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Sammanfattning 

Titel  Revisions- och redovisningskonsulttjänster hos små aktiebolag – 
Påverkar revisions- och redovisningskonsulttjänster tillväxt och 
lönsamhet hos små aktiebolag? 

 
Författare  Maja Malmby och Helén Petersson 
 
Handledare  Torbjörn Tagesson 
 
Nyckelord  Frivillig revision, revisionstjänster, redovisningskonsulttjänster, 

tillväxt och lönsamhet.  
 
Bakgrund  Under 2010 avskaffade den svenska regeringen revisionsplikten för 

små aktiebolag. Motiven bakom beslutet var att små aktiebolag som 
valde att inte köpa in revisionstjänster skulle bli mer 
konkurrenskraftiga och minska sina administrativa kostnader, vilket 
skulle skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. 
Tidigare forskning argumenterar för att revisionstjänster är en viktig 
resurs för små aktiebolags utveckling mot ökad tillväxt och 
lönsamhet. Redovisningskonsulttjänster likt revisionstjänster 
involverar kvalitetssäkring och rådgivning, vilket tyder på att även 
dessa tjänster kan bidra till små aktiebolags utveckling mot ökad 
tillväxt och lönsamhet. 

 
Syfte  Syftet med den här studien är att förklara om revisions- och 

redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband med tillväxt 
och lönsamhet. 

 
Metod  Denna uppsats utgår från en kvantitativ forskningsmetod och en 

deduktiv ansats. Studiens hypoteser grundas i resursberoendeteorin, 
intressentteorin och agentteorin. En tvärsnittsdesign används då 
studien undersöker olika fall vid en viss tidpunkt. Studiens 
empiriska material hämtas från årsredovisningar genom databasen 
Business Retriever och genom en enkätundersökning.  

 
Slutsats  Studien indikerar att det inte finns något positivt samband mellan 

revisions- och redovisningskonsulttjänster och tillväxt samt 
lönsamhet hos små aktiebolag. Därmed förkastas studiens 
hypoteser. Däremot indikerar studien att det finns ett negativt 
signifikant samband mellan lönsamhet och 
redovisningskonsulttjänster. Vidare indikerar studien att det 
skuldsättningsgraden, nettoomsättningen och ålder påverkar 
tillväxten och lönsamheten i små aktiebolag.  



 

Abstract 

Title  Does voluntary audit and accounting consulting affect growth and 
profitability in small-sized enterprises? 

 
Authors  Maja Malmby and Helén Petersson 
 
Supervisor  Torbjörn Tagesson 
 
Key words  voluntary audit, audit services, accounting consulting, growth, 

profitability 
 
Introduction  In 2010 the Swedish government abolished auditing obligations for 

small companies. The motivation behind the decision were that 
companies that chose not to purchase audit Services would reduce 
their administrative costs and thus become more competitive and 
they could reduce their administrative costs, which would create the 
conditions for increased growth and profitability. However, 
previous research argues that audit services are an important 
resource for the development of small companies towards increased 
growth and profitability. Accounting services from consultants as 
well as audit services involve quality assurance and advisory 
services, which indicates that these services contribute to the 
development of small companies towards increased growth and 
profitability. 

 
Purpose  The purpose of this study is to explain whether audit and accounting 

consulting services have a positive relation with growth and 
profitability among small companies.  

 
Method This is a quantitative study based on a deductive approach. The 

hypotheses of the study relies essentially on resource dependence 
theory, interest theory and agent theory. A cross-sectional design is 
used since the study investigates different cases at a certain time 
point. The empirical data of the study is collected from annual 
reports from the Retriever Business database and a survey. 

 
Conclusion   This study indicates that audit and accounting consulating services 

have no positive correlation with growth and profitability among 
small companies. As a result, we must reject the hypotheses. The 
study indicates a significant negative correlation between 
accounting consulting services and profitability. Furthermore, the 
study also indicates that the leverage, net sales and year have an 
impact on the growth and profitability in small companies. 
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet presenteras en bakgrund till studien, det vill säga den svenska revisionen 

och avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag. Därefter presenteras problematiseringen 

som leder fram till studiens syfte.  

1.1. Bakgrund 
Det som vi i dag uttrycker som ”införandet av revisionsplikt” har sin grund i en lagändring som 

genomfördes 1983 i Aktiebolagslagen (Sjöström, 1994; Thorell & Norberg, 2005). 

Lagändringen medförde att enbart nystartade aktiebolag blev revisionspliktiga (Thorell & 

Norberg, 2005). Vid årsskiftet 1987/88 genomfördes ytterligare lagändring som medförde att 

även äldre aktiebolag blev revisionspliktiga (Carrington, 2014). Motiven som låg bakom 

lagändringarna var att revisionstjänster var till nytta för bekämpningen av ekonomisk 

brottslighet och till nytta för stärkt relation mellan aktiebolag och intressenter 

(Justitiedepartementet, 1975, 1981; Thorell & Norberg, 2005). Det beror på att en revisors 

huvudsakliga arbetsuppgift är att granska årsredovisningar och styrelsens förvaltning av 

aktiebolaget (Iredahl, u.å.). Revisionstjänster fungerar därmed som en kvalitetsstämpel 

gentemot tredje part på grund av att aktiebolagens årsredovisning granskas för att se om den 

uppfyller de lagar och regler som gäller (ibid).  

 

Lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag blev efter införandet omdiskuterat då alla 

aktiebolag inte ansågs behöva omfattas av revisionsplikt (SOU 1995:44; SOU 2008:32). Det 

var för att revisionstjänster innebar stora kostnader för små aktiebolag, där nyttan inte ansågs 

överstiga kostnaden (Collis, Jarvis & Skerratt, 2005; SOU 1995:44; Svanström, 2008; Thorell 

& Norberg, 2005). 

År 1995 gick Sverige med i Europeiska Unionen (EU), som bland annat innebar att existerande 

svenska lagar anpassades efter EU:s regler och direktiv (Burrowes & Nordström, 1999). I ett 

av EU:s direktiv erbjöds medlemsstaterna att frångå revisionsplikt för små aktiebolag (SOU 

2008:32). Små aktiebolag i medlemsstater som inte anpassade sig efter direktivet hamnade 

därmed i ett konkurrensmässigt underläge på grund av mer betungande regler inom redovisning 

och revision samt de kostnader som revisionstjänster ansågs medföra (Justitiedepartementet, 

2010). Därför gav den svenska regeringen ett uppdrag till en särskild utredare att undersöka vad 



 2 

som krävdes för att avskaffa revisionsplikt för små aktiebolag och eventuell lagändring (SOU 

2008:32). Enligt Justitiedepartementet (2010) skulle en lagändring medföra att små aktiebolag 

i Sverige inte skulle befinna sig i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till små 

aktiebolag i bland annat Storbritannien, Tyskland och Holland, där det fanns mindre 

betungande regler inom redovisning och revision. Lagändringen trädde i kraft med tillämpning 

räkenskapsåret som inträffade närmast den 30 juni 2010 och medförde att små aktiebolag kunde 

besluta om de ville köpa in revisionstjänster (Lindberg & Colo, 2017; SOU 2008:32). Motivet 

som låg bakom beslutet om lagändring var att små aktiebolag kunde minska sin administrativa 

börda genom att inte köpa in revisionstjänster (Justitiedepartementet, 2010; SOU, 2008:32). 

Enligt regeringens förhoppning skulle det då bli mer lönsamt för små aktiebolag att driva sina 

verksamheter (Ryberg, 2011). Att inte ha revisionstjänster skulle även stärka berörda bolags 

konkurrenskraft, vilket enligt regeringen skulle skapa förutsättningar för att fler bolag kan öka 

sin tillväxt och lönsamhet (Justitiedepartementet, 2010; SOU 2008:32). 

Enligt Wallebom (u.å.) har avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag bidragit till yrkes- 

och utvecklingsmöjligheter för redovisningskonsulter. Det beror på att redovisningskonsulter 

har fått en tydligare roll med stort ansvar hos de aktiebolag som valt bort revisionstjänster (ibid). 

En redovisningskonsult erbjuder tjänster som bland annat involverar löpande bokföring och att 

vara biträde vid upprättande av bokslut samt årsredovisningar (ibid). Wikstrand (2014) 

förklarar att redovisningskonsulttjänster likt revisionstjänster kan kvalitetssäkra och involverar 

rådgivning som kan bidra till bolags utveckling.  

Vid beslutet om avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag meddelade den svenska 

regeringen att lagändringen skulle följas upp och utvärderas (Lindberg & Colo, 2017; Norberg 

& Bildstein-Hagberg, 2016; Thorell & Nordberg, 2005). I en uppföljning skulle då positiva 

effekter med avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag vägas mot dess nackdelar, för att skapa 

en tydligare uppfattning om fler aktiebolag bör undantas från revisionsplikt 

(Justitiedepartementet, 2010; Norberg & Bildstein-Hagberg, 2016). Problemet är att någon 

uppföljning eller utvärdering från regeringens sida inte har genomförts och berörda 

myndigheter har inte fått i uppdrag att göra uppföljande granskningar (Lindberg & Colo, 2017). 

Ämnet är av särskild vikt då Riksdagen i januari 2017 gjorde ett tillkännagivande där de 

föreslog att regeringen skulle betänka om ytterligare aktiebolag bör undantas från revisionsplikt 

(Lindberg & Colo, 2017). Riksrevisionen har däremot ifrågasatt Riksdagens förslag och menar 

att avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag inte har lett till regeringens önskade 
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positiva effekter, det vill säga ökad tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag som valt bort 

revisionstjänster (Lindberg & Colo, 2017). I en skrivelse som gavs ut 29 mars 2018 förklarar 

regeringen att de inte anser att de iakttagelser som Riksrevisionen gjort är skäl nog till att 

återinföra revisionsplikt för små aktiebolag, men väljer heller inte att vidta åtgärder för att fler 

aktiebolag ska undantas från revisionsplikt (Justitiedepartementet, 2018).  

 

1.2. Problematisering 

Revisionsplikt för små aktiebolag är fortfarande ett aktuellt diskussionsämne, där bland annat 

Riksrevisionen anser att revisionsplikt för alla aktiebolag bör återinföras (Dagens Industri, 

2018; Lindberg & Colo, 2017; Norberg & Bildstein-Hagberg, 2016). Det beror på att 

Riksrevisionen har gjort iakttagelser som tyder på att de motiv som låg bakom avskaffandet av 

revisionsplikt för små aktiebolag inte har uppfyllts. Regeringens motiv var att små aktiebolag 

skulle kunna minska sina administrativa kostnader och stärka sin konkurrenskraft genom att 

inte köpa in revisionstjänster. Det skulle därmed skapa förutsättningar för ökad tillväxt och 

lönsamhet (Justitiedepartementet, 2010; Ryberg, 2011; SOU 2008:32). På grund av att 

regeringen inte har genomfört den utlovade uppföljningen av avskaffandet av revisionsplikt för 

små aktiebolag finns inga belägg för att de aktiebolag som inte köper in revisionstjänster 

faktiskt har ökat sin tillväxt och lönsamhet (Lindberg & Colo, 2017). Trots det menar 

regeringen att det i nuläget inte finns skäl till att genomföra en övergripande utvärdering av 

avskaffandet av revisionsplikt (Justitiedepartementet, 2018).  

