen på olika sätt. Forskningen har då varit fokuserad på Big 4, som de fyra 

största revisionsbyråerna i världen kallas. Dessa firmor innefattas av EY, KPMG, Deloitte och 

PWC. Forskning har bland annat visat att Big 4-byråerna påverkar ett företags 

redovisningskvalité och hur mycket rådgivning de köper (Pastel & Prasad, 2013; Niskanen, 

Karjalainen & Niskanen, 2011). Fristående rådgivningstjänster har ofta varit ifrågasatta då de 

skapar en situation där en revisor kan upplevas som oberoende. I Sverige kommer EU:s 

revisionsreform, det så kallade revisionspaketet, att börja implementeras under 2016 (KPMG). 

Tanken med revisionspaketet är att den ska förhindra skandaler och kriser som varit aktuella 

inom ekonomin under senare år. Målet är också att det ska genom tydligare regler förbättra 

revisionskvalitén, göra revisionsmarkanden mer konkurrensutsatt samtidigt som revisorernas 

oberoende ska stärkas. 
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Företag som styrs av en person som dessutom äger aktier i företaget är ett så kallat ägarlett 

företag. Företagen som ägs och styrs av samma person är ofta, liksom gasellföretag, små eller 

medelstora (Sian & Roberts, 2009).  

Gasellföretag finns i nästan alla olika storlekar, de tenderar dock till att vara mer representerade 

bland mindre företag. I Blomkvist (2008) studie har 86 % av alla gasellföretag mellan 10 och 

49 stycken anställda. Enligt Svanström och Sundgren (2012) är det just företag inom detta 

intervall som efterfrågar mest rådgivning. 

1.2 Problemdiskussion 

Gasellföretagens snabbväxande bidrar inte bara till möjligheter utan också till problem. Mohr, 

Garnsey och Theyel (2013) skriver bland annat att när företagen växer så snabbt som 

gasellföretag gör uppkommer det problem som kan hota dem senare. De skriver bland annat att 

det är väldigt viktigt att snabbväxande företag får den finansiering som de behöver för att 

tillväxten inte ska stanna av helt efter några år. Vanacker och Manigart (2010) menar att externt 

kapital är viktigt eftersom det tillåter vissa snabbväxande företag att göra investeringar och växa 

utöver deras skuldkapacitet. Externt finansierat kapital är onekligen viktigt för snabbväxande 

företag som behöver finansiering utöver deras skuldkapacitet (Vanacker & Manigart, 2010). 

Mohr et al. (2013) undersöker i sin studie om olika finansieringsmetoder som inte innebär att 

binda upp sig på lån. Här kan de finnas ett stort behov av extern rådgivning då dessa metoder 

inte alltid är så enkla att genomföra för företagen.  

Externa rådgivare ses ofta som en viktig del i ett företags tillväxt och hållbarhet. Tanken bakom 

detta är att med hjälp av en extern rådgivare, kan små och medelstora företag mildra de brister 

de ställs inför på grund av brist på interna resurser (Barbera & Hasso, 2013). I många länder 

har revisorer en viktig roll som rådgivare för små företag, utöver det revisionsarbete de 

genomför. Hur mycket revisorn används som rådgivare varierar mellan små företag 

(Gooderham et al, 2004). En revisor kan bistå med revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning (Carrington, 2010).  Vid fristående rådgivning anlitas revisorn på grund av sin 

erfarenhet och kompetens. Ett sådant tillfälle kan exempelvis vara när ett nytt 

redovisningssystem skall köpas in. Normalt förväntas revisorer tillhandahålla konsultativa 

tjänster utöver revisionsuppdraget (Svanström, 2004). Revisorer är dock till viss del begränsade 

i vad de får ge för fristående rådgivning (Carrington, 2010). Detta eftersom revisorer är väldigt 

reglerade i vad de får göra, då de både måste vara och upplevas som oberoende från företaget 

när de genomför revisionen. Därför är det viktigt att revisorer som ger både rådgivning och 

reviderar företagets räkenskaper inte ger någon rådgivning som kan komma att strida mot 

oberoendet. Till exempel får inte revisorer granska något dokument som de själva varit med 

och skapat (Carrington, 2010). 

Revisorer besitter inom många områden en spetskompetens. Dessa spetskompetenser är ofta 

efterfrågade av mindre företag då de inom många områden saknar viktiga kompetenser och 

behöver därför mer rådgivning (Collis & Jarvis, 2002). Gooderham et al. (2004) fick fram i sin 

undersökning att företag som söker tillväxt, vilket gasellföretag gör, ofta söker sig till externa 
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rådgivare. De externa rådgivarna kan genom sin rådgivning ge dessa tillväxtföretag 

konkurrensfördelar som gör att de skapar mer tillväxt. Det finns forskning som behandlar 

huruvida ett företag kommer att köpa rådgivning eller inte. Forskningen har tagit upp olika 

variabler som kan påverka efterfrågan på rådgivning. Svanström och Sundgren (2012) fann att 

relationens längd mellan revisor och klient var positivt relaterad till om klienten kommer att 

köpa fristående rådgivning från den valda revisorn. De fann även en positiv relation mellan 

revisionens kvalitet och sannolikheten att klienteten köper fristående rådgivning från revisorn. 

Dobler (2014) menar att rådgivande tjänster från den valda revisorn stärker det ekonomiska 

bandet mellan revisorn och klienten. I detta finns det ekonomiska fördelar till följd av de 

gemensamt tillhandahållna tjänsterna som reducerar antalet parter som har tillgång till känslig 

information om företaget (Dobler, 2014).  

Det har också gjorts forskning kring vilken revisionsfirma som revisorn kommer ifrån och hur 

det påverkar revisionen och den fristående rådgivningen. Mycket forskning har varit fokuserat 

kring de fyra största revisionsfirmorna i världen, de så kallade Big 4. Forskning visar bland 

annat att revisionskvalitén ökar om företaget har en revisor som är från någon av dessa fyra 

firmorna (Niskanen et al., 2011). Pastel och Prasad (2013) har forskat kring om det finns ett 

samband mellan hur mycket fristående rådgivning ett företag köpte och vilken firma de anlitade. 

Niskanen et al. (2011) undersökte små privata företag och fann att ju mer ägarstyrt ett företag 

är ju mindre är sannolikheten att företaget kommer att anlita en Big 4-revisor. Detta tyder på 

att högre revisionskvalitet används för att övervinna de agentkostnader som uppkommer till 

följd av informationsasymmetri mellan aktieägare och chefer. De menar att efterfrågan på Big 

4-revisorer drivs av VD-ägande. Finns det ett samband mellan vilken revisor ett gasellföretag 

anlitar och hur mycket rådgivning de efterfrågar? 

Företag som styrs och ägs av samma person är så kallade ägarledda företag. Gooderham et al. 

(2004) förklarar att företag som är ägarledda inte alltid drivs av att göra företaget större utan är 

mer måna om att behålla kontrollen över företaget. Dock så menar Gooderham et al. (2004) 

också att företag som söker efter tillväxt kommer att söka sig till externa rådgivare för att bredda 

sin kunskap och skaffa sig konkurrensfördelar, en rådgivning som de ofta efterfrågar från sin 

revisor. Hur agerar gasellföretag i dessa situationer? Kommer ett gasellföretag, ett företag med 

hög tillväxt, som är ägarlett efterfråga mer fristående rådgivning? 

Ett företags storlek kan också påverka ett företags efterfrågan av rådgivning. Bennett och 

Robson (1999) undersökte 2474 SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) i Storbritannien. 

De fann att 95 % av alla SMEs i undersökningen använder sig extern rådgivning. Hur mycket 

ett företag använder sig av rådgivning är beroende av företagets storlek. De menar att 

tillväxtföretag (mätt i antal anställda) i allmänhet har den högsta användningen av extern 

rådgivning. Gasellföretag är ofta mindre företag (Blomkvist, 2008) och mindre företag 

efterfrågar enligt Svanström och Sundgren (2012) mer fristående rådgivning. Kommer detta 

även stämma på gasellföretag? Kommer mindre gasellföretag att köpa mer fristående 

rådgivning?  
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1.3 Problemformulering 

Vår problemdiskussion har lett fram oss till följande problemformulering: Vilka variabler 

påverkar efterfrågan på fristående rådgivning från revisorn hos gasellföretag? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att förstå och förklara vilka variabler det är som gör att gasellföretag 

efterfrågar fristående rådgivning från sin revisor.  

1.5 Definition av fristående rådgivning 

Med vår definition av fristående rådgivning menar vi de tjänster som revisorerna erbjuder som 

inte innefattar den ordinarie revisionen. Det finns mängder av olika tjänster som 

revisionsbyråerna erbjuder. Till exempel redovisning, skatterådgivning, corporate finance, 

consulting, riskhantering, HR-rådgivning och utbildning (PWC, 2015-04-03).  
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1.6 Disposition  

Diskussion och Slutsatser

Här diskuteras studiens resultat och slutsatser precenteras med återkoppling till studiens hypoteser. Här 
presenteras även implikationer samt förslag på fortsatt forskning. 

Resultat och Analys

I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska testerna. Kapitlet avslutas med att redogöra för 
huruvida studiens hypoteser skall accepteras eller förkastas.

Metod

I Metodkapitlet presenteras studiens angreppssätt där synsätt, ansats och metod diskuteras. Här presenteras 
även studiens urval och hur datainsamlingen har gått till. Vidare ges en överblick av studiens variabler och hur 

de mäts. Kapitlet avslutas med att beskriva de statistiska tester som studien innehåller. 

Referensram

I Referensramen presenteras olika teorier som leder fram till studiens hypoteser, vilka också presenteras. Här 
inkluderas även grundläggande teorier om agentteorin, gasellföretag och rådgivning. 

Inledning

Här presenteras bakgrunden till studien samt en duskussion om hur studiens problemformulering arbetats fram. 
Inledningen inkluderar även studiens syfte och en definition av rådgivning.

Figur 1, Studiens disposition. 
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2. Referensram 

I detta kapitel presenteras de olika teorier som studien berör. För att ge läsaren en god 

överblick av vad referensramen innehåller inleds kapitlet med en sammanfattning. De tre sista 

avsnitt innehåller teoretiska diskussioner som leder fram till studiens hypoteser, vilka även 

presenteras.  

2.1 Sammanfattning av referensram 

Gasellföretag är en grupp företag som har en väldigt hög tillväxt (Senderovitz, Klyver & 

Steffens, 2015) och som ofta är unga mindre företag (Henrekson & Johansson, 2010). De är en 

viktig del i den ekonomiska utvecklingen och skapar många nya arbetstillfällen (Henrekson & 

Johansson, 2010). Det finns ingen allmän definition för vad ett gasellföretag är eftersom det går 

att mäta på många olika sätt (Senderovitz et al., 2015; Henrekson & Johansson, 2010; Acs, 

2011) men i grund och botten är det företagets tillväxt som är det viktiga. Tillväxtföretag som 

gasellföretag är enligt Henrekson och Johansson (2010) inte överrepresenterade inom någon 

speciell bransch utan finns i alla olika branscher. Olika forskning kring huruvida gasellföretag 

skapar lönsamhet eller inte finns också. Markman och Gartner (2002) hittar inte något samband 

mellan hög tillväxt och hög lönsamhet, men det sambandet finner Senderovitz et al. (2015) i 

sin undersökning.  