Införandet av revisionsplikt för alla aktiebolag under 80-talet och avskaffandet av revisionsplikt 

för små aktiebolag 2010 genomfördes utifrån olika motiv (Justitiedepartementet, 1975, 1981, 

2010). De tidigare nämnda motiven som låg till grund för införandet av revisionsplikt under 

80-talet anses i dag vara grundlösa (Bildstein-Hagberg, 2017; Norberg & Bildstein-Hagberg, 

2016). Det anses bland annat inte finnas belägg för att lagstadgad revisionsplikt leder till 

minskad ekonomisk brottslighet (ibid). Motivet gällande att revisionstjänster kan stärka 

relationen mellan aktiebolag och dess intressenter påvisas däremot i tidigare forskning (jmf: 

Collis et al., 2005; Niemi, Kinnunen, Ojala, Collis & Troberg, 2016). Bland annat indikerar 

tidigare forskning  att små aktiebolag väljer att fortsätta köpa in revisionstjänster på grund av 

att de upplever att det är till nytta för både intressenter och samhälle (Collis et al., 2005; Niemi 
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et al., 2016). Collis et al. (2005) har till exempel kommit fram till att revisionstjänster hos små 

aktiebolag förbättrar agentrelationer på grund av den ökade trovärdigheten till de finansiella 

rapporterna. Behovet av att skapa trovärdighet i finansiella rapporter är av större vikt än de 

kostnadsbesparingar som skulle medföras av att inte köpa in revisionstjänster hos små 

aktiebolag (Collis et al., 2005; Niemi et al., 2016). Det finns forskning som däremot förklarar 

att små aktiebolag anser att kostnaden är större än nyttan med revisionstjänster och väljer därför 

att inte köpa in dessa tjänster (Chung & Narasimhan, 2001; Kamarudin, Abidin & Smith, 2012). 

Det tyder på att det råder motsägelsefulla resultat gällande hur stor nyttan med revisionstjänster 

är i förhållande till dess kostnader för små aktiebolag.  

Justitiedepartementet (2010) menar att små aktiebolag som väljer att inte köpa in 

revisionstjänster kan minska sin administrativa börda och stärka sin konkurrenskraft, vilket 

underlättar utvecklingen mot ökad tillväxt och lönsamhet. Tidigare studier har emellertid 

förklarat att revisionstjänster kan bidra till ökad möjlighet för små aktiebolag att utveckla sin 

verksamhet (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Det beror på att revisionstjänster 

skapar ett mervärde som består av kompetens som annars kan saknas i små aktiebolag (Gibb, 

1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Resursberoendeteorin används för att 

förklara att de tjänster som en revisor genomför är en viktig resurs hos små aktiebolag, som 

genom sin kompetens kan bidra till att utveckla verksamheten (McLarty & Robinson, 1998; 

Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008). Det beror på att revisorer bland annat kan 

utvärdera interna processer och urskilja hot samt möjligheter på marknaden, som kan bidra till 

högre tillväxt och lönsamhet (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008; UC, 2014). 

McLarty och Robinson (1998) samt Svanström (2008) menar därmed att små aktiebolag som 

inte köper in revisionstjänster således kan gå miste om denna kompetens. Tidigare forskning 

har däremot inte stöd från statistik, som visar en drastisk ökning av antalet små aktiebolag som 

väljer att inte köpa in revisionstjänster i Sverige och även i andra länder (Dedman, Kausar & 

Lennox, 2014; Lindberg & Colo, 2017; Niemi et al., 2016). Lindberg & Colo (2017) förklarar 

att majoriteten av små aktiebolag väljer att inte köpa in revisionstjänster, vilket tyder på att 

aktiebolagen inte anser dessa tjänster som en viktig resurs som kan bidra till ökad tillväxt och 

lönsamhet. Då regeringen inte har genomfört den utlovade utvärderingen av avskaffandet av 

revisionsplikt för små aktiebolag finns inget svar på om berörda aktiebolag påverkas av tidigare 

nämnda konsekvenser av att inte köpa in revisionstjänster (ibid) 

Att anställa personal som besitter den kompetens som annars inte finns inom små aktiebolag 

kan bli kostsamt förklarar McLarty och Robinson (1998) samt Svanström (2008). Vidare 
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förklarar McLarty och Robinson (1998) samt Svanström (2008) att det blir billigare för små 

aktiebolag att anlita en extern rådgivare, till exempel en redovisningskonsult. 

Redovisningskonsulter besitter den kompetens som kan bidra till utveckling hos små aktiebolag 

(Wikstrand, 2014). Redovisningskonsulttjänster värdesätts av små aktiebolag då det involverar 

rådgivning och andra tjänster som går utanför revisionstjänster (Dedman et al., 2014; 

Svanström, 2008). Redovisningskonsulttjänster likt revisionstjänster kvalitetssäkrar och 

involverar rådgivning som kan bidra till aktiebolags utveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet 

(Wikstrand, 2014). Det innebär att det är av särskild vikt att även beakta tjänster från 

redovisningskonsulter vid granskning av avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag.  

I dag har 93 procent av alla små aktiebolag i Sverige valt bort revisionstjänster, enligt Retriever 

Business. Enligt regeringens förhoppning ska dessa aktiebolag därmed ta del av minskade 

administrativa kostnader och stärkt konkurrenskraft, som därmed skapar förutsättningar för 

ökad tillväxt och lönsamhet (Justitiedepartementet, 2010; Ryberg, 2011; SOU 2008:32). 

Tidigare nämnd forskning visar däremot att revisionstjänster bör ses som en viktig resurs för 

dessa aktiebolags utveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet. Vidare indikerar forskning och 

statistik att det råder oklarheter gällande om revisionstjänster har en bidragande effekt på 

tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Då regeringen inte har genomfört den utlovade 

uppföljningen av avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag finns inget svar på om 

revisionstjänster har ett samband med ökad tillväxt och lönsamhet (Lindberg & Colo, 2017). 

Redovisningskonsulter likt revisorer erbjuder tjänster i form av kvalitetssäkring och rådgivning 

(Dedman et al., 2014; Svanström, 2008; Wikstrand, 2014). Det innebär att det är av särskilt vikt 

att även beakta om tjänster från redovisningskonsulter har positiv effekt på utvecklingen mot 

ökad tillväxt och lönsamhet. Då det saknas forskning och statistik angående hur stor andel av 

små aktiebolag som väljer att köpa in redovisningskonsulttjänster i stället för revisionstjänster 

finns inget svar på om redovisningskonsulttjänster har en avgörande roll gällande utvecklingen 

mot ökad tillväxt och lönsamhet.   

1.3. Syfte 

Syftet med den här studien är att förklara om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett 

positivt samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag.  
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel introduceras och motiveras studiens vetenskapliga ansats och teoretiska 

utgångspunkter.  

2.1.  Vetenskaplig ansats 

Syftet med den här studien är att förklara om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett 

positivt samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Formulering och utformning 

av studiens syfte grundar sig på tidigare forskning och idéer inom området, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) kännetecknar en deduktiv ansats. Därmed deduceras studiens hypoteser utifrån 

teoretiska argument från tidigare forskning och teorier som sedan utgör grunden för 

empiriinsamlingen. En nackdel med den deduktiva ansatsen är att det finns en risk att viktiga 

aspekter och information förbigås (Jacobsen, 2002). Det beror främst på att forskaren själv 

avgör vilken information som är viktig och relevant för studien och som därmed stödjer de 

förväntningar om verkligheten som studien bygger på (ibid). Bryman och Bell (2013) förklarar 

att problemet kan undvikas genom att istället grunda studien på en induktiv ansats. Det innebär 

att teorier formas genom observation eller undersökning (ibid). Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2013) att den deduktiva ansatsen tillämpas när studier har för avsikt att undersöka 

samband. Denna studie syftar till att förklara om revisions- och redovisningskonsulttjänster har 

ett positivt samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Då den deduktiva ansatsen 

ger bäst förutsättningar för att besvara studiens syfte har den induktiva ansatsen valts bort. 

Tidigare forskning inom revisionstjänster har tillämpat den deduktiva ansatsen, vilket ger 

ytterligare argument för att tillämpa ansatsen även i vår studie (Collis et al, 2005; Dedman et 

al, 2014; Niemi et al, 2016). För att öka validiteten och reliabiliteten i studien har studiens 

variabler bestämts med utgångspunkt i tidigare forskning inom området (Collis et al, 2005; 

Dedman et al, 2014; Niemi et al, 2016).  

 

Hypoteserna i denna studie utgår från resursberoendeteorin, agentteorin och intressentteorin. 

Studien grundar sig på dessa teorier då de är passande att tydliggöra och förstå hur och om 

företagets tillväxt och lönsamhet påverkas av revisions- och redovisningskonsulttjänster. 

Resursberoendeteorin förklarar att revisions- och redovisningskonsulttjänster kan ses som 

resurser hos små aktiebolag, som kan förbättra verksamheten och därmed ha en påverkan på 

aktiebolagets tillväxt och lönsamhet (Andersén, 2005; Carlsson, u.å; Gibb, 1997; Pfeffer & 
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Salancik, 2003; Svanström, 2008). Teorin är relevant för studien då urvalet har begränsats till 

små aktiebolag som därmed kan avgöra om de ska köpa in revisions- och 

redovisningskonsulttjänster eller inte. Teorin är även relevant då resursberoendeteorin kan 

förklara att små aktiebolag är i större behov av extern kompetens än större aktiebolag (Gibb, 

1997; Svanström, 2008). Det beror på att den kompetens som revisorer och 

redovisningskonsulter besitter, och som behövs för att verksamheten ska utvecklas mot ökad 

tillväxt och lönsamhet, ofta saknas internt hos små aktiebolag (Collis et al., 2005; Gibb; 1997; 

McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008; Wikstrand, 2014). Agentteorin och 

intressentteorin är relevanta för denna studie då dessa teorier förklarar att små aktiebolag är 

beroende av ytterligare resurser än extern kompetens för att uppnå verksamhetsutveckling mot 

ökad tillväxt och lönsamhet. I relationen mellan principalen och agenten kan agent- och 

informationsproblem uppstå, som innebär att den ena parten har tillgång till mer information 

om aktiebolaget än den andra parten och kan därför agera utifrån ett eget intresse (Elifsen, 

Messier JR, Glover & Prawitt, 2014). Det orsakar en osäkerhet i relationen mellan principal 

och agent, till exempel mellan kreditgivare eller investerare och aktiebolaget (Chow, 1982). 

Denna osäkerhet påverkar då aktiebolagets möjlighet att få in externt kapital från principalen 

(Blackwell, Noland & Winter 1998; Chow, 1982; Frooman, 1996; Thorell & Norberg, 2005). 

Externt kapital är en nödvändighet för att investering ska kunna ske i verksamheten, vilket är 

grundläggande för verksamhetsutveckling, som skapar förutsättningar för ökad tillväxt och 

lönsamhet (Johansson & Runsten, 1983). Agent- och informationsproblemet reduceras då små 

aktiebolag köper in revisions- och redovisningskonsulttjänster som kvalitetssäkrar de 

finansiella rapporterna (Carlsson, u.å; Elifsen et al., 2014; Lilja, Gistrand & Jansson, 2015; 

Seow, 2001). Då agentteorin endast utgår från en principal- och agentrelation används även 

intressentteorin för att få ett bredare perspektiv. Utifrån intressentteorin förklaras att 

intressenter är av särskild vikt för verksamheten och kan ställa krav på att små aktiebolag ska 

kvalitetssäkra de finansiella rapporterna, vilket kan göras med revisions- och 

redovisningskonsulttjänster (Deegan & Unerman, 2011; Frooman, 1996; Pfeffer & Salancik, 

2003; Svanström, 2008). De aktiebolag som tillmötesgår viktiga intressenters krav kan därmed 

få in viktiga resurser till verksamheten som kan vara avgörande för verksamhetsutveckling mot 

ökad tillväxt och lönsamhet (Frooman, 1996; Pfeffer & Salancik, 2003).   
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3. Teori 

I följande kapitel deduceras studiens hypoteser från teoretiska argument och teorier. Argument 

hämtas från resursberoendeteorin, agentteorin och intressentteorin. 

  

FIGUR 1.  STUDIENS TEORIMODELL (EGEN KONSTRUKTION, 2018) 
 
 

Figur 1 sammanfattar studiens teori. Utifrån resursberoendeteorin, agentteorin och 

intressentteorin argumenteras för att revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster har 

positiva samband med ökad tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag.  