Jensen och Meckling (1976) definierar agentrelationer som ett kontrakt där en eller flera 

personer (principalen) anställer en annan person (agenten) för att utföra en tjänst för 

principalens räkning. Lennox (2005) menar även att om företagsägaren separeras från att ha 

kontroll i företaget uppstår det agentproblem. Agentteorin kan enligt Eisenhardt (1989) lösa 

olika problem, bland annat när mål och förhoppningar skiljer sig åt mellan agent och principal 

(Eisenhardt, 1989). Sett ur en agentteoretisk synvinkel förklaras efterfrågan på revision som 

behovet av att säkerställa de uttalanden i de finansiella rapporterna som kommer från 

företagsledningen. Genom att anlita en revisor som en oberoende tredje part som granskar 

redovisningen kan företagsledaren försäkra ägaren om att siffrorna är korrekta (Carrington, 

2010). Enligt Piot (2001) kan en revision med hög kvalitet minska informationsasymmetrin 

mellan ägare och ledning.  

Revisorer är ofta de som bistår företag med rådgivning (SRS, 2002). Carrington (2010) skriver 

om två olika typer av rådgivning, den som hör till själva revisionen och den som denna studie 

berör, nämligen den fristående rådgivningen. Den fristående rådgivningen kan bestå av flera 

olika typer av rådgivning, exempelvis skatterådgivning (SRS, 2002). Dock menar Svanström 

och Sundgren (2012) att den fristående rådgivningen kan komma att påverka oberoendet 

negativt. För att inte detta ska inträffa finns det lagstiftning för att reglera detta (Carrington, 

2010).  

I referensramen tas tre olika hypoteser fram. Dessa finns under kapitel Big 4, Ägarlett och 

Storlek. Dessa tre områden har bevisats genom forskning att påverka hur företag agerar, i vårt 
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fall hur de påverkar efterfrågan på fristående rådgivning. Om Big 4 skriver Svanström och 

Sundgren (2012) att dessa byråer har möjlighet att erbjuda ett större utbud av 

rådgivningstjänster än sina konkurrenter. Pastel och Prasad (2013) skriver i sin studie att 

revisorer från en Big 4-byrå kan erbjuda sina revisorer en bättre utbildning inom 

rådgivningstjänster och därför också öka rådgivningens kvalitet, vilket gör den mer efterfrågad. 

Eftersom Big 4-byråerna är större än sina konkurrenter kan de även få tag i den mest kompetenta 

personalen. Detta ledde oss fram till hypotesen som ska ha ett positivt samband: Gasellföretag 

som har en Big 4-revisor köper mer fristående rådgivning. Om ägarledda företag skriver 

Gooderham et al. (2004) att det främst är mindre företag som är styrda av någon som dessutom 

är ägare i företaget. Henrekson och Johansson (2010) skriver att gasellföretag ofta är mindre 

eller medelstora företag. Mindre företag som söker sig tillväxt kommer att söka sig till externa 

rådgivare (Gooderham et al., 2004). Med denna bakgrund tog vi fram en hypotes som förväntas 

ha ett positivt samband: Ägarledda gasellföretag köper mer fristående rådgivning. Tidigare 

forskning visar också att företagets storlek påverkar hur mycket rådgivning ett företag kommer 

att köpa. Collis och Jarvis (2002) skriver i sin undersökning att mindre företag ofta saknar 

viktiga kompetenser inom företaget och använder sig av rådgivning för att täcka upp dessa 

kompetensluckor. Gooderham et al. (2004) menar att generellt sett använder sig mindre företag 

inte av så mycket av rådgivning, men att detta skiljer sig för de företag som söker tillväxt, vilket 

gasellföretag gör. Dessa företag kommer enligt Gooderham et al. (2004) söka sig till externa 

rådgivare. Från denna tidigare forskning har vi tagit fram en hypotes som förväntas ha ett 

negativt samband: Mindre gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 

2.2 Gasellföretag 

Företag som har en väldigt mycket högre tillväxt än genomsnittet för företag kallas 

gasellföretag (Senderovitz, Klyver & Steffens, 2015). En definition av gasellföretag som finns 

i Sverige är uppbyggd på sju stycken olika kriterier, dessa är att företag har (1) en omsättning 

som överstiger 10 miljoner kr, (2) minst tio anställda, (3) minst fördubblat sin omsättning, vid 

en jämförelse av det första och senaste räkenskapsår, (4) ökat sin omsättning varje år de senaste 

fyra åren, (5) ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt (6) i allt 

väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner och (7) sunda finanser (Dagens 

industri, 2014). Gasellföretagen är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen och skapar 

många nya arbeten (Henrekson & Johansson, 2010). Acs (2011) skriver att forskning kring 

gasellföretag visar att snabbväxande företag interagerar med marknaden på många olika sätt 

men att tre områden är extra framträdande. Dessa tre områden är innovationer, tillväxten på 

produktiviteten samt förändringen av anställda. Innovationer används eller tas fram av 

företagen på egen hand. Tillväxten på produktiviteten är väldigt svår att mäta och är därför svår 

att använda. Den bästa metoden att mäta tillväxt enligt Acs (2011) är förändringen av antalet 

anställda, detta för att både innovationer och tillväxten på produktiviteten påverkar antalet 

anställda. 

Det finns ingen allmän förklaring av tillväxt som definierar vad ett gasellföretag är, och därför 

finns det många olika definitioner på vad som är ett gasellföretag. Som tidigare nämnt skrev 

Acs (2011) att det finns många olika områden som påverkas av snabbväxande företag vilket 
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gör att det går att mäta på många olika sätt. Henrekson och Johansson (2010) skriver att det är 

själva tillväxten som mäts, till exempel att ett företag har växt med en viss mängd under de 

senaste åren. Senderovitz et al. (2015) förklarar att även om olika studier definierar 

gasellföretag olika består definitionen på något sätt av en mätning av företagets tillväxt. Det 

finns olika faktorer som skiljer gasellföretag mot företag som inte tolkas som gasellföretag. 

Henrekson och Johansson (2010) beskriver gaseller som unga och mindre företag men att det 

även finns gasellföretag som är större. Henrekson och Johansson (2010) skriver att det har 

funnits forskning som visat att små företag som har en hög tillväxt ofta har varit 

högteknologiska företag. I deras undersökning finner de att gasellföretagen inte är 

överrepresenterade i högteknologiska branscher utan finns i alla olika branscher, det är snarare 

så att gasellföretag är mer förekommande i servicesektorn. Forskning i skandinaviska länder 

visar att gasellföretag ofta är mer centrerade och finns i storstadsområden (Senderovitz et al., 

2015). 

Hansen och Hamilton (2011) undersöker mindre företag och vad som skiljer företagen som har 

tillväxt mot företag som inte har tillväxt. De kommer fram till att ägarstrukturen kan bidra till 

tillväxt. Genom att som ägare också vara ledningen i företaget fanns en vilja att driva företaget 

framåt och skapa tillväxt. Gooderham et al. (2004) skriver att företag som söker tillväxt kommer 

att söka sig till externa rådgivare. Eftersom de vill växa men saknar kompetens inom vissa 

områden kommer de anlita rådgivare, ofta revisorer, som kan bidra med den kompetensen. Det 

finns även en del forskning om att hög tillväxt leder vidare till lönsamhet. Markman och Gartner 

(2002) kommer i sin undersökning fram till att hög tillväxt i privata företag inte är relaterat till 

en hög lönsamhet. Dock skriver de att mindre företag med hög tillväxt var mer lönsamma än 

större företag med hög tillväxt. Senderovitz et al. (2015) hittade bevis på att gasellföretag som 

har en hög tillväxt även i framtiden kommer att få en högre lönsamhet. 

2.3 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) definierar agentrelationer som ett kontrakt där en eller flera 

personer (principalen) anställer en annan person (agenten) för att utföra en tjänst för 

principalens räkning. Detta inkluderar även att agenten får viss beslutsförhet. Om både agent 

och principal vill få ut så hög nytta som möjligt av arbetet, är risken stor att agenten inte kommer 

att agera på bästa sätt utifrån principalens intressen (Jensen & Meckling 1976). Piot (2001) 

påvisar att agentkostnader är högre bland företag som inte är 100 % ägarledda, och dessa 

kostnader ökar i takt med att den ägarledda andelen minskar. Lennox (2005) menar att om 

företagsägaren separeras från att ha kontroll i företaget uppstår två agentproblem. När chefer 

har små aktieandelar finns det en risk att intresset för företaget avviker, och när chefer har ett 

koncentrerat aktieinnehav finns ett entrenchment-problem. Dessa problem innebär att 

utomstående aktieägare och chefer har incitament att skriva kontrakt som avskräcker från att 

agera för personlig vinning.  

Eisenhardt (1989) menar att det finns två problem som agentteorin skall lösa. Det första är (a) 

det problem som uppstår när mål och förhoppningar skiljer sig åt mellan agent och principal 

och (b) att det är kostsamt och svårt för principalen att kontrollera hur agenten agerar. Det blir 
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här svårt för principalen att kontrollera att agenten agerat lämpligt. Det andra problemet är när 

olika risker skall beaktas. Här kan synen på risker skilja sig åt mellan principal och agent. 

Problemet här blir att synen på risk kommer att påverka vilka åtgärder som de anser bör 

genomföras (Eisenhardt, 1989). För att undvika att agenten avviker från principalens intresse 

kan övervakning samt incitament för agenten upprättas för att hindra agenten från att utföra 

aktiviteter som skiljer sig från principalens intressen. I vissa situationer läggs 

resursförbrukningskostnader på agenten för att garantera att agenten inte utför aktiviteter som 

skadar principalen. Om ett sådant fall skulle uppstå blir då principalen kompenserad. Generellt 

är det omöjligt för principalen att kostnadsfritt försäkra sig om att agenten kommer att ta 

optimala beslut sett ur principalens perspektiv (Jensen & Meckling, 1976).  

Ur en agentteoretisk synvinkel förklaras efterfrågan på revision som behovet av att säkerställa 

de uttalanden i de finansiella rapporterna som kommer från företagsledningen. Genom att anlita 

en revisor som en oberoende tredje part som granskar redovisningen kan företagsledaren 

försäkra ägaren om att siffrorna är korrekta. Det är dock inte enbart aktieägarna som drar nytta 

av att en oberoende part granskar de finansiella rapporterna, långivare, skattemyndigheter, 

anställda och fackföreningar är bara några exempel på de som också drar nytta av revisionen 

(Carrington, 2010). När principal och agent har ett långsiktigt förhållande är det sannolikt att 

principalen skaffar sig kunskap om agenten vilket gör det lättare att bedöma agentens beteende. 

Med kortare förhållanden blir informationsasymmetrin större, vilket leder till att 

resultatbaserade kontrakt blir mer tilltalande (Eisenhardt, 1989). Revisionen kan spela en viktig 

roll för att minska informationsasymmetrin. Agentproblem kan mildras genom kontraktering, 

dessa baseras ofta på finansiella siffror som tagits fram av ledningen. Eftersom dessa siffror 

måste vara tillförlitliga menar agentteorin att efterfrågan på högkvalitativa revisorer ökar när 

agentproblemen är mer allvarliga (Lennox, 2005). Piot (2001) menar att finansiella siffror är 

viktiga indikatorer för att bedöma förvaltarnas prestationer och i samband med separationen av 

ägande och kontroll ökar den sociala rollen i den finansiella rapporteringen. Chefers 

skönsmässiga bedömningar av hur företaget redovisar är viktigt i företag med utspritt ägande, 

där är deras benägenhet att manipulera utgången av redovisningsprocessen är högre, vilket kan 

öka agentkostnader. Båda parter kan finna det fördelaktigt att minimera 

informationsasymmetrin. Ägarna kan göra detta genom att optimera sina investeringar med en 

ökad kontroll på företagets värde. Cheferna kan vilja förbättra deras prestationssignaler, 

antingen för att öka sin lön/sitt rykte eller för att tillfredsställa bandet mot utomstående 

aktieägare. I båda fallen är det troligt att en revision med hög kvalitet minskar 

informationsasymmetrin (Piot, 2001). 

2.4 Revisorn och fristående rådgivning 

Det förekommer ofta att revisorn eller revisionsbyrån bistår med rådgivning (SRS, 2002). Den 

rådgivning som en revisor är skyldig att ge kallas revisionsrådgivning. Här skall revisorn påtala 

de brister som finns i det granskade materialet. Denna typ av rådgivning är en del av 

revisionsverksamheten. Det finns även annan rådgivning som revisorn ägnar sig åt. Rådgivning 

som inte är nära kopplat till revisionsverksamheten går under namnen konsulttjänster eller 

fristående rådgivning (Carrington, 2010). Utöver den traditionella rådgivningen inom 
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redovisning och skattefrågor erbjuder revisionsbyråerna rådgivning inom företagsanalys, 

företagsutveckling, finansiell analys, företagsvärdering, informationsteknologi, investeringar, 

installation och implementering av hårdvara och mjukvara, outsourcing av den interna 

redovisningsfunktionen, personalplanering och strategisk planering (Svanström, 2008). Då 

personalen på revisionsbyråerna besitter goda kunskaper, finns det bra förutsättningar för att 

kunna konkurrera på flera marknader. En revisor får dock inte utföra alla typer av tjänster. Det 

finns regler som avgör vilka typer av tjänster som revisionsfirmorna får utföra och till vilka 

kunder. Reglerna innefattar revisorns oberoende, jäv samt förtroenderubbande sidoverksamhet 

(Carrington, 2010). Det är viktigt att revisorer inte rubbar sitt oberoende mot företaget när de 

ger rådgivning. Enligt Svanström och Sundgren (2012) kan den fristående rådgivningen 

försämra revisorns oberoende. Quick och Warming-Rasmussen (2009) har en liknande syn, de 

menar att tillhandahållandet av rådgivningstjänster hotar revisorns oberoende på grund av det 

ekonomiska band som infinner sig mellan revisor och klient.  

En revisor skall på egen hand pröva sitt oberoende med analysmodellen som är implementerad 

i svensk lagstiftning (Carrington, 2010). För att revisorerna ska veta hur de ska agera för att inte 

bli oberoende men också för att omvärlden ska kunna behålla det förtroende som finns för 

revisorer och att deras arbete utförs professionellt har IAASB (The International Auditing and 

Assurance Standards Board) satt upp regler. Dessa regler är till för att reglera vad en revisor får 

och inte får göra för att inte bli oberoende, ett exempel på dessa lagar är:  

21 § Revisorslagen 

En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter 

som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska 

avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning, 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 

föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att 

det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Lag 

(2009:564). 
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2.4.1 Relation och fristående rådgivning 

Användningen av en extern rådgivare har potential att förbättra försäljningstillväxt och 

överlevnaden för företag. Detta är i linje med ett resursbaserat synsätt, vilket tyder på att ett 

företag kan tänkas fylla en intern resursbrist genom att anlita en extern rådgivare. Barbera och 

Hasso (2013) visar att anställa en extern revisor inte nödvändigtvis fyller den interna 

resursbristen, eftersom strategiska planeringsprocesser ökar försäljningstillväxten. De fann 

även att en mycket insatt rådgivare är ett nödvändigt villkor för både försäljningstillväxt och 

överlevnad (Barbera & Hasso, 2013).  

Svanström och Sundgren (2012) fann att längden på förhållandet mellan revisor och kund var 

förknippat med om kunden kommer att köpa fristående rådgivning av den valda revisorn. 

Längden på förhållandet mellan revisorn och klient är av stor betydelse. Den valda revisorn 

kommer att lära sig om företaget under tiden han eller hon utför den lagstadgade revisionen. 

Detta innebär att kostnaden för framtida rådgivning kommer att bli lägre. Om dessa 

kostnadsbesparingar även rör klienten kan den valda revisorn förse företaget med jämlik 

rådgivning men till ett lägre pris jämfört med andra revisionsföretag. Den ackumulerade 

erfarenheten med en kund innebär också att kostnadsfördelar ökar med längden på relationer. 

Det är svårt att kontrollera kvaliteten på rådgivningen vid köpet, vilket tyder på att leverantörens 

rykte påverkar köpbeslutet (Svanström & Sundgren, 2012). Gooderham et al (2004) fann att 

kvaliteten snarare än livslängd på relationen mellan företag och revisor är en viktig faktor till 

hur mycket små företag kommer använda revisorn som rådgivare. Deras studie indikerar även 

att företagens kompetens också fungerar som en viktig faktor.  

Svanström och Sundgren (2012) fann i sin studie att den valda revisorn var den vanligaste källan 

till fristående rådgivning. 79 % av de som köper rådgivning köper det från sin nuvarande 

revisor. Kunskapsöverföringen från dessa tjänster kan reducera revisionskostnaderna och 

kostnaderna för att hitta en kompentent konsult. Denna kunskapsöverföring visar sig i två olika 

former. (1) Revisorn lär sig mer om företagets arbetssätt när den lagstadgade revisionen 

genomförs, kunskapen bidrar till en kostnadsreducering av den fristående rådgivningen. (2) Då 

den valda revisorn utför den fristående rådgivningen sänker det kostnaderna för att hitta rätt 

rådgivare. Eftersom klienten har erfarenhet av revisorn minskar informationsbristen mellan 

revisor och klient (Svanström & Sundgren, 2012). 

2.4.2 Big 4 och fristående rådgivning 

De fyra största revisionsbyråerna i världen, de så kallade Big 4, reviderar mer än 85 % av de 

börsnoterade bolagen i de flesta av EU:s medlemsländer (European Commission, 2011). Det 

finns mycket forskning kring Big 4 och hur revision gjord av en revisor från en Big 4-byrå 

påverkar revisionen, redovisningskvalitén (Niskanen, et al., 2011) och den fristående 

rådgivningen (Pastel & Prasad, 2013). 
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Revisionsföretag konkurrerar med andra typer av företag om att tillhandahålla 

rådgivningstjänster, såsom advokatfirmor och managementkonsulter. Ett företags val av att 

köpa rådgivning från ett revisionsföretag beror på omfattningen av rådgivning som 

tillhandahålls samt upplevt förhållande mellan pris och kvalitet (Svanström & Sundgren, 2012). 

Big 4-byråer har möjlighet att erbjuda mer rådgivning än andra revisionsbyråer. Detta då de har 

ett större utbud av tjänster som företagen kan ta del av. De har genom att vara större mer resurser 

för att kunna utbilda sin personal i dessa fristående rådgivningstjänster än andra byråer (Pastel 

& Prasad, 2013). Big 4-byråer erbjuder tjänster inom olika områden inklusive skatter, 

redovisning, corporate finance, riskhantering, personalledning och värderingstjänster 

(Svanström & Sundgren, 2012). Genom detta har de en bredare kompetens att kunna erbjuda 

mer och fler olika typer av rådgivning till företag som efterfrågar dessa tjänster. Big 4-byråerna 

har också en fördel genom att vara de största på marknaden, då de både kan anlita och lyckas 

behålla den mest kompetenta personalen (Pastel & Prasad, 2013). Det finns dock inga 

systematiska bevis på att rådgivningstjänster från mindre revisionsbyråer skulle vara sämre. 

Men med tanke på att de har mindre resurser tyder det på att de erbjuder ett smalare utbud av 

rådgivningstjänster med hög kvalitet (Svanström & Sundgren, 2012). 

Big 4-byråerna har också en fördel i att de är representerade i många olika länder och kan därför 

erbjuda bra fristående rådgivning till företag som vill sprida sig utomlands (Pastel & Prasad, 

2013). Företag som söker tillväxt söker sig till nya marknader och gärna också till nya länder 

för att kunna etablera sig internationellt (Sleuwaegen, 2013). Genom Big 4-byråernas kunskap 

om de internationella marknaderna kan de hjälpa företag som söker tillväxt, till exempel 

gasellföretag, genom fristående rådgivning att sprida sig till internationella marknader (Pastel 

& Prasad 2013; Sleuwaegen, 2013). 

Eftersom gasellföretag växer snabbt och söker tillväxt behöver de ofta hjälp inom olika 

områden i verksamheten. Revisorerna har specialiserat sig på att utveckla tjänster som hjälper 

företagen. En Big 4-revisor har mer resurser och finns i många olika länder och kan därför 

erbjuda en mer komplex rådgivning som hjälper företag på flera olika sätt. De har enligt Pastel 

och Prasad (2013) ett större utbud av tjänster. Det blir då intressant att undersöka om det finns 

skillnader i efterfrågan på rådgivning beroende av om revisionsbyrån är en Big 4-byrå eller från 

en annan byrå. Med denna teoretiska bakgrund borde gasellföretag som har en Big 4-revisor 

köpa mer fristående rådgivning. 

H1. Gasellföretag som har en Big 4-revisor köper mer fristående rådgivning. 

2.4.3 Ägarledda företag och fristående rådgivning 

Med ägarledda företag menas att företaget styrs av någon som är ägare i företaget (Sian & 

Roberts, 2009). Forskning visar att företag som styrs av sin ägare kan sakna kompetens inom 

viktiga områden för verksamheten (Sian & Roberts, 2009; Gooderham et al. 2004). De 

ägarledda företagen är oftast små eller medelstora företag (Sian & Roberts, 2009). 
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Det finns olika mål för ägarledda företag och därför agerar de också olika (Gooderham et al., 

2004). Vissa ägare är mer måna om att företaget ska vara ens eget istället för att bli större och 

göra bättre resultat. Andra ägare drivs mer av att skapa tillväxt och utvecklas och därmed göra 

bättre resultat. Det är de sistnämnda som använder sig av extern fristående rådgivning. 

Gooderham et al. (2004) skriver att de använder rådgivningen för att täcka upp den 

kompetensbrist de har inom vissa områden. En annan anledning till att ägarledda företag 

använder sig av fristående rådgivning är för att det ger dem konkurrensfördelar mot andra 

företag. 

Gasellföretag är ofta små och medelstora och är företag som söker mycket tillväxt (Henrekson 

& Johansson, 2010). Gooderham et al. (2004) skriver om små och medelstora företag där 

företags ledning har någon form av ägande i företaget samt att dessa företag ofta använder sig 

av externa rådgivare för att skapa tillväxt. Därför borde ägarledda gasellföretag köpa mer 

fristående rådgivning. 