 

3.1. Revisionstjänster 
 

3.1.1 Tillväxt 
 
Resursberoendeteorin förklarar att aktiebolag inte överlever utan externa resurser som finns i 

samhället (Pfeffer & Salancik, 2003). Gibb (1997) och Svanström (2008) menar att små 

aktiebolag har ett större behov av externa resurser än större aktiebolag. Det beror på att interna 

resurser hos små aktiebolag ofta är begränsade, till exempel bristande kompetens hos anställda 

(Gibb, 1997; Svanström, 2008). Därför är det av särskild vikt att små aktiebolag kartlägger 

vilka typer av resurser som finns tillgängliga då vissa kan vara mer eller mindre viktiga för 

bolagets fortsatta överlevnad, som är grunden i resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 

2003). Andersén (2005) förklarar att resurser kan delas in i tre olika kategorier beroende på hur 

viktiga de är för verksamheten; grundläggande resurser, svaga resurser och nyckelfaktorer för 

framgång. Varken grundläggande eller svaga resurser kan påverka aktiebolags möjlighet till att 

öka framtida tillväxt enligt Andersén (2005). Nyckelfaktorer till framgång är däremot de 

Revisionstjänster
Redovisningskonsulttjänster

+ Tillväxt
+ Lönsamhet

Resursberoendeteorin

Agentteorin

Intressentteorin
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resurser som krävs för att aktiebolag ska få ta del av konkurrensfördelar på marknaden och 

därigenom öka sin tillväxt (Andersén, 2005).  

Avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag visade att regeringen inte ansåg resursen 

revisionstjänster som en nyckelfaktor för framgång hos alla verksamheter, vilket går emot 

resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 2003; SOU 2008:32). Regeringen hade en vision om 

att små aktiebolag som inte köper in revisionstjänster i stället kunde erhålla fördelar av 

minskade administrativa kostnader, ökad lönsamhet och tillväxt (Justitiedepartementet, 2010; 

Ryberg, 2011; SOU 2008:32). Även statistik intygar att små aktiebolag inte anser att 

revisionstjänster är en viktig resurs då antalet aktiebolag som väljer bort dessa tjänster har ökat 

drastiskt sedan avskaffandet av revisionsplikten 2010 (Dedman et al., 2014; Lindberg & Colo, 

2017; Niemi et al., 2016). Genom deskriptiv beslutsteori går det däremot att ifrågasätta om små 

aktiebolag som valt bort revisionstjänster faktiskt har agerat rationellt vid beslutet (McLarty & 

Robinson, 1998; Pfeffer & Salancik, 2003; Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 1977). Tidigare 

studier har nämligen visat att den kompetens som revisorer besitter och som förmedlas till 

aktiebolag ofta saknas internt hos små aktiebolag (Gibb, 1997; Svanström, 2008). Genom sin 

kompetens och expertis kan en revisor bland annat hjälpa aktiebolag att anpassa sig efter 

samhällets utveckling, upptäcka hot och se framtida affärsmöjligheter, som bidrar till 

verksamhetsutveckling (Svanström, 2008). Verksamhetsutveckling kan bland annat involvera 

etablering på nya marknader, introducering av nya produkter eller tjänster och utveckling av 

redan befintliga produkter eller tjänster (Collis et al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 

1998; Svanström, 2008). Då verksamhetsutveckling i tidigare studier förklaras som en 

nödvändighet för framtida tillväxtmöjligheter, tyder det på att revisionstjänster skapar 

förutsättningar för ökad tillväxt (Collis et al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 1998; 

Svanström, 2008). Revisionstjänster skapar därmed inte endast ett värde i form av 

kvalitetssäkrade finansiella rapporter, utan även ett mervärde i form av kompetens (Dedman et 

al., 2014; Svanström, 2008). Förklarat utifrån resursberoendeteorin innebär det att 

revisionstjänster är en viktig resurs för små aktiebolag, som genom revisorns kompetens kan 

skapa förutsättningar för framtida tillväxt (Pfeffer & Salancik, 2003). 

Elifsen et al. (2014) förklarar att revisionstjänster som bidrar till kvalitetssäkring av finansiella 

rapporter är en viktig komponent i agentrelationen mellan principal (investerare) och agent 

(ledning) i aktiebolaget. Tidigare studier har förklarat behovet av revisionstjänster genom 

agentteorin, som menar att behovet uppkommer på grund av två problem som kan förekomma 
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i relationen mellan investerare och ledning: informationsproblemet och agentproblemet (Chow, 

1982; Healy & Palepu, 2001). De blir särskilt uppenbara i de aktiebolag där ägande och ledande 

hålls separat (Svanström, 2008). 

 

Svanström (2008) förklarar att investerare förser aktiebolag med externt kapital vid investering. 

Kapitalet kan användas till att bland annat finansiera investeringar, nya affärsidéer eller bidra 

till annan typ av utveckling hos aktiebolaget (ibid). Genom att attrahera investerare kan 

aktiebolag därmed få in externt kapital som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling 

och därigenom även framtida tillväxt (Johansson & Runsten, 1983). Investeringsbeslut bygger 

på ekonomiska rapporter och annan information som kommer från aktiebolag (Chow, 1982; 

Svanström, 2008). Enligt Svanström (2008) råder konkurrens om investeringskapitalet, som 

gör att det finns incitament att agenten överskattar framtida prognoser och håller undan negativ 

information från potentiella investerare (ibid). Det orsakar informationsproblemet, det vill säga 

problem med asymmetrisk information (Chow, 1982; Healy & Palepu, 2001). Risk för 

asymmetrisk information minskar aktiebolagets möjlighet att få in externt kapital från 

investerare (Chow, 1982). Informationsproblemet orsakar även problem efter att principalen 

har investerat i aktiebolaget, men i form av agentproblemet (Chow, 1982; Healy & Palepu, 

2001). Agentproblemet uppstår då agenten har incitament att använda det investerade kapitalet 

för egen vinning i stället för att förvalta det åt principalen (Chow, 1982).   

 

Informationsproblemet och agentproblemet orsakar en osäkerhet i relationen mellan principal 

och agent, vilket påverkar möjligheten att få in externt kapital från principalen (Chow, 1982). 

Då externt kapital är en viktig resurs hos framför allt små aktiebolag kan den osäkra relationen 

påverka bolagets framtida överlevnad negativt, förklarat genom resursberoendeteorin 

(Frooman, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008). Här kan då revisionstjänster ses 

som ett kostnadseffektivt sätt att reducera informationsproblemet och agentproblemet 

(Svanström, 2008). Då en revisor kvalitetssäkrar de finansiella rapporterna och ökar 

tillförlitligheten kan principalen lättare ta investeringsbeslut och övervaka att agenten agerar 

efter principalens mål (Chow, 1982; Elifsen et al., 2014; Seow, 2001).  

 

Collis och Jarvis (2002) visar i sin studie att revisionstjänster har ett positivt samband med 

möjligheten att få in externt kapital till aktiebolaget. På grund av att externt kapital ofta är en 

viktig resurs hos små aktiebolag bestyrker det teorin om att revison är en viktig del för 

utvecklingsmöjligheter, som bidrar till att skapa framtida tillväxt.  
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Tidigare nämndes det att agentproblemet och informationsproblemet blir särskilt uppenbara i 

de aktiebolag där ägande och ledande hålls separat (Svanström, 2008). Argumentet styrks av 

Seow (2001) och Collis et al. (2005), som visar att aktiebolag efterfrågar revisionstjänster i 

större mån om de har separat ägande och ledande. På grund av att små aktiebolag ofta drivs och 

ägs av samma person blir inte agentproblemet och informationsproblemet lika påtagliga för 

dessa aktiebolag (Svanström, 2008). För att få ett bredare perspektiv över hur revisionstjänster 

påverkar små aktiebolags utveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet används därför även 

intressentteorin i denna studie.  

Genom agentteorin förklarades hur externt kapital från investerare skapar förutsättningar för 

verksamhetsutveckling. Små aktiebolag är ofta i behov av mer resurser än externt kapital, som 

kan vara avgörande för att få konkurrensfördelar på marknaden och därigenom skapa 

förutsättningar för framtida tillväxt (Frooman, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 

2008). Därför är det av särskild vikt att intressenter som förser aktiebolag med viktiga resurser 

kartläggs, vilket är en gemensam utgångspunkt för både resursberoendeteorin och 

intressentteorin (Frooman, 1996; Pfeffer & Salancik, 2003). Tidigare nämndes det att resurser 

kan delas in i olika kategorier beroende på hur viktiga de är för verksamheten (Andersén, 2005). 

Pfeffer och Salancik (2003) förklarar att intressenter som förser aktiebolag med viktiga resurser 

får makt över verksamheten. Därigenom får intressenter olika grad av kontroll, där makten gör 

att de kan ställa krav och påverka verksamheten (Frooman, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003). 

Här förklarar intressentteorin att aktiebolag blir påverkade av intressenter till att agera utifrån 

intressenternas intresse (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån ett intressentperspektiv kan 

makten användas för att minska den osäkerhet som kan uppkomma vid utbytesförhållanden 

med små aktiebolag (Frooman, 1996). Det innebär att intressenter kan ställa krav på att små 

aktiebolag köper in till exempel revisionstjänster för att minska denna osäkerhet. Genom att 

köpa in revisionstjänster underlättas affärer mellan bolaget och dess intressenter (Frooman, 

1996; Svanström, 2008; Thorell & Norberg 2005). Watts och Zimmerman (1983) förklarar i 

sin studie att revisionstjänster ökar värdet av aktiebolaget, som leder till att intressenter får ökat 

förtroende och intresse för det. Aktiebolag som inte tillmötesgår intressenternas krav kan 

därmed gå miste om viktiga resurser, vilket då kan ge konsekvenser i form av minskad 

konkurrenskraft som i sin tur påverkar möjligheten för framtida tillväxt negativt (Andersén, 

2005; Frooman, 1996). 
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Collis (2010) samt Thorell och Norberg (2005) har förklarat att den intressent som har störst 

inflytande på små aktiebolag i valet om att köpa in revisionstjänster eller inte är kreditgivare. 

Det beror på att agentproblemet och informationsproblem, förklarat genom agentteorin, även 

uppkommer i relationen mellan aktiebolags ledning och kreditgivare (Svanström, 2008). Den 

tidigare argumentationen utifrån agentteorin gäller därav i princip även i de situationer där en 

kreditgivare eventuellt ska bevilja ett lån till ett aktiebolag (ibid). För att få bukt med 

agentproblemet och informationsproblemet i dessa situationer kan kreditgivare ur ett 

intressentperspektiv kräva att aktiebolaget köper in revisionstjänster (Frooman, 1999; Pfeffer 

& Salancik, 2003; Svanström, 2008). Thorell och Norberg (2005) ifrågasätter således om 

revisionstjänster har en avgörande roll vid kreditgivares lånebeslut. De säger då emot flertalet 

studier som har bevisat att små aktiebolag kan öka sitt kreditbetyg genom att frivilligt köpa in 

revisionstjänster då det skapar tillit (Blackwell et al., 1998; Chow, 1982; Lapavitsas, 2007; 

Lennox & Pittman, 2011). Det styrker antagandet om att kreditgivare upplever ett mindre 

risktagande med att ge krediter till små aktiebolag som köper in revisionstjänster. Genom att 

små aktiebolag köper in revisionstjänster skapas därmed förutsättningar för att skulder ökar och 

därigenom kan investering ske inom verksamheten. Nya investeringar är grundläggande för 

verksamhetsutveckling, som skapar förutsättningar för framtida tillväxt (Andersén, 2005). Det 

är ett ytterligare argument för att små aktiebolag som valt bort revisionstjänster inte har agerat 

rationellt.  

 

Utifrån resursberoendeteorin, agentteorin, intressentteorin och ovan nämnda studier 

argumenteras för att revisionstjänster är en nyckelfaktor till framgång för små aktiebolag som 

bidrar till utvecklingen mot ökad tillväxt.  

H1: Det finns ett positivt samband mellan revisionstjänster och tillväxt hos små aktiebolag. 

 

3.2.1. Lönsamhet 
 

Tidigare förklarades att revisionstjänster kan ses som en nyckelfaktor till framgång, enligt 

Anderséns (2005) kategorisering av resurser, hos små aktiebolag. Det beror bland annat på att 

revisorer besitter den kompetens som annars ofta saknas internt hos små aktiebolag (Gibb, 

1997; Svanström, 2008). Svanström (2008) förklarar att genom sin kompetens och expertis kan 

en revisor bland annat ge rådgivning, tips, kommentarer och anvisningar som innefattar vilka 

åtgärder som behövs göras internt hos aktiebolaget. Det skapar förutsättningar för att 
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verksamheten och lönsamheten förbättras (ibid). Revisorn och dennes uttalanden kan 

därigenom skapa ett värde för företagsledningen, som till exempel hjälpa vid ekonomiska 

problem (ibid). Även Chow (1982) argumenterar för att en revisor granskar interna processer, 

vilket leder till förbättrad operativ effektivitet. Chow (1982) och Svanström (2008) förklarar att 

behovet av förbättrad effektivitet snarare än förbättrad kvalitet på finansiella rapporter avgör 

efterfrågan av revisionstjänster hos särskilt små aktiebolag. Förklarat genom 

resursberoendeteorin innebär det att revisionstjänster är en viktig resurs hos små aktiebolag, 

som skapar förutsättningar för operativ effektivitet och ökad lönsamhet (Pfeffer & Salancik, 

2003). 

 

Aktiebolag som inte tillmötesgår intressenters krav kan gå miste om viktiga resurser, vilket 

således kan påverka verksamhetens förutsättningar för framtida överlevnad negativt (Andersén, 

2005; Frooman, 1996). Ett krav som intressenter kan ställa är som sagt att aktiebolaget ska köpa 

in revisionstjänster. Det beror på att revisionstjänster tenderar att öka värdet av aktiebolaget, 

som gör att intressenter får ökat förtroende och intresse för det (Watts & Zimmerman, 1983). 

Att intresset ökar syns särskilt i ett flertal studier som har visat att små aktiebolag kan öka sitt 

kreditbetyg genom att ha revisionstjänster (Blackwell et al., 1998; Chow, 1982; Lennox & 

Pittman, 2011; Lapavitsas, 2007). Tidigare förklarades att det beror på att revisionstjänster ses 

som en kvalitetssäkring, vilket då leder till att kreditgivare upplever ett mindre risktagande med 

att ge krediter till små aktiebolag som har revisor (Blackwell et al., 1998; Thorell & Norberg, 

2005). Det beror på att agent- och informationsproblemet i relationen mellan kreditgivare och 

aktiebolag, förklarat genom agentteorin, blir mindre påtagliga (Svanström, 2008). Chow (1982) 

menar däremot att trots att små aktiebolag kan öka sitt kreditbetyg genom att ha 

revisionstjänster innebär det stora kostnader för bolagen. Ur en kostnadsaspekt kan kostnader 

för revisionstjänster upplevas som oproportionerligt stora för små aktiebolag jämfört med stora 

aktiebolag (ibid). Blackwells et al. (1998) har däremot kunnat visa att genom att köpa in 

revisionstjänster kan den totala kreditkostnaden minska med samma summa som kostnaden för 

revisionstjänster ligger på. Det ifrågasätter då även regeringens argumentation om att den 

administrativa bördan hos små aktiebolag skulle minskas hos de bolag som inte köper in 

revisionstjänster (Justitiedepartementet, 2010; SOU 2008:32). Enligt regeringen skulle de 

minskade administrativa kostnaderna leda till att små aktiebolag kan bli mer konkurrenskraftiga 

och skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet (Justitiedepartementet, 2010; Ryberg, 

2011; SOU 2008:32). Det ifrågasätter även om små aktiebolag har agerat rationellt vid valet att 

inte köpa in revisionstjänster då Norberg och Thorell (2005) menar att den huvudsakliga 
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anledningen till varför små aktiebolag väljer bort revisionstjänster beror på 

kostnadsbesparingen. Genom att små aktiebolag köper in dessa tjänster skapas förutsättningar 

för att skulder ökar och att kreditkostnaden minskar, vilket i sin tur kan skapa förutsättningar 

för både ökad tillväxt och lönsamhet. 

 

Utifrån resursberoendeteorin, agentteorin, intressentteorin och ovan nämnda studier 

argumenteras för att revisionstjänster är en viktig resurs för små aktiebolag som bidrar till 

utvecklingen mot ökad lönsamhet. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan revisionstjänster och lönsamhet hos små 
aktiebolag. 

 

3.3. Redovisningskonsulttjänster 
 
3.3.1. Tillväxt 
 

Tidigare i denna studie har det antagits att små aktiebolag som valt att inte köpa in 

revisionstjänster går miste om nämnda fördelar som denna resurs medför. Det behöver inte 

alltid vara fallet då även redovisningskonsulter besitter den kompetens som annars kan saknas 

inom små aktiebolag och som kan bidra till utveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet (Gibb, 

1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008; Wikstrand, 2014). Förklarat genom 

resursberoendeteorin kan därmed även redovisningskonsulttjänster ses som en viktig resurs för 

ökad tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag (Pfeffer & Salancik, 2003).  

 

Gooderham, Tabiassen, Doving och Nordhaug (2004) har visat att tjänster som går utanför 

revision har utvecklats under de senaste åren. Det beror enligt Gooderham et al. (2004) på att 

små aktiebolag har blivit mer villiga att köpa in tjänster från redovisningskonsulter. Svanström 

(2008) förklarar att det emellertid råder brist på forskning inom området. Det finns däremot 

stöd för en ökad användning av redovisningskonsulttjänster hos små aktiebolag, där framför 

allt tjänster som involverar rådgivning värdesätts (Svanström, 2008). Den ökade användningen 

av redovisningskonsulttjänster tyder på att små aktiebolag upplever ett behov av den kompetens 

som redovisningskonsulter besitter (Gibb, 1997; Svanström, 2008). Svanström (2008) förklarar 

att redovisningskonsulter likt revisorer besitter kompetens som kan möjliggöra aktiebolags 
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anpassning efter samhällets utveckling, där hot och möjligheter kan urskiljas, vilket skapar 

förutsättningar för verksamhetsutveckling. Tidigare förklarades att verksamhetsutveckling 

enligt flera tidigare studier är en nödvändighet för framtida tillväxtmöjligheter (jmf: Collis et 

al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Utifrån 

resursberoendeteorin tyder det på att redovisningskonsulttjänster anses tillhöra kategorin 

nyckelfaktor för framgång, enligt Anderséns (2005) kategorisering av resurser. Teorin om att 

redovisningskonsulttjänster ses som en nyckelfaktor till framgång innebär att denna resurs 

bidrar till att små aktiebolag får konkurrensfördelar på marknaden och därigenom ökar sin 

tillväxt (Andersén, 2005). Denna teori ifrågasätts av Robson och Bennett (2000) som menar att 

redovisningskonsulttjänster faktiskt inte behöver vara kritiska för verksamhetsutveckling hos 

små aktiebolag. Svanström (2008) menar däremot att redovisningskonsulttjänster, framförallt 

rådgivningstjänster, ofta kopplas ihop med framgångsrik tillväxt hos små aktiebolag. 

En auktoriserad redovisningskonsult ska följa Reko, som innebär att tjänsten ska vara av hög 

kvalitet och leda till kundnytta hos aktiebolaget (Carlsson, u.å.). Den auktoriserade 

redovisningskonsulten ska även följa god redovisningssed (ibid). Det innebär att 

redovisningskonsulttjänster ska ske i enlighet med kundens, det vill säga aktiebolagets, behov 

och krav samt även följa de normer som finns inom redovisning (ibid). 

Redovisningskonsulttjänster kan skapa hög kvalitet på redovisningen redan i det löpande 

arbetet, till skillnad från revisionstjänster där det sker efterhand (SRF Konsulterna, 2012). Vid 

de fall där det påträffas avvikelser eller väsentliga fel i rapporterna ska redovisningskonsulten 

informera om detta skriftligen till ledningen av aktiebolaget (Lilja et al., 2015). Lilja et al. 

(2015) förklarar att genom kompetensen som redovisningskonsulter besitter kan hög kvalitet 

på de finansiella rapporterna skapas. Då de finansiella rapporterna hos aktiebolag ofta används 

som beslutsunderlag vid utbytesförhållanden av intressenter är det av särskild vikt att de är av 

hög kvalitet och tillförlitliga (Frooman, 1996). Förklarat genom intressentteorin innebär det att 

intressenter av särskild vikt för aktiebolaget kan ställa krav på att de finansiella rapporterna ska 

vara av hög kvalitet och tillförlitliga (ibid). För att tillmötesgå dessa intressenters krav kan 

därmed små aktiebolag som har valt bort revisionstjänster i stället köpa in 

redovisningskonsulttjänster som kan skapa hög kvalitet på de finansiella rapporterna. De 

aktiebolag som inte tillmötesgår viktiga intressenters krav riskerar att gå miste om viktiga 

resurser som dessa intressenter förser bolaget med (Pfeffer & Salancik, 2003). Då små 

aktiebolag är i behov av särskilt externa resurser är det av särskild vikt att tillgodose viktiga 

intressenters krav för att inte riskera att gå miste om viktiga resurser. Om aktiebolag inte 
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tillmötesgår viktiga intressenters krav kan det därmed ge konsekvenser i form av minskad 

konkurrenskraft vilket påverkar möjligheten för framtida tillväxt negativt (Andersén, 2005; 

Frooman, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008).  

Tidigare förklarades det att den intressent som har störst inflytande på att små aktiebolag väljer 

att köpa in revisionstjänster är kreditgivare (Collis, 2010; Thorell & Norberg, 2005). Forskning 

inom revisionstjänster och möjligheten att få krediter är ett brett forskningsområde (jmf: 

Blackwell et al., 1998; Chow, 1982; Lennox & Pittman, 2011; Lapavitsas, 2007; Thorell & 

Norberg, 2005). Det finns däremot bristande information gällande vilken roll 

redovisningskonsulttjänster har vid kreditgivning. Enligt ovanstående teori spelar 

redovisningskonsulttjänster däremot en viktig roll då det ökar kvaliteten och tillförlitligheten 

på de finansiella rapporterna. Det underlättar affärer med aktiebolaget och gör att de finansiella 

rapporterna kan fungera som beslutsunderlag för bland annat kreditgivare. Att de finansiella 

rapporterna är av hög kvalitet reducerar agentproblemet och informationsproblemet 

(Svanström, 2008). Förklarat genom agentteorin innebär det att risken för asymmetrisk 

information och att aktiebolaget agerar utifrån egen vinning i en agentrelation mellan 

aktiebolaget och kreditgivare minskas med redovisningskonsulttjänster (Svanström, 2008: Lilja 

et al., 2015). Att skulder ökar skapar förutsättningar för att investeringar kan ske i 

verksamheten, vilket är en grundläggande faktor för verksamhetsutveckling, som skapar 

förutsättningar för framtida tillväxt (Andersén, 2005).  

Utifrån ovanstående teori innebär det att redovisningskonsulttjänster är en viktig resurs hos små 

aktiebolag som medför extern kompetens och kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna 

löpande under året, vilket skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling mot ökad tillväxt.  

H3: Det finns ett positivt samband mellan redovisningskonsulttjänster och tillväxt 

hos små aktiebolag. 

 

 

3.3.2. Lönsamhet 
 

Enligt Dedman et al. (2014) och Svanström (2008) värdesätts redovisningskonsulttjänster av 

små aktiebolag då det involverar rådgivning och andra tjänster som går utanför 

revisionstjänster. Även Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) instämmer i detta och har 

visat att små aktiebolag generellt föredrar redovisningskonsulttjänster framför revisionstjänster. 
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Det beror på att redovisningskonsulttjänster involverar mer stöd och hjälp gällande bland annat 

ekonomiska frågor i bolaget (Niemi et al., 2012). Berry, Sweeting och Jitsu (2006) förklarar att 

en redovisningskonsult kan jämföras som en mentor i frågor som rör bland annat planering, 

kontroll och kostnadskontroll hos aktiebolaget. Då redovisningskonsulttjänster involverar en 

oberoende bedömning om interna förhållanden inom aktiebolaget kan redovisningskonsulten, 

likt revisorn, genom sin kompetens och expertis ge förslag på vilka åtgärder som behövs göras 

hos aktiebolaget för att förbättra verksamheten (Svanström, 2008). Att 

redovisningskonsulttjänster ska följa Reko innebär att konsulten ska vara aktiv i sitt uppdrag 

och komma med förbättringsförslag. Då en redovisningskonsult och aktiebolaget har 

fortlöpande kontakt under året gör att konsulten är insatt i verksamheten, vilket skapar 

förutsättningar för bra rådgivning som kan bidra till att verksamhetens effektivitet och 

lönsamhet ökar (Carlsson, u.å.; SRF Konsulterna, 2012; Svanström, 2008; Watts & 

Zimmerman, 1983). Det beror på att redovisningskonsulter besitter den kompetens som ofta 

saknas internt hos små aktiebolag och som kan bidra till utvecklingen mot en mer effektiv och 

lönsam verksamhet (Gibb, 1997; Wikstrand, 2014). Förklarat genom resursberoendeteorin 

tyder det på att små aktiebolag värdesätter den kompetens och expertis som 

redovisningskonsulter har, och att tjänsterna är viktiga resurs för verksamheten (Pfeffer & 

Salancik, 2003). 