H2: Ägarledda gasellföretag köper mer fristående rådgivning.  

2.4.4 Företagets storlek och fristående rådgivning 

Små företag har ett visst behov av rådgivning från externa källor. I många länder spelar revisorn 

en viktig roll som rådgivare för små företag utöver det revisionsarbete de genomför. Hur mycket 

revisorn används som rådgivare varierar mellan små företag (Gooderham et al, 2004). 

Tillväxtföretag (mätt i antal anställda) har i allmänhet den högsta användningen av extern 

rådgivning (Bennett & Robsson, 1999).  

Henrekson och Johansson (2010) skriver i sin studie att gasellföretag ofta är mindre företag. 

Eftersom SMEs utgör den stora majoriteten av alla företag i de flesta länder är 

tillhandahållandet av fristående rådgivning till SMEs ett viktigt ämne. Det blir extra intressant 

på grund av att köp av rådgivning från revisorn och de fördelar och kostnader som avgör 

revisorns möjligheter att tillhandahålla rådgivning sannolikt varierar med företagets storlek 

(Svanström & Sundgren, 2012). Ju mindre ett företag är desto mindre är sannolikheten att en 

extern rådgivare kommer att användas (Gooderham et al, 2004). Gooderham et al (2004) skriver 

dock att små företag som söker tillväxt kommer att söka sig till en extern rådgivare. Detta för 

att kunna skaffa sig konkurrensfördelar och täcka upp de områden där företagsledningen saknar 

kompetens. Bennett och Robson (1999) undersökte 2474 SMEs i Storbritannien. De fann att 95 

% av alla SMEs i undersökningen använder extern rådgivning. Hur mycket ett företag använder 

sig av rådgivning är beroende av företagets storlek. Företag med 20-99 anställda är de som 

använder rådgivning i störst utsträckning. Utanför detta spann stagnerar användandet av 

rådgivning. För revisorer och banker kan användandet illustreras som en omvänd U-formad 

kurva (Bennett & Robson, 1999). 

Kunskapsöverföring är den troliga anledningen till att företag prioriterar köp av fristående 

rådgivning från den valda revisorn. Det har visat sig att större SMEs köper mer rådgivning från 

advokatbyråer, konsultföretag och andra revisionsföretag än från den valda revisorn. En 

förklaring till detta kan vara behovet av specialkompetens samt att revisorns oberoende är mer 
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viktigt för större företag. Valet av leverantör av rådgivning till mindre företag drivs mer av de 

synergifördelar som finns med att köpa flera tjänster från en leverantör (Svanström & Sundgren, 

2012). 

Tidigare forskning visar att majoriteten av chefer på små företag inte har några professionella, 

förvaltnings eller andra formella kvalifikationer. Dessa variabler kan vara viktiga för företagets 

tillväxt, vilket kan vara ett problem för små företag. Många chefer har bristande finansiell 

kompetens och kunskap om hur finansiella kontrollsystem kan användas för att underlätta 

beslutsfattandet (Gooderham et al, 2004). Ett möjligt sätt för företagen att skaffa sig kompetens 

är att anställa kvalificerade personer. Detta kan dock vara ett problem för mindre företag på 

grund av deras oförmåga att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner (Gooderham et al, 

2004). 

Tidigare forskning visar att företagets storlek påverkar hur mycket rådgivning ett företag 

kommer att köpa. Precis som Gooderham et al (2004) skriver är sannolikheten mindre att små 

företag använder sig av en extern rådgivare. Detta gäller dock inte gasellföretag som behöver 

täcka upp den kompetens som saknas i företaget för att kunna växa. Då gasellföretagen skiljer 

sig åt från “vanliga” företag är storleken på företaget och dess påverkan på efterfrågan på 

rådgivning en intressant variabel att beakta. Collis och Jarvis (2002) skriver också att mindre 

företag saknar viktiga kompetenser inom många områden och behöver därför mer rådgivning. 

Med denna bakgrund borde gasellföretag som är mindre köpa mer fristående rådgivning. 

H3: Mindre gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 
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2.5 Studiens forskningsmodell 

Revisionsbyråer som tillhör Big 4 har möjligheter att erbjuda fristående rådgivning i större 

utsträckning (Pastel & Prasad, 2013). Vi har därför i tidigare avsnitt tagit fram en hypotes om 

huruvida en revisor från Big 4-byrå påverkar efterfrågan på fristående rådgivning. Då ägarledda 

företag behöver täcka upp deras kompetensbrist och att fristående rådgivning ger dem 

konkurrensfördelar (Gooderham et al, 2004) har vi konstruerat en hypotes om huruvida 

ägarstrukturen i företaget påverkar efterfrågan på fristående rådgivning. Företagets storlek har 

genom tidigare studier antytts påverka efterfrågan på fristående rådgivning. Exempelvis menar 

Collis och Jarvis (2002) att mindre företag efterfrågar mer rådgivning. Företagets storlek blir 

därför en intressant variabel att beakta. Därför har en hypotes tagits fram för att kontrollera 

huruvida detta även gäller för gasellföretag.  

Nedan illustreras de olika hypoteserna i en forskningsmodell där de oberoende variablerna 

Ägarlett och Big 4 förväntas ha ett positivt samband med efterfrågan på fristående rådgivning 

(NAS). Variabeln Storlek förväntas i sin tur ha ett negativt samband. 

 

 

Figur 2, Figuren visar studiens forskningsmodell.  
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3. Metod 

I detta kapitel ges en diskussion om studiens metodval och angreppsätt. Här presenteras även 

urval och hur datainsamlingen har gått till. I studien finns det flertalet variabler som skall 

beaktas, vilka presenteras här i såväl text som tabeller. Kapitlet avslutas med att ge en 

beskrivning av de statiska tester som genomförts.  

3.1 Studiens angreppssätt 

3.1.1 Studiens synsätt 

Denna studie kommer utgå från ett positivistiskt synsätt (se tabell 1) då studien syftar till att 

mäta hur olika variabler påverkar huruvida fristående rådgivning efterfrågas av gasellföretag 

från revisionsbyråer. I denna studie strävar vi efter objektivitet och för att uppnå en så hög 

objektivitet som möjligt har vårt urval tillhandahållits från Blomkvist (2008), vilket har gjort 

att urvalet inte påverkats av våra egna uppfattningar. Jacobsen (2002) menar att den 

positivistiska ansatsen har fått kritik från olika håll då en objektiv verklighet anses vara 

meningslös att diskutera. Många forskare inom samhällsvetenskap har inriktat sig på att det i 

framtiden aldrig kommer vara möjligt att beskriva verkligheten på ett objektivt sätt. Om en 

objektiv verklighet skulle finnas skulle det innebära att alla individer uppfattar fenomen på 

samma sätt. För att stärka objektiviteten tar studien utgångspunkt i befintlig teori, vilket enligt 

Patel och Davidsson (2011) kan stärka objektiviteten eftersom den som undersöker då blir 

mindre påverkad av subjektiva uppfattningar.  

Eriksson och Wiederheim-Paul (2006) beskriver det positivistiska sättet att se på verkligheten. 

Det positivistiska synsättet ser på verkligheten objektivt och med en uppfattning att den går att 

mäta. Den beskrivning av det positivistiska synsättet som Eriksson och Wiederheim-Paul 

(2006) gör liknar denna studies synsätt. Studien kommer även att ha en deduktiv ansats och 

kommer att utföras med en kvantitativ metod, vilka beskrivs i nästkommande avsnitt. 

  

 Positivism 

Verkligheten Objektiva, kan bekräftas av våra 

sinnen. 

Ansats Deduktiv 

Data Kvantitativ 

           Tabell 1, Eriksson & Wiederheim-Paul, 2006, s. 81. 
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3.1.2 Deduktiv 

Med en deduktiv ansats går vi ”från teori till empiri”. Jacobsen (2002) skriver att förespråkare 

till den deduktiva ansatsen anser att det är bäst att först skaffa sig uppfattningar utifrån teorier 

för att sedan undersöka uppfattningarna utifrån empirin. Det finns kritik mot den deduktiva 

ansatsen som innebär att den som utför studien endast letar efter information som ger stöd åt 

förväntningarna som forskaren hade vid inledningen av studien (Jacobsen, 2002; Patel & 

Davidsson, 2011). För att denna studie inte skall drabbas av detta problem har vi genom att läsa 

många olika vetenskapliga artiklar skaffat oss en förförståelse inom olika områden. En deduktiv 

ansats passar bra in på denna studie eftersom vi utgått från tidigare teorier som har studerat 

likande problem, genom detta har vi funnit variabler och utifrån dem utvecklat hypoteser som 

vi skall undersöka. Vi använder oss sedan av det empiriska materialet för att undersöka 

huruvida hypoteserna från teorin stämmer överens med verkligheten. 

 

Figur 3, Egenutvecklad modell för vår deduktiva metod, med inspiration från Jacobsen 

(2002). 

 

3.1.3 Kvantitativ metod 

Denna studie utgår från en kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) anser det lämpligt i en studie 

som går på bredden och undersöker många enheter. Till en problemställning som syftar att 

undersöka fåtalet nyanser i ett stort urval används ofta en kvantitativ studie. I denna studie skall 

ett urval på 125 stycken företag undersökas för att ge en förståelse och för att förklara vilka 

variabler det är som gör att gasellföretag efterfrågar fristående rådgivning från sin revisor.  

Det är viktigt att vara medveten om att de olika ansatserna innehåller olika fördelar och 

nackdelar. Den kvantitativa ansatsen har fått kritik för att det skapas ett för stort avstånd mellan 

Tolkningsnivå 1:
Vi har fått vår 
uppfattning av 

verkligheten och 
standardiserar den.

Tolkningsnivå 2:
Vi tolkar den 

informationen som 
vi samlat in.

Tolkningsnivå 3:
Den som läser vårt 

resultat tolkar det på 
sitt eget sätt.
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forskare och det som undersöks. Genom att arbeta med ett stort avstånd argumenteras det för 

att forskaren kan agera opåverkad. Det går dock, enligt den kvalitativa skolan, inte att undvika 

att bli påverkad då det alltid uppstår någon form av undersökningseffekter, vilka idag anses 

vara nödvändiga i alla undersökningar (Jacobsen, 2002). Denscombe (2009) påvisar flertalet 

fördelar och nackdelar med en kvantitativ ansats. Han nämner bland annat att en fördel är att 

det är möjligt att analysera stora mängder data på kort tid, detta förutsatt att bra förberedelser 

gjorts. Han nämner även att en stor mängd data kan ses som både en fördel och nackdel. Om 

forskaren inte är försiktig kan studien bli alltför komplex då en allt för stor mängd faktorer, 

enheter och variabler tas i beaktning. Det finns en risk att forskaren blir allt för besatt av de 

teknikaliteter som analysprogrammen erbjuder och kan därför tappa fokus i studien. Genom att 

kategorisera och sätta gränser för den data som analyseras kan det ge falska förespeglingar, 

vilket kan leda till att studien inte blir så pass objektiv som den anses vara (Denscombe, 2009). 

Även då det finns flertalet nackdelar med en kvantitativ studie kommer en sådan att 

genomföras, då det är den ansats som lämpar sig bäst för att svara på studiens syfte och 

problemställning. 