 

Tidigare konstaterades det genom intressentteorin att aktiebolag som inte tillmötesgår 

intressenters krav kan gå miste om viktiga resurser, vilket då kan påverka verksamhetens 

förutsättningar för framtida överlevnad negativt (Andersén, 2005; Frooman, 1996). En av de 

viktigaste resurserna för små aktiebolag är externt kapital (Svanström, 2008). Externt kapital 

används för att bland annat finansiera investeringar, nya affärsidéer eller bidra till annan typ av 

utveckling hos aktiebolaget (ibid). Kapitalet kan komma från investerare eller i form av krediter 

från kreditgivare. Tidigare har det förklarats att små aktiebolag som köper in revisionstjänster 

kan minska den totala kreditkostnaden med samma kostnad som revisionstjänsterna ligger på 

(Blackwells et al., 1998). Förklarat genom agentteorin beror det på att agentproblemet och 

informationsproblemet som kan uppstå i relationen mellan kreditgivare och aktiebolag 

reduceras då revisionstjänster kvalitetssäkrar de finansiella rapporterna (Svanström, 2008). Då 

redovisningskonsulttjänster medför hög kvalitet på de finansiella rapporterna tyder det på att 

dessa tjänster bör skapa förutsättningar för att skulder ökar och att kreditkostnaden blir lägre, 

likt resonemanget gällande revisionstjänster. Det tyder på att redovisningskonsulttjänster 

skapar förutsättningar för att små aktiebolag kan utvecklas mot ökad tillväxt och lönsamhet.  
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Utifrån ovanstående resonemang kan det förväntas att små aktiebolag som har behov av att 

förbättra sitt resultat väljer att köpa in tjänster från redovisningskonsulter i syfte att förbättra 

tillväxten och lönsamheten. Svanström (2008) förklarar däremot att aktiebolag som redovisar 

ett svagt resultat köper in dessa tjänster i liten omfattning. Det går då emot ovanstående teori 

som menar att små aktiebolag bör köpa in tjänster från redovisningskonsulter i större mån om 

de har behov av att utveckla verksamheten till ökad tillväxt och lönsamhet. Motargumentet är 

här att små aktiebolag som redovisar ett negativt resultat befinner sig i en dålig ekonomisk 

situation, vilket innebär att de uppfattar att kostnaden överstiger nyttan (Svanström, 2008). 

Enligt denna studies teori överstiger däremot nyttan med redovisningskonsulttjänster 

kostnaden, likt resonemanget kring revisionstjänster hos små aktiebolag. Det beror på att 

redovisningskonsulter likt revisorer besitter den kompetens som kan bidra till att små aktiebolag 

utvecklas mot ökad tillväxt och lönsamhet.  

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan redovisningskonsulttjänster och 

lönsamhet hos små aktiebolag.  

  



 19 

4. Empirisk metod 

Under kapitlet empirisk metod kommer studiens forskningsmetod, forskningsdesign, 

urvalsprocess och bortfall att presenteras. Därefter kommer även studiens berörda variabler 

att operationaliseras. Svarsfrekvensen samt studiens analysmetod kommer även att presenteras 

under kapitlet.  

4.1. Forskningsmetod och forskningsdesign 

Syftet med den här studien är att förklara om revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster 

har ett positivt samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. På grund av att studiens 

syfte är att undersöka samband mellan olika variabler, väljs en kvantitativ forskningsmetod för 

studien. I studien deduceras hypoteserna från teori för att sedan undersökas, som enligt Bryman 

och Bell (2013) kännetecknas som en kvantitativ metod. Flera tidigare studier som har 

undersökt hur olika variabler påverkas av att små aktiebolag väljer bort revisionstjänster, 

grundar sig på en kvantitativ forskningsstrategi (jmf: Collis et al, 2005; Dedman et al, 2014; 

Niemi et al, 2016). Därmed visar det att det är en lämplig och gynnsam metod att använda sig 

av även i vår studie. Enligt Bryman och Bell (2013) anses en kvantitativ metod vara lämplig att 

använda sig av om empirin består av sekundärdata, vilket majoriteten av vår empiri gör men 

det förekommer även primärdata. Vidare anses metoden vara passande vid undersökningar av 

signifikanta samband mellan olika variabler (ibid), och kan därför tydliggöra om små 

aktiebolagens tillväxt och lönsamhet påverkas av revision- och redovisningskonsulttjänster 

eller inte.  

 

Vid genomförandet av studien används en tvärsnittsdesign. Valet av forskningsdesign grundas 

på att studien undersöker flera olika fall vid en viss tidpunkt, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) kännetecknar en tvärsnittsdesign. På grund av att det existerar en osäkerhet om alla 2017 

års årsredovisningar finns registrerade i Retriever Business vid tidpunkten för studiens 

genomförande, väljs det att istället fokusera på 2016 års årsredovisningar. Studien har en 

tvärsnittsdesign eftersom att designen, enligt Bryman och Bell (2013) möjliggör en 

kartläggning av samband vid en bestämd tidpunkt. Nackdelen med designen är att kausalitet 

inte kan fastställas och därmed påverkas validiteten negativt. Genom att istället välja en 

longitudinell design undviks problemet och studien kan dra slutsatser om kausala samband 

(ibid). Vidare menar Bryman och Bell (2013) att en longitudinell design är även lämplig i en 
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studie på grund av att designen kartlägger förändringar (ibid). En longitudinell design lämpar 

sig inte bäst för denna studie då den, enligt Rienecker & Stray Jørgensen (2008), är tidskrävande 

och över tid ökar risken för bortfall.   

 

4.2.  Statistisk metod 
Denna studie tillämpar en multipel linjär regression som statistisk metod. Det beror på att 

studiens beroende variabler klassificeras som kontinuerliga variabler, eftersom att de till 

skillnad från en kategorisk variabel kan anta fler värden än enbart två som enligt Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) kännetecknar en kategorisk variabel. Om studiens beroende 

variabler i stället hade varit kategoriska hade en logistisk regressionsanalys varit att föredra 

(ibid). Studiens beroende variabler, tillväxt och lönsamhet, är kontinuerliga variabler då de kan 

anta vilka numeriska värden som helst och beror på vilket aktiebolag som undersöks. Det 

innebär att en multipel linjär regressionsanalys lämpar sig bäst att använda sig av för att förklara 

om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband med tillväxt och 

lönsamhet hos små aktiebolag.  

Den linjära regressionen beräknas utifrån formeln: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 +𝛽1𝑥1 +⋯+𝛽𝑖𝑥𝑖 +𝑢𝑖  

En förutsättning för linjär regression är att alla variabler är normalfördelade. Det innebär att 

majoriteten av alla variablernas medelvärden är fördelade runt medelvärdet av populationen 

(Barmark & Djurfeldt, 2014). Pallant (2010) samt Barmark och Djurfeldt (2014) förklarar att 

det är viktigt att undersöka om det förekommer några extremvärden i studier eftersom att de 

kan påverka resultatet genom att ge en felaktig bild av det insamlade materialet. För att undvika 

att extremvärden får en oproportionerligt stor inverkan på denna studies resultat avlägsnas 

dessa. Vid beskrivning av kvantitativa data är användningen av diagram de vanligaste 

metoderna (Bryman & Bell, 2013). Då Barmark och Djurfeldt (2014) förklarar att ett diagram 

är en bra metod för att kontrollera om det förekommer extremvärden i studien, används diagram 

som metod för att urskilja fördelningen av studiens variabler. Fördelen med diagram är att de 

är lätta att tolka och förstå (ibid). I denna studie används därmed histogram för att urskilja 

extremvärden, på grund av att histogram enligt Barmark och Djurfeldt (2014) brukar användas 

vid beskrivning av intervall- och kvotvariabler.  
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4.3.  Urval och bortfall 
Studiens syfte är att förklara om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett positivt 

samband till tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Studien undersöker små aktiebolag, 

eftersom det enbart är små aktiebolag som kan välja bort revisionstjänster och som därmed 

omfattas av frivillig revision. I Aktiebolagslagen 9 kap. 1§ (SFS 2005:551) framställs tre villkor 

som fastställer vilka företag som anses som små aktiebolag. Där framgår det att företag som 

har möjlighet att tillämpa frivillig revision är aktiebolag som under de senaste två 

räkenskapsåren inte överstiger mer än ett av följande värden (Justitiedepartementet 2010; SFS 

2005:551): 

• Minst tre anställda 

• Balansomslutning på minst 1,5 miljoner kronor 

• Nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor 

En urvalsgrupp krävs för att få ett underlag till att genomföra studien. I denna studie genomförs 

ett icke slumpmässigt urval. Enligt Statistiska Centralbyrån (2008) innebär det att författare till 

viss del kan besluta om vilka objekt som ska ingå i urvalet. Genom att låta studien undersöka 

ett kluster från hela populationen kan effektivisering ske som möjliggör studiens 

genomförbarhet (Statistiska Centralbyrån, 2008). I klusterurval grupperas objekt utifrån 

specifika egenskaper (ibid). För att det ska bli ett representativt resultat är det viktigt att 

säkerställa att gruppen som undersöks har samma mångfald som inom hela målgruppen, det vill 

säga hela populationen (ibid). Problemet med att endast undersöka ett kluster är att objekten 

kan vara mer homogena än helheten av populationen, vilket ifrågasätter generaliserbarheten av 

studien (Statistiska Centralbyrån, 2008). En aspekt som kan påverka resultatet av studien är att 

alla små aktiebolag inte önskar expandera och utvecklas mot ökad tillväxt och lönsamhet 

(Karlén, 2017). Det finns enligt Karlén (2017) stora skillnader beroende på vilken region 

aktiebolagen befinner sig i och deras vilja att expandera. På grund av att det råder stora 

skillnader mellan regioner avgränsas denna studie till enbart Östergötland. Det beror på att i 

Östergötland vill 67 procent av de små aktiebolagen expandera och utvecklas (Persson, 2018). 

Utifrån denna aspekt kan små aktiebolag i Östergötland anses som ett representativt kluster då 

denna andel ligger strax under andelen små aktiebolag som vill expandera i hela populationen, 

som är 70 procent enligt Karlén (2017). Valet grundar sig även på att få ett representativt urval, 

vilket skulle bli svårt att erhålla om studien undersökte hela Sverige eftersom att tidsaspekten 

och genomförbarheten i form av storleken på urvalet måste beaktas.  
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FIGUR 2. STUDIENS URVALSPROCESS (EGEN KONSTRUKTION, 2018). 
 

Figur 2 ovan illustrerar studiens urvalsprocess. Under 2016 fanns det totalt 11 955 registrerade 

aktiebolag i Östergötland som definieras både som revisionspliktiga och icke revisionspliktiga, 

enligt Retriever Business. Medan det fanns totalt 6 938 små aktiebolag i Östergötland som har 

mellan 1-9 anställda (ibid). Av dessa köper 385 in revisionstjänster och 6553 köper inte in 

revisionstjänster. Problemet är att det inte finns statistik angående hur stor andel små aktiebolag 

som omfattas av frivillig revision som väljer att köpa in redovisningskonsulttjänster istället för 

revisionstjänster. Lösningen blir att göra en enkätundersökning för att försöka få en klarhet i 

det hela. På grund av de begränsade resurser vi har att tillgå i denna studie, är en 

enkätundersökning via mail till 11 105 små aktiebolag i Östergötland inte genomförbart. För 

att försöka få ner urvalet till en hanterbar nivå väljer vi att avgränsa urvalet till små aktiebolag 

i Östergötland som har mellan 1–9 anställda. Valet grundar sig främst på SFS 2005:551 villkor 

för frivillig revision. Dessutom grundar sig valet på att intervallet av antal anställda är en bra 

indikation på vilka små aktiebolag vi är ute efter att undersöka. Det beror på att de aktiebolag 

som har mer än 9 anställda förmodligen omsätter mer än 3 miljoner kronor eller har en större 

balansomslutning på minst 1,5 miljoner kronor. Genom att inte undersöka små aktiebolag som 

har mer än 9 anställda undviks även att mellanstora aktiebolag, men som fortfarande anses som 

små aktiebolag, och som ligger på gränsen till att bli revisionspliktiga påverkar resultatet. 

Därmed anser vi att intervallet av antal anställda är en bra avgränsning i studien, då de största 

aktiebolagen exkluderas och fördelningen blir mer jämn.  

 

Under 2016 fanns det, enligt Retriever Business, 385 registrerade små aktiebolag i Östergötland 

som har mellan 1–9 anställda och som köper in revisionstjänster (Urvalsgrupp 1). Medan det 
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fanns 6 553 registrerade små aktiebolag i Östergötland som har mellan 1–9 anställda som inte 

köper in revisionstjänster (Urvalsgrupp 2). Majoriteten av datamaterialet hämtas från de små 

aktiebolagens årsredovisningar genom databasen Retriever Business. Därmed finns risken att 

årsredovisningarna inte finns registrerade i databasen för 2016. Likt Collis et al. (2005) väljer 

vi att exkludera de företag där det inte går att få tag på företagens årsredovisningar för året 

2016. Därmed exkluderas 1208 små aktiebolag. På grund av att studien enbart använder sig av 

offentliga handlingar i form av information från Retriever Business och små aktiebolags 

årsredovisningar uppfylls informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Kraven uppfylls eftersom att studien använder aktiebolagens publicerade data. Därmed kan inte 

den sekundärdata som används anses som privat eller känslig. Även nyttjandekravet uppfylls 

eftersom att studien inte ämnar vidareföra insamlad sekundärdata utan ämnar att enbart tillämpa 

det i studien. Därefter exkluderas 3 562 små aktiebolag från studiens urval på grund av att det 

inte går att erhålla deras kontaktuppgifter inför enkätundersökningen. Något att beakta här är 

risken att de minsta aktiebolagen väljer att inte uppge sina kontaktuppgifter på internet och 

därmed ingår de inte i vår studie.  

 

Slutligen skickas enkäten till totalt 1783 små aktiebolag i Östergötland. I bilaga 1 presenteras 

studiens enkät som skickas ut till studiens slutliga urval. På grund av att primärdata samlas in 

genom denna enkät är det viktigt att beakta alla fyra etiska aspekter. Informations- och 

samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna som ingår i enkätundersökningen 

informeras om syftet med studien, det frivilliga deltagandet och hur insamlad information 

kommer att användas. Respondenterna är även informerade om att deltagandet och svaren 

enbart kommer att användas i denna studie för att besvara studiens syfte, därmed uppfylls även 

nyttjandekravet. Vi har valt att tilldela varje aktiebolag en egen identifikationssiffra, valet 

grundar sig på att informationen om företagsnamn inte är relevant i vår studie och därför väljer 

vi att koda om namnen. Därmed behandlas respondenterna konfidentiellt. 
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TABELL 1. STUDIENS URVAL OCH BORTFALL. 
 

 

 

Tabell 1 illustrerar studiens urval och bortfall. Av de 1783 små aktiebolagen som ingår i 

enkätundersökningen lyckas vi erhålla svar från totalt 269, varav 107 uppger att de köper in 

externa redovisningskonsulttjänster. 144 små aktiebolag väljer att varken köpa in 

revisionstjänster eller redovisningskonsulttjänster, kvarstår är 18 aktiebolag som faller bort på 

grund av logaritmering och extremvärden. Vidare innebär detta att vi har en svarsfrekvens på 

15 procent, bortfall inom en undersökning som ett hot mot studiens validitet. Konfidensgraden 

sätts genomgående till 90%, för att därmed kunna göra generaliseringar till hela populationen 

krävs ett större urval än vad denna studie omfattar. Därmed kan vi inte göra några säkra 

generaliseringar om hur verkligheten ser ut, utan studien kan enbart ge indikationer om hur 

verkligheten ser ut.  

 

 
Små aktiebolag som 

köper in revisions-

tjänster 

Små aktiebolag som 

köper in 

redovisnings-

konsulttjänster 

Små aktiebolag som 

inte köper in någon 

av tjänsterna 

Totalt 

Population i Östergötland 1–9 anställda 385 N/A 6 553 6 938 

Årsredovisning saknas  23 0 1 208 1 231 

Mailadresser saknas  0 0 3 562 3 562 

     

Studiens urval 362 N/A 1 783 2 145 

Inga svar 0 0 1513 1 513 

Bortfall av logaritmering 14 2 6 22 

Bortfall extremvärden 18 6 5 29 

Totalt bortfall 32 8 1524 1564 

Totalt antal små aktiebolag 330 107 144 581  
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4.4.  Datainsamlingsmetod 

Sekundärdata utgör majoriteten av studiens empiriska underlag, huvudsakligen i form av 

information från årsredovisningar, även primärdata förekommer i form av en 

enkätundersökning. I enkätundersökningen samlas information om små aktiebolag i 

Östergötland som inte väljer att köpa in revisionstjänster väljer att istället köpa in 

redovisningskonsulttjänster. Vidare hämtas de utvalda aktiebolagens årsredovisningar från 

databasen Retriever Business. Det är fördelaktigt att använda sig av årsredovisningar eftersom 

de är offentliga handlingar som gör att det är lättillgängligt och gratis. Däremot är en nackdel 

med att använda sekundärdata i sin studie att informationen är inhämtad i ett annat syfte än vår 

studie och som därmed behöver beaktas. På grund av att det kan existera brister i informationen 

och som därmed kan påverka studiens resultat. Därför kontrolleras alla uppgifter, genom 

aktiebolagens årsredovisningar. Informationen som inhämtas är aktiebolagens bokslutsdag, 

organisationsnummer, aktiebolagens förändring nettoomsättning (%) från föregående år, 

förändring antal anställda (%) från föregående år, ROA, ROE, skuldsättningsgrad, 

nettoomsättning, och registreringsdatum. Genom att enbart hämta denna information direkt från 

årsredovisningarna stärks studiens reliabilitet eftersom att problem med bristfällig information 

undviks. Eftersom att det inte står i årsredovisningarna om aktiebolagen använder sig av 

redovisningskonsulttjänster hämtas denna information direkt från aktiebolagen, som vidare 

betyder att vi genom en enkät mailar och frågar om de köper in denna typ av tjänst. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att en tvärsnittsdesign ofta likställs med denna typ av 

datainsamlingsmetod. En fördel är med enkäter är att det är effektivt att både distribuera och 

sammanställa dem, vilket innebär att denna studie blir genomförbar då en stor mängd data 

önskas för studiens generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2013) bidrar 

enkätundersökningar till att resultat blir mer generaliserbara, vilket är syftet med vår studie. Det 

finns däremot en viss problematik med enkätundersökningar, som enligt Bryman och Bell 

(2013) beror på att det är svårt för respondenter att förklara eller vidareutveckla sina svar. Om 

studien i stället hade tillämpat semi-strukturerade intervjuer förklarar Bryman och Bell (2013) 

att respondenter får möjlighet till att utveckla sina svar. Vi anser däremot att möjligheten till att 

få ett större urval och därmed ökad generaliserbarhet är viktigare för denna studie än att 

eventuell information utelämnas. För att undvika att eventuell information förbises och riskerar 

att påverka studien har vi däremot bett respondenterna att uppge eventuell orsak till sina svar. 
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Resultatet sammanställs i en tabell, därmed kommer det empiriska underlaget även utgöras av 

primärdata.  

 

 

 

4.5.  Operationalisering 

TABELL 2. OPERATIONALISERING.  
Variabel Beskrivning Informationskälla 

Beroende variabel     

Tillväxt  
 

Förändring nettoomsättning (%) (Nettoomsättning år 2 – Nettoomsättning år 1)/ 

Nettoomsättning år 1 

Retriever Business/Årsredovisning 

Förändring antal anställda (%) (Antal anställda år 2 – Antal anställda år 1)/ Antal 

anställda år 1  

Retriever Business/Årsredovisning 

Lönsamhet 
  

ROA ROA: Nettoresultat/Totala tillgångar Retriever Business/Årsredovisning 

ROE  ROE: Nettoresultat/Eget kapital Retriever Business/Årsredovisning 

      

Oberoende variabel     

Revisionstjänster Dummyvariabel (0,1) där 1 är revisionstjänster och 0 är 

inga revisionstjänster 

Retriever Business 

Redovisningskonsulttjänster Dummyvariabel (0,1) där 1 är 

redovisningskonsulttjänster och 0 är inga 

redovisningskonsulttjänster 

Enkät 

      

Kontrollvariabler     

Skuldsättningsgrad  Justerade skulder/Justerat eget kapital Retriever Business/Årsredovisning 

Nettoomsättningln Logaritmen av aktiebolagets nettoomsättning Retriever Business/Årsredovisning 

Ålderln Logaritmen av antal år sedan aktiebolaget registrerades Retriever Business/Årsredovisning 

 

Studiens utvalda variabler illustreras i tabell 5 ovan och operationaliseras från tidigare 

forskning, främst för att skapa validitet och reliabilitet i studien. Reliabiliteten och validiteten 

uppnås genom att noggrant operationalisera variablerna på ett utförligt sätt för att till exempel 
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underlätta för andra forskare som vill undersöka liknande eller till och med samma variabler 

och syfte.  

 

 

4.6.1. Studiens beroende variabler 

4.6.1.1. Tillväxt 

Studiens första beroende variabel benämns tillväxt, tillväxten är enligt Carlsson (2014) vad som 

gör aktiebolaget större och ofta starkare. Vidare antyder Carlsson (2014) att tillväxten ger en 

indikation angående aktiebolagets konkurrenskraft och förmåga till förnyelse. Därmed ses ofta 

tillväxten som ett mått på att ledningen antingen lyckas med sin uppgift att utveckla 

aktiebolaget eller misslyckas, beroende på utvecklingen (ibid). Många aktiebolag strävar ofta 

år efter år att uppnå en högre tillväxt än föregående år (ibid). Majoriteten av de små 

aktiebolagen i Östergötland har ambitioner om att utvecklas mot ökad tillväxt (Persson, 2018) 

 

I studien tillämpas måttet och mäter aktiebolagets tillväxt i form av förändringen av 

nettoomsättningen (%) i förhållande till året innan. Informationen hämtas från aktiebolagens 

årsredovisningar som finns i databasen Retriever Business. Till skillnad från vår studie har 

tidigare studier använt sig av förändringen av nettoomsättningen i % när de har undersökt 

aktiebolagets storlek (Collis, 2010; Collis et al., 2005).   

 

Förändring nettoomsättning (%) = &'(())*+ä((-.-/	å2	34&'(())*+ä((-.-/	å2	5
&'(())*+ä((-.-/	å2	5.

 

 

Enligt Carlsson (2014) är antalet anställda ett vanligt tillväxtmått, som ofta används vid till 

exempel storleksklassificiering av aktiebolag. Därmed tillämpas måttet i studien vid mätningen 

av aktiebolagens tillväxt. Måttet måste beaktas med försiktighet eftersom en negativ utveckling 

av antal anställda behöver inte betyda att aktiebolaget går dåligt utan det kan bero på till 

exempel en omstrukturering av organisationen (ibid). Likt Collis et al. (2005) mäts variabeln i 

studien genom förändringen av antalet anställda % i förhållande till året innan.  