3.1.4 Avgränsning 

För att begränsa studien och inte studera alla olika delar som kan ha effekt på efterfrågan av 

fristående rådgivning har vi valt ut de tre olika variabler som var mest intressanta för oss. De 

tre variabler vi valt är (1) om ett företag har en revisor från en Big 4-byrå eller inte, (2) om 

företaget är ägarlett eller inte och (3) om företagets storlek spelar någon roll. Anledning till att 

vi har valt dessa variabler är att de bevisats av tidigare forskning ha en påverkan på hur företag 

agerar. Från vad vi läst har förstått kan dessa också ha en påverkan på efterfrågan av rådgivning 

från gasellföretag och är därför intressanta att studera.  

3.2 Litteraturstudie 

För att kunna få en grundförståelse om ämnet och skaffa kunskap vi behövde för att genomföra 

denna undersökning gjorde vi en litteraturstudie. Vi studerade tidigare forskning som 

behandlade både rådgivning och gasellföretag. Det finns en begränsad mängd tidigare forskning 

som berör gasellföretag och hur de köper rådgivning. Eftersom gasellföretag är en grupp av 

mindre företag har vi valt att läsa artiklar som behandlar hur mindre företag köper rådgivning 

och sedan använda dessa teorier mot gasellföretag. Under tiden som vi samlade in information 

fick vi fram tre intressanta områden som vi funnit påverkar hur mycket rådgivning ett mindre 

företag köper. Dessa tre områden är om ett företag har anlitat en revisor från en Big 4-

revisionsbyrå, om företaget är ägarlett och hur stort företaget är, mätt i antalet anställda.  

I vårt sökande efter vetenskapliga artiklar har vi nästan uteslutande använt Högskolan i 

Halmstads sökmotor Summon samt Google Scholar. Till en början användes sökorden 

”gazelles” och ”non-audit services”. Men eftersom det inte fanns så mycket forskning om 

gasellföretag använde vi också ”small businesses” och ”high growth”. Vi har även använt oss 

av sökorden ”Big 4” och ”owner-managed”. Vi hittade också flera vetenskapliga artiklar som 

var relevanta för oss genom att söka i artiklarnas referenser. Vi har utöver vetenskapliga artiklar 

använt oss av metod- och statistikböcker från Högskolan i Halmstads bibliotek. 
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3.3 Urval 

Vårt urval kommer från en undersökning gjord av Blomkvist (2008). Blomkvist (2008) 

studerade entreprenörer som redovisare i gasellföretag och tog därigenom fram ett urval av 

gasellföretag. Urvalet togs fram 2006 genom att först göra en förstudie. Företag som var med i 

förstudien hade tre stycken kriterier som de blev bedömda efter. 

 Tillväxttakt: Har kontinuerligt ökat och minst fördubblat sin omsättning under perioden 

av tre år. 

 Tillväxt: Har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv och fusion. 

 Antal anställda: Har under 50 anställda. 

Till huvudstudien ändrade Blomkvist (2008) på sina kriterier något och adderade ytterligare två 

stycken kriterier. Företagen i huvudstudien blev därför bedömda efter fem stycken kriterier: 

 Tillväxttakt: Har kontinuerligt ökat och minst fördubblat sin omsättning under perioden 

av tre år. 

 Tillväxt: Har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv och fusion. 

 Antal anställda: Har minst 10 anställda 

 Omsättning: Har en omsättning som överstiger 10Mkr 

 Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 

Utifrån dessa kriterier fick Blomkvist (2008) fram ett urval. Det urval vi fick ta del av består av 

131 stycken gasellföretag som uppfyller de fem kriterierna för huvudstudien. Under tiden vi 

samlat in data om företagen har vi fått fram att vissa företag saknar, av olika anledningar, 

information i årsredovisningarna som är nödvändig för oss. Av denna anledning har vi valt att 

ta bort sex stycken företag från vår undersökning och vårt urval består nu av 125 olika 

gasellföretag. 

3.4 Datainsamling 

I vår studie har vi fått ta del av viss data från Blomkvist (2008) undersökning. Den data vi fick 

ta del var ett urval av gasellföretag som samlades in 2006. Utöver urvalet fick vi också 

information om företagen som Blomkvist (2008) samlade in via en enkät, den informationen vi 

fick ta del av var om företagets VD hade något aktieinnehav i företag samt vilken bransch 

företaget var aktiv i.  

Vi har själva samlat in data om företagen till undersökningen. Med hjälp av Retriever 

Bolagsinfo har vi exporterat data från företagens årsredovisningar mellan åren 2006-2010 till 

en Microsoft Excel-fil. Den data vi hämtade hem då var företagens lönsamhet (Rt), ålder och 

storlek (antalet anställda). Vidare har vi också själva samlat in data genom att granska 

företagens årsredovisningar. Vi samlade ihop årsredovisningarna mellan 2006-2010 med hjälp 

av Retriever Bolagsinfo för att sedan granska de för hand. Den data vi då samlade in bestod av 

företagens arvoden vad det gällde rådgivning respektive revision, om revisorn kom från en Big 
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4-revisionsbyrå eller inte, om revisorn var auktoriserad eller godkänd och om 

revisionsberättelsen var ren, det vill säga inte avvek från standardutformningen, eller oren.  

När vi startade insamlingen av data var tanken att vi skulle undersöka årsredovisningar mellan 

årtalen 2006-2010. Detta fick dock ändras då vi efter insamlingen av data upptäckte att 

information om arvodet för rådgivning och revision ofta saknades i de årsredovisningar som 

var för redovisningsåret 2010. Anledningen till detta var för att under 2010 var det inte längre 

lagstiftat att företagen skulle presentera sina utgifter gällande rådgivnings- och 

revisionsarvoden och av denna anledning hade företagen därför inte med dessa siffror. 

Blomkvist (2008) gjorde sitt urval av gasellföretag 2006 och därför startar undersökningen av 

årsredovisningar det årtalet. All data vi har fått in, från Blomkvist (2008), genom att exportera 

från Retriever Bolagsinfo och egeninsamlad data från årsredovisningar, har strukturerat 

sammanställts i ett Excel-ark för att enkelt kunna använda informationen vid senare tillfälle i 

undersökningen. 

3.5 Variabler 

3.5.1 Beroende variabel 

Studiens beroendevariabel är mängden fristående rådgivning som köps av gasellföretag. Vi har 

samlat in den mängd av fristående rådgivning (i antal kronor) som gasellföretagen redovisade 

att de köpte under åren 2006 till 2009 från deras årsredovisningar. Vi har valt fristående 

rådgivning som beroendevariabeln då vår utgångspunkt i studien är att denna förändras på 

grund av andra variabler. Svanström och Sundgren (2012) har tidigare gjort liknande forskning 

och hade då rådgivning som en variabel, uppdelade i intervall. Vi har valt att räkna ut ett snitt 

av rådgivning under de fyra år vi undersökt men kommer inte dela upp det i intervall. Detta då 

vi har många färre företag i vår undersökning än Svanström och Sundgren (2012) hade i sin 

undersökning och därför kommer det inte ge oss en korrekt bild. Vi har också valt att 

logaritmera rådgivningsvariabeln för att få den normalfördelad. 

3.5.2 Oberoende variabler 

Våra oberoende variabler är de variabler som vi genom att studerat tidigare forskning fått fram 

och som kan ha en påverkan på hur mycket redovisning som gasellföretag köper. Hypotes 1 

handlar om huruvida företag som köper rådgivning har anlitat en revisor som kommer från en 

Big 4-revisionsbyrå eller inte. Vår hypotes är efter att ha studerat tidigare forskning att 

gasellföretag som har en revisor från en Big 4-revisionsbyrå köper mer fristående rådgivning 

än företag som inte har anlitat en Big 4-revisor. Detta då Big 4-revisionsbyråer erbjuder ett 

bredare utbud av fristående rådgivningstjänster och på en annan nivå, till exempel vid spridning 

av företaget internationellt (Pastel & Prasad, 2013). Enligt Svanström och Sundgren (2012) var 

den fristående rådgivningen också av en högre kvalité.  

Hypotes 2 handlar om hur ägarstrukturen påverkar hur mycket fristående rådgivning ett 

gasellföretag köper. Den andra oberoende variabeln innefattar därför ägarstruktur med fokus på 

ägarledda företag. Gooderham et al. (2004) menar att de ägarledda företagen som söker tillväxt 
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kommer att köpa fristående rådgivning. Henrekson och Johansson (2010) skriver att 

gasellföretag är företag som söker mycket tillväxt. Vår hypotes blir därför att gasellföretag som 

är ägarledda kommer att köpa mer fristående rådgivning. 

Vår tredje hypotes handlar om storlek och hur det påverkar hur mycket ett gasellföretag köper 

fristående rådgivning. Gooderham et al. (2004) skriver att mindre företag som söker tillväxt 

kommer att söka sig till rådgivare. Gooderham et al. (2004) skriver också att mindre företag 

inte har råd att anställa så mycket personal och söker sig därför till rådgivare för att täcka 

kunskapsluckor. Därför är vår hypotes att gasellföretag med få anställda kommer att köpa mer 

rådgivning då de behöver hjälp med att skapa tillväxt och täcka kunskapsluckor. 

Big 4 – Vi har valt att ha Big 4 som en dummyvariabel, där värdet 1 erhålls om ett företag har 

anlitat en revisor från en Big 4-revisionsbyrå, annars erhålls värdet 0. Andra studier har tidigare 

gjort på detta sätt (Niskanen et al., 2010; Niskanen et al., 2011; Pastel & Prasad, 2013; 

Svanström & Sundgren, 2012).  

Ägarstruktur – Vi har valt att ha ägarstruktur som en dummyvariabel, där värdet 1 erhålls om 

företagets VD dessutom är ägare av aktier i företaget, värdet 0 erhålls om företagets VD inte 

innehar aktier i företaget. Svanström och Sundgren (2012) har tidigare gjort på samma sätt och 

Niskanen et al. (2011) har gjort på ett liknande sätt.  

Storlek – Vi har valt att ha storlek som en dummyvariabel, där värdet 1 erhålls om antalet 

anställda i företaget bedöms som högt, värdet 0 erhålls om antalet anställda bedöms som lågt.  

Tidigare studier har valt att ha antalet anställda i olika intervall, Svanström och Sundgren (2012) 

hade tre olika intervall och Bennett och Robson (1999) hade nio olika intervall. Vi har valt att 

göra samma sak som med rådgivnings-variabeln att inte dela in anställda i intervall, då vi känner 

att det ger oss ett bättre resultat att endast ha det som antal anställda. Vi har även testat att 

logaritmera storleksvariabeln för att få den normalfördelad. Då detta inte gav oss något bättre 

resultat, testade vi också att göra om storleksvariabeln en dummyvariabel med värdena hög och 

låg. Där alla värden över medelvärdet erhöll värdet 1 och värdena under medelvärdet erhöll 

värdet 0.   

Vi valde dessa tre områden som variabler då de i andra undersökningar visat på att de påverkar 

hur företag agerar i andra avseende. Tidigare forskning har studerat hur redovisningskvalitén 

påverkas om företaget anlitar en revisor från en Big 4-revisionsbyrå eller om företaget är 

ägarlett. Dessutom har Svanström och Sundgren (2012) studerat hur storlek i form av antalet 

anställda påverkar hur mycket SME-företag köper rådgivning. Dessa tre områden var de vi fann 

mest intressanta och valde därför dessa. Alla tre har sedan tidigare visat att de påverkar andra 

företag i olika situationer. Av den anledningen har vi valt just dessa områden att testa mot 

gasellföretag och hur de köper rådgivning.  

3.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna är variabler som på olika sätt kan ha antingen positiva eller negativa 

samband med att företag köper fristående rådgivning. Beroende på hur gammalt företaget är 
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kan det vara i olika faser. Ett äldre företag kanske redan har personal för att täcka tillväxten och 

är därför inte lika mycket i behov av rådgivning. Företag som är lönsamma har möjligheten att 

köpa mer rådgivning då de har mer pengar att köpa för. Rådgivning kan också vara mer 

eftertraktad inom vissa branscher. Beroende på om företaget har en ren eller oren 

revisionsberättelse kan det finnas olika behov av rådgivning. Ett företag med en oren 

revisionsberättelse kan behöva mer rådgivning för att kunna åtgärda felaktigheterna. Om ett 

företag anlitat en auktoriserad revisor har denna en högre kompetens och kan därför erbjuda 

mer rådgivning. 

Variabel Mått Referens 

Beroende variabel 

Rådgivning Rådgivnings-variabeln kommer 

att mätas som den mängd 

rådgivning företaget köper i 

antal kronor. Den summan 

’andra tjänster’ uppgår till i snitt 

mellan åren 2006 till 2009. 

Svanström & Sundgren 

(2012) 

Ln_Rådgivning Den naturliga logaritmen av 

variabeln rådgivning + 1. 

 

Oberoende variabler 

Big4 Dummyvariabel som fått värdet 

1 om revisionen är utförd av en 

revisor från en Big 4 

revisionsbyrå, annars är värdet 0.  

Pastel & Prasad (2013); 

Niskanen et al. (2011); 

Svanström & Sundgren 

(2012); Niskanen et al. 

(2010) 

Ägarlett Dummyvariabel som fått värdet 

1 om ett företag är så kallat 

ägarlett, det vill säga om 

företagets VD dessutom äger 

aktier i företag, annars är värdet 

0.  

Niskanen et al. (2011); 

Svanström & Sundgren 

(2012) 

Storlek Företagets storlek mäts i antalet 

anställda företaget har i snitt 

under åren 2006 till 2009. 

Svanström & Sundgren 

(2012); Bennett & Robson 

(1999) 

Ln_Storlek Den naturliga logaritmen av 

variabeln storlek + 1.  

 

Storlek_höglåg Dummyvariabel där värdet 1 

erhålls om antalet anställda 

överskrider medelvärdet av 

variabeln Storlek, annars erhålls 

värdet 0.  

 

Kontrollvariabler 
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Tabell 2, Tabell över våra variabler. 

  

Ålder Antalet år sedan företagets 

registreringsår till och med år 

2009. 

Niskanen et al. (2010); 

Niskanen et al. (2011) 

Ln_Ålder Den naturliga logaritmen av 

variabeln ålder + 1. 

 

Lönsamhet Avkastning på det totala 

kapitalet, mäts genom att ta 

Resultat efter 

avskrivningar+Finansiella 

intäkter/Totalt kapital. 

Niskanen et al. (2010);  

Niskanen et al. (2011) 

Ln_lönsamhet Den naturliga logaritmen av 

variabeln lönsamhet + 1. 

 

Bransch Bransch har vi delat upp i 4 

stycken olika dummyvariabler: 

Tillverkande företag, 

Tjänsteföretag, 

Parti/Detaljhandel och annan 

verksamhet där värdet 1 erhålls 

om företaget är inom respektive 

bransch och variabel annars 

erhålls värdet 0. Jämn fördelning 

mellan tillverkande och 

tjänsteföretag används som en 

referensvariabel.  

Blomkvist (2008) 

Ren_rev Dummyvariabel som erhåller 

värdet 1 om revisionsberättelsen 

inte avviker från 

standardutformningen och 0 om 

den avviker. 

 

Auktoriserad revisor Dummyvariabel som fått värdet 1 

om revisorn är auktoriserad,  

Niskanen et al. (2011) 
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3.6 Statistiska tester 

För att kunna testa våra hypoteser kommer vi behöver göra olika statistiska tester. Eftersom vi 

hade gjort ett strukturerat Excel-ark kunde vi enkelt föra in vår data i SPSS som användes för 

att genomföra testerna. Som tidigare nämnt logaritmerades fyra stycken snedfördelade 

variabler. Anderson, Sweeney och Williams (2004) skriver att om standardavvikelsen är hög, 

sett till medelvärdet, är det bra att göra variabeln normalfördelad kring medelvärdet för att 

utfallen av de statistiska testerna ska kunna bli korrekta. 

Vidare kommer vi att förklara de tester vi kommer att utföra i SPSS för att få fram vårt resultat. 

Från resultatet kommer vi antingen acceptera eller förkasta våra tre hypoteser. 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

En presentation av den deskriptiva statistiken görs för att på ett enkelt sätt presentera data som 

används i undersökningen och därmed göra det enklare för läsaren att utläsa och förstå data 

(Anderson, Sweeney & Williams, 2004). I den deskriptiva statistiken presenteras de olika 

variablerna i form av medelvärde, median, standardavvikelse, maximum- och minimumvärden. 

Standardavvikelse används för att presentera datamaterialets spridning, detta för att visa hur 

långt från medelvärdet variablerna i genomsnitt befinner sig (Lantz, 2014). Genom den 

deskriptiva statistiken skapas en god överblick över hur insamlad data är fördelad.  

3.6.2 Korrelationsanalys 

Sambandets styrka kan variera mellan olika variabler. Genom att mäta korrelationen mellan 

variablerna får vi reda på sambandets styrka. Korrelationskoefficienten är ett mått för att 

beskriva sambandet och har ett värde mellan 1 och -1. Vid ett värde nära 1 finns ett starkt 

positivt samband. Om värdet istället är nära 0 är sambandet svagt. Då värdet är nära -1 innebär 

det att sambandet är starkt negativt (Lantz, 2014). Korrelationsvärdet kan vara nära 1 men ändå 

inte ha något orsak-verkan samband och även tvärt om. Om det finns ett svagt samband mellan 

de olika variablerna kan de fortfarande bero på varandra och sambandet blir signifikant (Lantz, 

2014). De flesta oberoende variabler i en multipel regression är till någon grad korrelerade med 

varandra, vilket kallas för multikollinearitet. För att undvika att multikollineariteten blir ett 

problem bör inte någon av variablernas korrelationskoefficient överskrida 0,7 (Anderson et al, 

2004). 

3.6.3 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka hur en variabel är beroende av en annan genomförs en regressionsanalys 

(Anderson et al, 2004). Syftet med en regressionsanalys kan skilja sig åt, Lantz (2013) menar 

att den genomförs för att beskriva, förutspå, testa samt att skapa förståelse.  

I en regressionsanalys är det den beroende variabeln som skall förklaras och för att göra detta 

används de oberoende variablerna (Anderson et al, 2004). En multipel linjär regressionsmodell 

definieras av att två eller flera oberoende variabler används för att förklara variationen (beta) 

hos den beroende variabeln (Lantz, 2013). Detta kan ofta resultera i ett bättre 
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regressionssamband som innehar en högre förklaringsgrad samt högre signifikans. I 

samhällsvetenskapliga studier använts ofta en signifikansnivå på 5 %, vilket representerar hur 

stor sannolikhet det är att resultatet är slumpmässigt (Lantz, 2014). Med detta som grund har 

även denna studie krav på en signifikansnivå som uppgår till 5 %.  

Statistiska tester med stickprovsdata utgår ofta från att en nollhypotes testas, vilket är motsatsen 

till det faktiska testet. Om en variabels p-värde är mindre än 5 % (p<0,05) kommer 

nollhypotesen att förkastas (Lantz, 2014). Denna studie innehåller dock inga nollhypoteser och 

därför kommer de faktiska hypoteserna att accepteras när p<0,05 och förkastas vid p>0,05. När 

hypotesen skall accepteras eller förkastas finns det en risk för typ I och typ II-fel. Om hypotesen 

förkastas även då hypotesen är sann är det ett typ I-fel och om hypotesen inte förkastas trots att 

hypotesen inte är sann är det ett typ II-fel. Ju lägre signifikansnivån är desto större är chansen 

att typ I-fel beträffas, dock minskar risken för typ II-fel (Lantz, 2014).  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Empirin till en studie bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav. För det första bör den vara 

valid (giltig och relevant) och för det andra reliabel (tillförlitlig och trovärdig). Att empirin skall 

vara valid betyder att det som mäts i studien är det vi faktiskt tänkt mäta, att mätningen ses som 

relevant samt att det som mäts hos ett fåtal även gäller för flera. Validitet kan delas in i två 

delar. Den första kallas intern validitet och handlar om att vi mäter det vi faktiskt tänkt mäta. 

Den andra heter extern validitet och handlar om generaliserbarhet, om ett resultat från en 

undersökning inom ett visst område också är giltiga i andra sammanhang. Harboe (2013) 

beskriver interna validitetsproblem. Dessa kan exempelvis uppstå vid en dålig planering, vilket 

kan leda till en snedvriden ingång i projektet. Studiens externa validitet kan testas genom att 

jämföra studiens slutsatser med vad andra har kommit fram till i liknande studier. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver att genom att mäta innehållsvaliditet samt den samtidiga 

validiteten, kan ett instruments validitet kontrolleras. Innehållsvaliditeten handlar om processen 

från teori till fram till kategoriseringen av data i ett observationsformulär. För att uppnå en god 

innehållsvaliditet har vi genom att skaffa oss en god förståelse för ämnet genom att studera 

tidigare litteratur kunnat identifiera olika variabler vilka utgör studiens mätinstrument. För att 

säkerställa innehållsvaliditeten har studiens handledare kontrollerat mätinstrumentet. Den 

samtidiga validiteten mäts genom att instrumentet testas på en grupp som är liknande den 

instrumentet skall mäta. I denna studie har detta dock inte genomförts. Variablerna i denna 

studie mäts på samma sätt som tidigare studier har gjort. Detta gör att inte denna prövning 

behövs för att försäkra sig om att vi mäter det som är avsett att mäta.  

Om en undersökning är reliabel anses den vara att lita på. Undersökningen skall inte innehålla 

några tydliga mätfel. Om en undersökning kommer fram till samma resultat med samma 

mätinstrument och metod ses den som tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Ett resultat från en mätning 

kan både innehålla “sanna värden” och “felvärden”. För att kontrollera om mätningen innehåller 

felvärden kan samma mätning upprepas, det finns dock en risk att ett konstant felvärde hämtas 

vilket vi inte upptäcker (Patel & Davidsson, 2011). Den data som samlas in måste vara 

tillförlitlig, annars är den inte användbar (Harboe, 2013). Eftersom vi i denna studie använt oss 
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av data som till stor del kommer från årsredovisningar anser vi den som tillförlitlig. Den data 

vi fått ta del av från Blomkvist (2008) anses också som tillförlitlig då den kommer från en 

doktorsavhandling. 
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4. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska testerna. De tester som presenteras är 

deskriptiv statistik, en korrelationsanalys samt en regressionsanalys. Kapitlet avslutas med att 

analysera testerna för att sedan acceptera eller förkasta studiens hypoteser.  