 

Förändring antal anställda (%) = 7-(89	8-+(ä99:8	å2	347-(89	8-+(ä99:8	å2	5
7-(89	8-+(ä99:8	å2	5.
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4.6.1.2. Lönsamhet 

Studiens tredje beroende variabel benämns lönsamhet. På grund av att lönsamheten förklarar 

hur effektiva aktiebolagets resursanvändning har varit vid vinstgenereringen, är lönsamhetsmått 

viktiga nyckeltal (Carlsson, 2014). Vidare menar Carlsson (2014) att aktiebolag på lång sikt 

måste vara lönsamma för att överleva. Vid mätningen av lönsamhet används måtten avkastning 

på totala tillgångar (ROA) och avkastning på totalt kapital (ROE).  

 

Enligt Carlsson (2014) är ROA ett av de viktigaste nyckeltalen, på grund av att måttet mäter 

hur effektivt resursutnyttjandet har varit vid vinstskapandet. Vidare behandlar måttet 

hänsynsfullt allt kapital på samma sätt, eftersom att måttet berör aktiebolagets tillgångar och 

det investerade kapitalet och visar därmed hur effektiv aktiebolagets kapitalanvändning är 

oavsett hur kapitalet är finansierat (ibid). Likt Dedman et al. (2013) används måttet ROA och 

mäter hur lönsamt aktiebolaget är relaterat till dess tillgångar.  

 

Avkastning på totala tillgångar (ROA) = &'(()2'+;9(8(	
<)(898	=8>.(89

 

 

Nyckeltalet ROE visar förädlingen av aktiebolagets egna kapital genom att använda 

nettoresultatet efter finansiella kostnader (Carlsson, 2014).  

 

Avkastning på eget kapital (ROE) = &'(()2'+;9(8(
?/'(	=8>.(89

 

 

4.6.2. Studiens oberoende variabler  

4.6.2.1. Revision 

För att kunna undersöka om revisionstjänster har en påverkan på små aktiebolags tillväxt (H1) 

och lönsamhet (H2) tillämpas en dummyvariabel. Collis et al. (2005) använder en 

dummyvariabel för att koda om företag använder frivillig revision eller inte. Denna studie gör 

på liknande sätt, där små aktiebolag som köper in revisionstjänster tilldelas 1 och små 

aktiebolag som inte köper in någon revisionstjänst tilldelas 0. Likt Collis et al. (2005) väljer vi 

att exkludera de små aktiebolag som det inte går att få tag på informationen om de köper in 

revisionstjänster eller inte från studien. Enligt både H1 och H2 förväntas ett positivt samband 

mellan revisionstjänster och små aktiebolags tillväxt samt lönsamhet.  
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4.6.2.2. Redovisningskonsulttjänster 

För att kunna undersöka om redovisningskonsulttjänster har en påverkan på små aktiebolags 

lönsamhet (H3) och tillväxt (H4) tillämpas även här en dummyvariabel likt studien av Collis et 

al. (2005). Aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster kodas med 1 och aktiebolag 

som inte köper in redovisningskonsulttjänster kodas med 0. Informationen om aktiebolaget 

använder redovisningskonsulttjänster eller inte samlas in genom en enkät som mailas ut till 

respondenterna. De aktiebolag som vi inte erhåller ett svar ifrån exkluderas från studien, 

tillvägagångssättet utgår från Collis et al. (2005). Enligt H3 och H4 förväntas ett positivt 

samband mellan redovisningskonsulttjänster, aktiebolagens tillväxt och lönsamhet.  

 

4.6.3. Studiens kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler utgörs av variabler som kan tänkas vara variabler som påverkar 

aktiebolagens tillväxt och lönsamhet.   

• Skuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgraden mäts genom att dividera det främmande kapitalet med det egna 

kapitalet, därmed beräknar måttet hur mycket som aktiebolaget har lånat per egen krona 

(Carlsson, 2014). Dessutom är aktiebolagets skuldsättningsgrad korrelerad till 

soliditeten, vilket innebär att när skuldsättningsgraden är låg så är soliditeten hög, och 

tvärtom.  

Skuldsättningsgrad = @;+('28:'	+=;9:'2
@;+('28(	'/'(	=8>.(89

 

 

• Nettoomsättningln. 

Nettoomsättningen används som ett mått eftersom att det är lätt att jämföra årets 

omsättning med föregående års och dessutom med andra aktiebolag (Carlsson, 2014). 

Eftersom att ingen beräkning krävs utan informationen hämtas direkt från 

resultaträkningen tillämpas måttet i denna studie, i form av ett storleksmått. Vidare 

väljer vi att logaritmera nettoomsättningen, valet grundar sig på att måttet kan anta vilka 

värden som helst. Logaritmeringen genomförs för att få variabeln mer normalfördelad.  
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• Ålderln. 

Aktiebolagets ålder används också som en kontrollvariabel i studien eftersom att åldern 

på aktiebolaget kan påverka valet av att köpa in revisions- och 

redovisningskonsulttjänster. Bland annat genom att ålder ofta innebär högre kunskap 

som i sin tur innebär högre tillväxt och lönsamhet men det kan även betyda att 

revisionstjänster eller redovisningskonsulttjänster frångås då aktiebolaget besitter denna 

kunskap själv. Likt Dedman et al. (2014) mäts aktiebolagets ålder som de antal år sedan 

de registrerades som aktiebolag. Även variabeln ålder logaritmeras för att få en mer 

normalfördelad variation i variabeln.  
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5. Analys 

Under kapitlet analys presenteras och analyseras studiens regressioner. Inledande presenteras 

en analys av studiens extremvärden och därefter univariat och bivariat analys. Därefter 

analyseras studiens regressioner, som presenteras i den mulivariata analysen. Slutligen 

avslutas följande kapitel med en sammanfattning. 

5.1.  Extremvärden 
Vid identifieringen av extremvärden används SPSS statistics explore tillsammans med 

histogram över studiens variabler. Histogram används för att lättare kunna urskilja eventuella 

extremvärden som förekommer i studiens datamaterial, genom att granska variablernas 

normalfördelning. Som ett komplement till histogrammen kontrollerar vi även variablernas 

medelvärde och standardavvikelse. Enligt Barmark och Djurfeldt (2014) bör värden exkluderas 

från studien om de avviker med mer än tre standardavvikelser ifrån variabelns medelvärde. I 

studien utgår vi från extremvärdebedömningen vi erhåller från SPSS statistics explore, 

samtidigt som vi kontrollerar att Barmarks och Djurfeldts (2014) gränsvärde på mer än tre 

standardavvikelser från medelvärdet uppfylls. Vid en närmare granskning av studiens variabler 

konstateras det att samtliga variabler kan innehålla extremvärden, förutom de oberoende 

variablerna revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster. Förklaringen är att de oberoende 

variablerna är kodade som dummyvariabler och antar därmed antingen värdet 1 eller 0, därmed 

förekommer det inte några extremvärden i studiens oberoende variabler. Vidare definieras 

revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster som binära variabler, vilket innebär att 

variablerna inte är normalfördelade. Vid granskningen av resterande variablers 

normalfördelning, görs bedömningen att nettoomsättningln och ålderln behöver logaritmeras för 

att bli mer normalfördelade. Bedömningen görs genom att kontrollera variablernas 

normalfördelning genom histogram före och efter att logaritmeringen har genomförts. Därmed 

kan vi konstatera att variablerna behöver logaritmeras. I kontrollvariabeln nettoomsättningln 

uppgår totalt 22 värden till 0 tkr, som vi väljer att avrunda uppåt till 0,001 tkr. Valet grundar 

sig på att variabelvärden bör överstiga 0 för att kunna logaritmeras till ett användbart värde. 

Därefter jämförs normalfördelningen återigen, utifrån det konstaterar vi att dessa 22 värden 

anses som extremvärden och därmed väljer vi att exkludera dessa från datamaterialet.  Vid 

logaritmeringen blev variablernas residualvärden mer normalfördelade, därmed minskar risken 

för heteroskedasticitet (Djurfeldt et al., 2018).  
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På grund av att vi tillämpar en linjär regression för att besvara studiens syfte är variablernas 

normalfördelning viktig. I studien undersöks normalfördelningen och bedömningen av 

extremvärden genom histogram för respektive variabel. Totalt exkluderas 30 värden från 

studiens datamaterial som vi anser definieras som extremvärden. Syftet med att exkludera 

extremvärden är att försöka öka förklaringsgraden i studien. Vid mätningen av måttet 

förändring antal anställda (%) måste det beaktas att en negativ utveckling av variabeln kan 

betyda flera saker, och behöver därmed inte betyda att aktiebolaget går dåligt (Carlsson, 2014). 

Samtliga extremvärden i denna variabel är aktiebolag som under året har haft tillväxt eller inte. 

På grund av detta överväger vi att i den multivariata analysen exkludera måttet och istället 

använda förändring nettoomsättning (%) som tillväxtmått för att undersöka H1 och H3. 

Nettoomsättningln logaritmeras för att bli mer normalfördelad, men vid granskningen av det nya 

histogrammet anser vi att det fortfarande förekommer extremvärden och som därmed behöver 

exkluderas från datamaterialet för att inte kunna påverka resultatet för mycket. För 

kontrollvariabeln Ålderln identifieras inga extremvärden. Det beror på att variabeln logaritmeras 

för att bli mer normalfördelad och vid granskningen av det nya histogrammet görs bedömningen 

att logaritmeringen lyckades göra variabeln normalfördelad och att det inte förekommer några 

extremvärden i datamaterialet för denna variabel.  

 

När samtliga identifierade extremvärden har exkluderats från datamaterialet kan vi se att 

förklarings graden (R2) ökar, därmed har vi uppfyllt syftet med att ta bort extremvärden och de 

kommer inte att kunna påverka resultatet. Vidare undersöks variablernas standardavvikelse före 

och efter att extremvärden har exkluderats från materialet, vid undersökningen konstateras det 

att standardavvikelsen för samtliga variabler minskar efter att extremvärden exkluderas. Vilket 

betyder att variationen från medelvärdet minskar och därmed stärker argumentationen att 

exkludera dessa. Variablernas standardavvikelse illustreras i tabell 3.  
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5.2.  Univariat analys 
TABELL 3. BESKRIVANDE STATISTIK. 

 Variabler 
Revisionstjänster 

(n=330) 

Redovisnings-
konsulttjänster 

(n=107) 
Ingen tjänst 

(n=144) Totalt (n=581) 
 
Beroende variabler         

Förändring nettoomsättning (%) 
  

 
 

Medelvärde 19,95 7,53 7,81 14,65 
Standardavvikelse 55,00 39,46 34,56 48,29 
Min/Maxvärde -87,07/327,51 -84,77/202,56 -64,57/235,29 -87,07/327,51 

Förändring antal anställda (%) 
  

 
 

Medelvärde 8,12 -1,25 -0,06 4,37 
Standardavvikelse 31,91 18,66 25,67 28,68 
Min/Maxvärde -100,00/150,00 -50,00/100,00 -100,00/100,00 -100,00/150,00 

ROA (%) 
  

 
 

Medelvärde 16,31 15,19 24,01 18,00 
Standardavvikelse 51,92 23,39 29,49 29,42 
Min/Maxvärde -192,30/87,00 -69,40/75,10 -196,60/94,20 -196,60/94,20 

 ROE (%) 
  

 
 

Medelvärde 27,92 26,85 40,49 30,84 
Standardavvikelse 134,11 65,50 37,18 106,58 
Min/Maxvärde -777,40/535,30 -321,40/403,60 -85,20/142,00 -777,40/535,30 

 
Oberoende variabler 

  
 

 

Revisionstjänster 
  

 
 

Ja/Nej (1/0) 331,00 0,00 0,00 331,00 
Andel (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Redovisningskonsulttjänster 
  

 
 

Ja/Nej (1/0) 0,00 106,00 144,00 250,00 
Andel (%) 0,00% 42,00% 58,00% 100,00% 

 
Kontrollvariabler 

  
 

 

Skuldsättningsgrad (%) 
  

 
 

Medelvärde 4,69 1,79 0,96 3,23 
Standardavvikelse 11,86 3,91 1,61 9,28 
Min/Maxvärde -19,74,74/97,32 -3,43/25,80 -6,02/12,17 -19,74/97,32 

Nettoomsättningln 
  

 
 

Medelvärde 8,30 7,20 7,00 7,73 
Standardavvikelse 1,09 0,78 0,90 1,21 
Min/Maxvärde 3,70/11,40 4,80/8,50 3,60/9,10 3,60/11,40 

Ålderln 
  

 
 

Medelvärde 1,96 2,67 2,29 2,17 
Standardavvikelse 0,84 0,56 0,84 0,84 
Min/Maxvärde 0,00 /4,34 0,69/3,60 0,69/4,80 0,00/4,34 
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Den univariata analysen går ut på att analysera enbart en variabel i taget (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) menar att centraltendensmått kan med enbart en siffra visa den typiska 

fördelningen av de olika värdena i en variabel (ibid). I grunden vill man ha ett genomsnitt eller 

ett medelvärde för själva fördelningen. Medelvärdet är det vanligaste centralmåttet vid mätning 

av kvantitativa variabler (Barmark & Djurfeldt, 2014). Enligt Bryman och Bell (2013) bör det 

aritmetiska medelvärdet användas i samband med intervall- och kvotvariabler, därför har vi valt 

att fokusera på medelvärdet i studien som illustreras i tabell 3. Därmed beräknas medelvärdet 

för studiens samtliga variabler, bortsett från studiens oberoende variabler revisionstjänster och 

redovisningskonsulttjänster, som är kodade som dummyvariabler (0 eller 1). För de oberoende 

variablerna räknas istället ut hur många små aktiebolag som köper in respektive tjänst samt 

andelen i procent.  