4.1 Analysmodell 

Nedan presenteras studiens analysmodell, vilken beskriver hur analysprocessen kommer att gå 

till. För att kunna besvara hypoteserna kommer de att genomgå tre steg i detta kapitel. Det första 

steget är den deskriptiva statistiken där studiens data presenteras och förklaras med hjälp av 

olika mått. I korrelationsanalysen ser vi huruvida ett samband finns mellan studiens variabler 

samt om någon av variablerna har ett multikollinearitetsproblem. Regressionsanalysen ger oss 

svar på hur den beroende variabeln påverkas av de andra variablerna. Genom att sammanfatta 

resultatet från testerna kommer slutligen fram till huruvida hypoteserna kommer att förkastas 

eller accepteras.  

Figur 4, Vår analysmodell. 
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4.2 Deskriptiv statistik 

Vår första del av resultatet presenterar vi den data vi samlat in och som vi har använt för att 

testa våra hypoteser. Tabell 3 visar en sammanställning på all data vi använt. 

n=125 

Kategori Medelvärde Median Standardavvikelse Minimum Maximum Missing 

Rådgivning 28216 11100 44118 0 297233 0 

Ln_rådgivning 7,21 9,31 4,56 0 12,6 0 

Big4 0,6 1 0,49 0 1 0 

Ägarlett 0,87 1 0,34 0 1 3 

Storlek 35,88 23 37,88 0 211 0 

Ln_Storlek 3,23 3,18 0,5 0 5,36 0 

Storlek_höglåg 0,46 0 0,5 0 1 0 

Aukt_revisor 0,74 1 0,44 0 1 0 

Ren_rev 0,98 1 1,54 0 1 0 

Ålder 18,16 14 14,51 8 107 0 

Ln_Ålder 2,81 2,71 0,48 2,2 4,68 0 

Lönsamhet 0,126 0,131 0,157 -0,588 0,568 0 

Ln_lönsamhet 0,106 0,123 0,170 -0,888 0,450 0 

Tabell 3, Deskriptiv statistik. 

Tabell 3 visar de olika medelvärdena, medianerna, standardavvikelserna, minimum- och 

maximumvärdena samt om det fanns några missing values. Det går att avläsa att spridningen 

av rådgivningsvariabeln var väldigt stor. Då vissa företag inte spenderade någonting på 

rådgivning spenderade något företag så mycket som 297233kr. Det var också en stor skillnad 

mellan median (11100kr) och medelvärde (28216kr) samt att standardavvikelsen var väldigt 

stor sett till medelvärdet (44118kr). Av denna anledning logaritmerade vi rådgivningsvariabeln 

för att få den normalfördelad och därmed få en mindre spridning mellan resultaten. 60 % av 

företagen i studien använde sig av en revisor från en Big 4-revisionsbyrå och 87 % av företagen 

var ägarledda.  

En annan variabel som hade stora spridningar var storleksvariabeln som vi mätte i antalet 

anställda företagen hade. Även för denna variabel var standardavvikelsen (37,88 anställda) 

större än medelvärdet (35,88 anställda). Av denna anledning valde vi även att logaritmera denna 

variabel för att göra den normalfördelad. Vi valde också att dela in den i två olika kategorier 

som var hög och låg, där hög innehåller de företag som hade fler antal anställda än medelvärdet 
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och de som hade färre var med i gruppen låg. Detta gav ett medelvärde på 0,46 vilket visar att 

46 % av företagen tillhör kategorin hög. 

Som tabell 5 också visar är 74 % av revisorerna som företagen anlitade var auktoriserade och 

98 % av företagens revisionsberättelser avviker inte från standardutformningen och är således 

”rena-revisionsberättelser”. Ålders-variabeln var också ganska snedfördelad, så även denna 

logaritmerades för att få den normalfördelad. Lönsamheten hade också en väldigt stor spridning, 

över 100 % var det mellan det företag som hade högst lönsamhet (56,79 %) och lägst lönsamhet 

(-58,84 %). Lönsamhetsvariabeln har också blivit logaritmerad för att göra den normalfördelad. 

Kategori Antal Procent 

Big4 75 60 

EjBig4 50 40 

Ägarlett 106 84,8 

Ejägarlett 16 12,8 

Missing value 3 2,4 

Storlek låg 

Storlek hög 

Aukt_revisor 

67 

58 

92 

53,6 

46,4 

73,6 

Ej Aukt_revisor 33 26,4 

Ren_rev 122 97,6 

EjRen_rev 3 2,4 

     

Bransch     

Tillverkande företag 22 17,6 

Tjänsteföretag 58 46,4 

Jämn fördelning mellan 
tillverkande och tjänsteföretag 7 5,6 

Parti/detaljhandel 12 9,6 

Annan verksamhet 22 17,6 

Missing value 4 3,2 

Tabell 4, Deskriptiv statistik. 

Tabell 4 visar fördelningen inom studiens dummyvariabler, samt fördelningen inom variabeln 

bransch som är uppdelad i fem olika kategorier. Variabeln som beskriver vilka företag som 

använder sig av en revisionsbyrå som tillhör Big 4 är relativt jämt fördelad. Företag som 

använder Big 4-revisor är något större, där 75 av de 125 företag som utgör studiens urval 

använder sig av en Big 4-revisor vilket motsvarar 60 %. De resterande 50 företagen, vilket 

motsvarar 40 %, använder sig inte av en revisorsfirma som tillhör Big 4. 
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Variabeln ägarlett har däremot en mer ojämn fördelning där 106 av företagen i studien är 

ägarledda, vilket motsvarar 84,8 %. De företag som inte är ägarledda uppgår till 16 stycken, 

vilket motsvarar 12,8 %. I denna variabel finns det även 3 företag, vilket motsvarar 2,4 %, där 

information om ägarförhållandet saknas och har därför kategoriserats som missing value. 

Variabeln storlek_höglåg har en relativ jämn fördelning där företag vars anställda utgör en 

grupp som är mindre än medelvärdet för samtliga företag uppgår till 67 stycken, vilket 

motsvarar 53,6 %. De företag som är under medelvärdet är 58 stycken, vilket motsvarar  

46,4 %.  

De företag som använder sig av en auktoriserad revisor visar sig vara betydligt fler än de som 

använder en godkänd revisor. Av studiens 125 företag är det 92 stycken som använder en 

auktoriserad revisor och 33 stycken som inte gör det, vilket motsvarar 73,6 % respektive  

26,4 %. 

Den variabel med mest ojämn fördelning är variabeln Ren_rev. Det visar sig att de flesta företag 

i studiens urval har rena revisionsberättelser då endast 3 av företagen påträffas med orena 

revisionsberättelser, vilket motsvarar 2,4 %. Resterande 122 företag har rena 

revisionsberättelser vilket motsvarar 97,6 %. 

Den bransch vi ser som den överlägset största i studiens urval är gruppen tjänsteföretag som 

uppgår till 58 stycken, vilket motsvarar 46,4 %. Gruppen tillverkande företag samt de företag 

som tillhör annan verksamhet är av samma storlek, de uppgår båda till 22 stycken, vilket 

motsvarar 17,6 %. Parti/detaljhandel är den näst minsta gruppen bestående av 12 företag, vilket 

motsvarar 9,6 %. Av de företag som inte går att skilja från tillverkande företag eller 

tjänsteföretag är den minsta gruppen och uppgår till 7 stycken företag, vilket motsvarar 5,6 %. 

I denna variabel finns det även 4 företag där information om bransch inte kunnat samlas in och 

är därför kategoriserade som missing value.  
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4.3 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen undersöker vi styrkan på studiens samtliga variablers samband. För att undvika att de oberoende variablerna inte förklarar 

varandra är det viktigt att korrelationskoefficienten inte överstiger 0,7.  

n=125 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 

1. Ln_Rådgivning 1            

2. Big4 0,271** 1           

3. Ägarlett -0,024 0,035 1          

4. Storlek_höglåg 0,055 0,072 -0,032 1         

5. Ln_ålder -0,046 0,039 0,01 -0,015 1        

6. Ln_lönsamhet -0,249** -0,047 0,142 0,144 -0,038 1       

7. Ren_rev -0,074 0,085 -0,062 0,146 0,005 0,273** 1      

8. Aukt_revisor 0,233** 0,363** 0,1 0,266** 0,014 -0,051 -0,094 1     

9a. Tillverkande -0,041 -0,02 0,034 -0,008 0,046 0,052 -0,063 0,088 1    

9b. Tjänster -0,012 0,154 -0,071 0,105 0,099 -0,052 0,047 0,050 -0,452** 1   

9c. Parti_detaljhandel -0,023 -0,246** -0,05 0,025 -0,015 0,03 0,053 -0,177 -0,156 -0,318** 1  

9d. Annan_verksamhet 0,062 0,024 0,108 -0,094 -0,143 -0,003 -0,063 -0,009 -0,222* -0,452** -0,156 1 

Tabell 5, Korrelationsanalys, Signifikant vid 0,01=**, Signifikant vid 0,05=*. 
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Utifrån tabell 5 kan vi se att studiens beroende variabel Ln_rådgivning har ett positivt samband 

med den oberoende variabeln Big4 där styrkan på korrelationskoefficienten är 0,271 (p<0,01), 

vilket är den beroende variabelns starkaste samband. Vidare har också vår beroende variabel 

ett negativt samband med Ln_lönsamhet där korrelationskoefficienten är -0,249 (p<0,01). Det 

föreligger också ett samband mellan Ln_rådgivning och vår kontrollvariabel Aukt_revisor med 

en korrelationskoefficient som uppgår till 0,233 (p<0,01). Därmed sett till korrelationen finns 

det bara samband mellan vår beroende variabel Ln_rådgivning och en av de oberoende 

variablerna, Big4. Den oberoende variabeln Big4 har i sin tur ett positivt samband med 

Aukt_revisor med korrelationskoefficienten 0,363 (p<0,01). Big4 har även ett starkt negativt 

samband med branschvariabeln Parti_detaljhandel -0,246 (p<0,01). Den andra oberoende 

variabeln Ägarlett har ingen signifikant korrelation med någon av de andra variablerna i vår 

studie. Storlek_höglåg har även den ett samband med Aukt_revisor med 

korrelationskoefficienten 0,266 (p<0,01). Bland våra kontrollvariabler som hade 

signifikansnivå på p<0,05 fanns det ett negativt samband mellan Tillverkande och 

Annan_verksamhet med korrelationskoefficienten -0,222. De fyra kontrollvariabler som är 

signifikanta vid p<0,01 är Rev_rev och Ln_lönsamhet (0,273), Tjänster och Tillverkande  

(-0,452), Parti_detaljhandel och Tjänster (-0,318) och Annan_verksamhet och Tjänster  

(-0,452). Vi granskning av tabell 5 ser vi att inga av våra variabler har en korrelationskoefficient 

som överstiger 0,7 vilket antyder att vi inte har något multikollinearitetsproblem. 

4.4 Multipel regressionsanalys 

I den multipla regressionsanalysen undersöker vi till vilken grad den beroende variabeln 

Ln_rådgivning förklaras av de övriga variablerna. Den variabeln som har det högsta beta-värdet 

är den variabel som mest förklarar varför ett företag köper, eller inte köper, rådgivning. När p-

värdet<0,05 är det minst 95 % sannolikhet att resultatet inte är slumpmässigt. 

Kategori   Beta-värde p-värde   

Big4  0,270** 0,007   

Ägarlett  0,034 0,710   

Storlek_höglåg  0,018 0,845   

Ln_ålder  -0,070 0,440   

Ln_lönsamhet  -0,025** 0,010   

Ren_rev  -0,026 0,783   

Aukt_revisor  0,108 0,287   

Tillverkande  -0,050 0,760   

Tjänster  -0,100 0,607 n 125 

Parti_detaljhandel  0,034 0,807 F-värde 2,015 

Annan  -0,005 0,976 R2-Adjusted 0,087 

Tabell 6, Multipel regressionsanalys, Signifikant vid 0,01=**. 
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Vår multipla regressionsanalys har ett förklaringsvärde (R2-Adjusted) på 8,7 %. Detta innebär 

att vi kan förklara 8,7 % av variationen på vår beroende variabel Ln_rådgivning. Det betyder 

att endast en liten del av variationen på Ln_rådgivning kan förklaras av våra variabler, 

resterande del kan förklaras av andra variabler som inte innefattas i denna studie eller av 

slumpen.  

Som vi kan utläsa ur tabell 6 finns det ett signifikant samband mellan Ln_rådgivning och Big4 

(p=0,007) som till över 99 % (p<0,01) sannolikhet inte är slumpmässigt. Ln_rådgivning och 

Big4 har beta-värde 0,27, vilket är det starkaste förhållandet i regressionsanalysen. Detta 

innebär att det är större sannolikhet att ett företag med Big 4-revisor köper mer rådgivning än 

ett företag med en revisor från ett annat företag. Studiens två andra oberoende variabler Ägarlett 

och Storlek_höglåg, som hade positiva beta-värden på 0,034 respektive 0,018, hade inga 

signifikanta samband med Ln_rådgivning. Det kan vi se då Ägarlett och Storlek_höglåg har p-

värde 0,71 respektive 0,845 alltså långt från vår studies lägst acceptabla signifikansnivå 0,05.  

Av studiens kontrollvariabler är det endast Ln_lönsamhet som har ett signifikant samband med 

den beroende variabeln Ln_rådgivning (p=0,01). Förhållandet mellan variablerna är negativt 

(beta-värde -0,0247) vilket betyder att ju lägre lönsamhet ett företag har desto större sannolikhet 

att de köper rådgivning. Beta-värdet är lågt, vilket innebär att förhållandet är litet. De övriga 

kontrollvariablerna hade inget p-värde under 0,05 och visade därmed inget signifikant samband 

med Ln_rådgivning.  

4.5 Resultat av hypoteser 

Här presenteras resultatet vi fått från de tidigare avsnitten i detta kapitel. Vi kommer utifrån 

dessa resultat undersöka om våra hypoteser ska accepteras eller förkastas.  

4.5.1 Hypotes 1, Big 4 

H1. Gasellföretag som har en Big 4-revisor köper mer fristående rådgivning. 

Den första hypotesen vi testar är om gasellföretag som har en Big 4-revisor köper mer fristående 

rådgivning. Utifrån testerna vi presenterat i tidigare avsnitt i detta kapitel kommer denna 

hypotes att accepteras eftersom p<0,05, som var denna studies lägsta godtagbara 

signifikansnivå. Detta då vi funnit bevis att det finns ett samband att gasellföretag med en Big 

4-revisor köper mer rådgivning än företag med revisor från annan revisionsbyrå. Bevisen 

grundar sig i att det till över 99 % (p=0,007) sannolikhet finns ett signifikant samband som inte 

är slumpmässigt.  
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4.5.2 Hypotes 2, Ägarlett 

H2: Ägarledda gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 

Den andra hypotesen vi testar är om gasellföretag som är ägarledda köper mer fristående 

rådgivning. Eftersom p=0,71 finns det inga bevis för att gasellföretag som är ägarledda köper 

mer fristående rådgivning. Vilket leder fram till att hypotesen förkastas. 

4.5.3 Hypotes 3, Storlek 

H3: Mindre gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 

Studiens tredje hypotes testar vi om mindre gasellföretag köper mer rådgivning, mätt i antalet 

anställda. Även för denna hypotes finns det inga bevis på att mindre gasellföretag köper mer 

rådgivning. För storleksvariabeln var p=0,845 vilket innebär att resultatet är långt från vår lägst 

acceptabla signifikansnivå (p<0,05). Därför förkastas även denna hypotes. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel ges en diskussion kring studiens resultat som innehåller en återkoppling till 

studiens hypoteser. Här presenteras även de slutsatser som går att dra utifrån resultatet. 

Avslutningsvis presenteras implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 

Syftet med vår studie var att vi skulle förstå och förklara vilka variabler som gör att 

gasellföretag efterfrågar fristående rådgivning från sin revisor. Studien är genomförd med en 

kvantitativ ansats och innefattar 125 stycken olika gasellföretag. Utifrån teorin har tre stycken 

områden valts ut och som i tidigare studier visat sig ha en påverkan på efterfrågan av rådgivning. 

Dessa tre områden innefattas av om företag använde sig av en Big 4-revisor, om de var 

ägarledda och av företagets storlek, mätt i antal anställda. Utifrån detta tog vi fram tre olika 

hypoteser, en om varje område.  

Vår första hypotes är: 

Gasellföretag som har en Big 4-revisor köper mer fristående rådgivning. 

I det tidigare resultatet som redovisats framkommer det att denna hypotes kommer att 

accepteras, med en väldigt hög signifikansnivå. Tidigare forskning, som presenteras i 

referensramen, har visat att Big 4-revisionsbyråer har fördelar mot andra revisionsbyråer när 

det gäller att erbjuda fristående rådgivning (Pastel & Prasad, 2013; Svanström & Sundgren, 

2012). Vilket visar att det finns förutsättningar för Big 4-revisorer att sälja mer fristående 

rådgivning. Detta ser vi som en bidragande orsak och förklaring till att hypotesen accepteras.  

Pastel och Prasad (2013) skrev i sin studie att revisorer från Big 4-byråer har möjlighet att 

erbjuda företag ett större utbud av rådgivningstjänster. De har också genom mer resurser 

möjlighet att ha bättre utbildad personal inom de olika rådgivningstjänster de erbjuder. Lennox 

(2005) skriver att mer högkvalitativa revisorer efterfrågas då agentproblem är mer allvarligare. 

Detta är något vi tror har stor påverkan varför gasellföretag efterfrågar mer rådgivning från 

revisorer som arbetar på en Big 4-byrå. Då gasellföretagen har en väldigt hög tillväxt finns det 

många olika områden där det kan uppkomma problem. Att anlita en Big 4-revisor kan också 

hjälpa företag att minska agentproblem. Big 4-byråerna erbjuder fler tjänster med högre kvalitet 

samt kan lösa agentproblem, vilket kan vara olika förklaringar till att vi får fram resultatet att 

gasellföretag efterfrågar mer rådgivning från sin Big 4-revisor.  

Den andra hypotesen vi har undersökt i vår studie är: 

Ägarledda gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 

I resultatet kommer vi fram till att denna hypotes kommer att förkastas. Den tidigare 

forskningen som hypotesen grundar sig i beskrev att gasellföretag ofta är små och medelstora 

som söker eller skapar mycket tillväxt (Henrekson & Johansson, 2010). Gooderham et al. 

(2004) skriver att små företag som är ägarledda använder sig av externa rådgivare för att skapa 

tillväxt och skriver även att företag använder sig av externa rådgivare för att täcka 
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kompetensluckor. Att ägarledda företag efterfrågar mer fristående rådgivning är inget vi finner 

bevis för i vår studie. Det studien pekar på är att huruvida ett företag är ägarlett eller inte spelar 

ingen roll för hur mycket rådgivning ett företag efterfrågar. En anledning som kan ha lett fram 

till detta resultat är att fördelningen mellan antal ägarledda företag är väldigt skev (ägarledda 

företag=106 stycken, icke ägarledda=16 stycken).  

Vår tredje undersökta hypotes är: 

Mindre gasellföretag köper mer fristående rådgivning. 

Med hjälp av resultatet i tidigare kapitel har denna hypotes förkastats. Både Gooderham et al. 

(2004) och Collis och Jarvis (2002) visar att mindre företag ofta saknar viktiga kompetenser 

inom företagen. Dessa kompetensluckor kan bli fyllda genom att söka sig till externa rådgivare. 

Vilket Gooderham et al. (2004) menar är något som krävs för att företag ska kunna skapar högre 

tillväxt, vilket gasellföretag gör. Bennet och Robson (1999) skriver i sin undersökning att 

tillväxtföretag, mätt i antalet anställda, är de som använder rådgivning i störst utsträckning. 

Trots dessa tidigare resultat har vi i vår studie inte funnit några bevis på att detta gäller för 

gasellföretag. Vårt resultat visar att företagets storlek inte är av betydelse för hur mycket 

rådgivning det efterfrågar.   

Sammanfattningsvis finner vi endast bevis för en av studiens hypoteser, nämligen att 

gasellföretag som anlitar en Big 4-revisor efterfrågar mer rådgivning. Resterande två hypoteser 

finner vi inga bevis för och därmed förkastas dem. I studien finner vi andra intressanta resultat. 

Företag som har anlitat en auktoriserad revisor köper mer rådgivning än företag med en 

godkänd revisor. Det framgår också av studien att företag som har en lägre lönsamhet 

(räntabilitet på totalt kapital) också köper mer fristående rådgivning.   

Med dessa slutsatser har vi besvarat en del av variablerna som kan ha påverkan på studiens 

beroendevariabel och därmed är syftet med studien nått. 

5.1 Implikationer 

Denna studie har bidragit till forskningen om de svenska gasellföretagen. Valet av revisor har 

visat sig ha en betydelse för huruvida ett gasellföretag kommer att efterfråga rådgivning, genom 

en aktualisering för revisorer kring vikten utbudet av rådgivningstjänster. Studien antyder att 

en revisionsbyrå som har ett större utbud av rådgivningstjänster också säljer mer till denna typ 

av företag.  

Utifrån resultatet av studiens hypoteser visar det sig att yttre variabler påverkar mer än inre 

variabler. Detta eftersom varken de inre variablerna ägarstruktur eller företagets storlek 

påverkar efterfrågan av fristående rådgivning medan den yttre variabeln Big 4 påverkar.  
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna studie enbart innefattas av gasellföretag skulle det vara intressant att utföra en 

studie som innehåller en jämförelse med andra företag, för att se om detta är ett speciellt 

fenomen för gasellföretag eller om det gäller alla. Det framkommer också i vår studie att 

lönsamhet har ett signifikant samband med fristående rådgivning, eftersom vi i vår studie endast 

har det som en kontrollvariabel skulle det vara intressant att studera detta vidare. 

I vår studie undersöks rådgivning till gasellföretag endast ytligt, då vi endast visar att de köper 

rådgivning. För att undersöka rådgivning på djupare plan, skulle det vara intressant att 

undersöka vilken typ av rådgivning gasellföretag köper. Detta kan sedan jämföras med alla 

företag för att se om gasellföretag efterfrågar en viss typ av rådgivning.  
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