 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det kan vara intressant att undersöka graden av 

variation i en variabel. Det vanligaste måttet på spridning är att uppge skillnaden mellan det 

största och lägsta värdet, så kallat vidden eller omfånget (ibid). Vad som måste beaktas är att 

måttet påverkas av extremvärden (ibid). Standardavvikelsen är ett annat mått och mäter den 

genomsnittliga variationen runt medelvärdet (ibid). Enligt Bryman & Bell (2013) påverkas även 

standardavvikelsen av extremvärden, men på grund av att måttet dividerar antalet värden i 

fördelningen minskar effekten av eventuella extremvärden. Standardavvikelsen är ett viktigt 

mått att undersöka på grund av att måttet ingår i sambandsmått och signifikanstest, dessutom 

åsyftar standardavvikelsen spridningen i en variabel (ibid). Med utgångspunkt i medelvärdet 

mäter måttet hur mycket variablerna i snitt avviker från väntevärdet (ibid). 

 

Tabell 3 illustrerar medelvärdet och standardavvikelsen av studiens variabler. Medelvärdet för 

den beroende variabeln förändring nettoomsättning (%) uppgår till 19,95 för de aktiebolag som 

köper in revisionstjänster, 7,53 för de aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster och 

7,81 för aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. Resultatet av den univariata analysen 

indikerar därmed att de aktiebolag som har en högre tillväxt, i form av förändring 

nettoomsättning, tenderar att köpa in revisionstjänster. Regeringens förhoppning var att små 

aktiebolag som inte köper in revisionstjänster kan ta del av ökad tillväxt (Justitiedepartementet, 

2010; Ryberg, 2011; SOU 2008:32). Baserat på resultatet från den univariata analysen kan inte 

denna typ av resonemang stärkas. Dessutom indikerar resultatet att aktiebolag som inte köper 

in någon av tjänsterna tenderar att ha en högre tillväxt än aktiebolag som köper in 
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redovisningskonsulttjänster, även om det inte överstiger tillväxten hos aktiebolag som köper in 

revisionstjänster.  

 

För den beroende variabeln förändring antal anställda (%) uppgår medelvärdet till 8,12 för 

aktiebolag som köper in revisionstjänster, -1,25 för aktiebolag som köper in 

redovisningskonsulttjänster och -0,06 för aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. 

Resultatet från den univariata analysen indikerar därmed att aktiebolag med en högre förändring 

av antal anställda tenderar att köpa in revisionstjänster. Vidare indikerar resultatet att aktiebolag 

som inte köper in någon av tjänsterna tenderar att ha en högre förändring av antal anställda än 

aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster. 

 

För den tredje beroende variabeln, ROA uppgår medelvärdet till 16,31 för aktiebolag som köper 

in revisionstjänster, 15,19 för aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster och 24,01 

för aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. Därmed indikerar den univariata analysen 

att aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna tenderar att ha högre lönsamhet i form av 

ROA än företag som köper in revisions- och redovisningskonsulttjänster. Dessutom indikerar 

resultatet att aktiebolag som köper in revisionstjänster tenderar att ha en högre lönsamhet, i 

form av ROA än aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster.  

 

För den sista beroende variabeln, ROE uppgår medelvärdet för aktiebolag som köper in 

revisionstjänster till 27,92, för aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster till 26,85 

och för aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna uppgår medelvärdet till 40,49. Även 

här indikerar resultatet från den beskrivande statistiken att de aktiebolag som inte köper in 

någon av tjänsterna tenderar att ha en högre lönsamhet i form av ROE. Vidare indikerar 

resultatet av den univariata analysen att aktiebolag som köper in revisionstjänster tenderar att 

ha en högre lönsamhet än aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster.  

 

Studiens urval är inte jämlikt mellan små aktiebolag i Östergötland som köper in 

revisionstjänster,  små aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster och små aktiebolag 

som inte köper in någon av tjänsterna, vilket illustreras i tabellen ovan i studiens oberoende 

variabler. För kontrollvariabeln skuldsättningsgrad uppgår medelvärdet för aktiebolag som 

köper in revisionstjänster till 4,69, för aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster till 

2,67 och för aktiebolag som inte köper in några av tjänsterna uppgår medelvärdet till 2,29. 

Resultatet indikerar att aktiebolag som har en högre skuldsättningsgrad tenderar att köpa in 
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revisionstjänster. Dessutom indikerar resultatet att aktiebolag som köper in 

redovisningskonsulttjänster tenderar att ha en högre skuldsättning än aktiebolag som inte köper 

in någon av tjänsterna.  

 

För kontrollvariabeln nettoomsättningln uppgår medelvärdet till 8,30 för aktiebolag som köper 

in revisionstjänster, 7,20 för aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster och 7,00 för 

aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. Resultatet indikerar därmed att 

nettoomsättningen tenderar att vara högre hos aktiebolag som köper in revisionstjänster. Vidare 

indikerar tabell 3 att aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster tenderar att ha en 

högre nettoomsättning än aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. Resultatet är i 

enlighet med den beroende variabeln förändring nettoomsättning, vilket det måste göra då båda 

variablerna har samma utgångspunkt, i form av nettoomsättning.  

 

Slutligen för kontrollvariabeln Ålderln uppgår medelvärdet till 1,96 för aktiebolag som köper in 

revisionstjänster, 2,67 för aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster och 2,29 för 

aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna. Därmed indikerar resultatet av den univariata 

analysen att äldre företag tenderar att köpa in redovisningskonsulttjänster. Vidare indikerar 

resultatet att aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna tenderar att vara äldre än de 

aktiebolag som köper in revisionstjänster.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av den univariata analysen att små aktiebolag som köper 

in revisionstjänster tenderar att ha en högre tillväxt, skuldsättningsgrad och nettoomsättning. 

De aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster tenderar att vara äldre aktiebolag som 

har varit med i branschen ett tag. Till sist aktiebolag som inte köper in någon av tjänsterna 

tenderar att ha en högre lönsamhet.  
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5.3.  Bivariat analys 
 
Tabell 4. Korrelationsmatris. 

Korrelationer n = 581 

 

Den bivariata analysen går ut på att två variabler analyseras för att se om de samvarierar 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) söker forskaren bevis eller tecken på 

att variationen i en variabel överensstämmer med den andra variabelns variation. I studien 

används Pearsons r vid den bivariata analysen, som enligt Bryman och Bell (2013) är en metod 

som används vid undersökning av intervall- och kvotvariabler. Korrelationerna bör understiga 

0,8 eller 0,9 för att inte riskera att multikollinearitet förekommer (Djurfeldt et al., 2010). 

Multikollinaritet innebär att flera variabler korrelerar med varandra, de beror av varandra, vilket 

innebär att studiens resultat kan påverkas om dessa variabler finns kvar i regressionen (ibid).  

Tabell 4 indikerar att det inte förekommer starka samband mellan studiens variabler, på grund 

av att samtliga korrelationer understiger 0,8. Vidare ska det påpekas att det inte spelar någon 

roll om korrelationen antar ett positivt eller ett negativt värde. Vid granskningen kan vi urskilja 

att -0,560 är det värde som är närmast gränsvärdet som Djurfeldt et al. (2010) rekommenderar, 

dessutom har korrelationen ett signifikant samband på 0,01-nivån. På grund av att korrelationen 

ligger under Djurfeldts et al. (2010) gränsvärde bör det inte förekomma ett tillräckligt starkt 

samband mellan variablerna för att de ska kunna påverka den linjära regressionen och därmed 

studiens resultat. Dessutom indikerar gränsvärdet att det inte bör förekomma några 

multikollinearitetsproblem. Ett sätt att mäta om multikollinearitet förekommer i den linjära 

regressionen är att forskaren undersöker VIF-värdet (Djurfeldt & Barmarks, 2009). Djurfeldt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Förändring nettoomsättning (%) 1 
        

2. Förändring antal anställda (%) 0,323** 1 
       

3. ROA  0,247** 0,071 1 
      

4. ROE  0,250** 0,059 0,490** 1 
     

5. Revisionstjänster 0,126** 0,150** -0,066 -0,031 1 
    

6. Redovisningskonsulttjänster -0,070 -0,093* -0,046 -0,018 -0,545** 1 
   

7. Skuldsättningsgrad  -0,043 -0,005 -0,150** -0,331** 0,180** -0,074 1 
  

8. NettoomsättningLn 0,168** 0,184** 0,035 0,077 0,559** -0,226** 0,193** 1 
 

9. ÅlderLn -0,178** -0,115** -0,189** -0,120** -0,290** ,283** -,141** -,192** 1 

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå 

* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå 
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och Barmark (2009) rekommenderar att VIF-värdet inte bör överstiga 2,5 för att det inte ska 

förekomma multikollinearitet. Överstiger VIF-värdet 2,5 finns risken att multikollinearitet 

förekommer och som därmed behöver undersökas vidare (ibid). Därav bedöms det inte 

föreligga multikollinearitetsproblem i studien då VIF-värdet för variablerna inte överstiger 2,5. 

Trots att korrelationskoefficienten understiger 0,8 och att det därmed tyder på låg risk för 

multikollinearitet rekommenderar Djurfeldt et al. (2010) att olika modeller upprättas för de 

olika variablerna. Därmed väljer vi att undersöka variablerna för tillväxt- och lönsamhetsmått i 

olika modeller för att undvika att de påverkar varandra. Att vi gör olika modeller beror även på 

att studiens hypoteser inte är helt är kompatibla, vilket innebär att det finns risk för att de 

förlorar sin förmåga att förklara studiens beroende variabler.  

 

5.3.1. Tillväxt 

Denna studie syftar till att förklara om revision- och redovisningskonsulttjänster har ett positivt 

samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Vid mätningen av tillväxt hos små 

aktiebolag tillämpas variablerna förändring nettoomsättning (%) och förändring antal anställda 

(%), därmed utgör dessa variabler studiens beroende tillväxtvariabler. Utifrån tabell 4, som 

illustrerar den bivariata analysen, kan vi konstatera att det råder viss korrelation mellan flertalet 

av studiens variabler. Tabellen indikerar att den beroende variabeln förändring nettoomsättning 

(%) har en svag korrelation (0,323) med den beroende variabeln förändring antal anställda (%), 

korrelationen är signifikant på 0,01-nivån. Det betyder att när förändring antal anställda (%) 

ökar, ökar även förändring nettoomsättning (%), vidare innebär det att aktiebolag som anställer 

mer personal och som därmed har mer anställda från föregående år har även en högre tillväxt, 

i form av nettoomsättning än från föregående år. Sambandet beror på att aktiebolag som har 

mer anställda har därmed mer kompetens i företaget och som på så sätt kan öka aktiebolagens 

nettoomsättning (Svanström, 2008). Även om sambandet är svagt, väljer vi ändå att enbart låta 

en variabel representera tillväxten i den linjära regressionen. Därmed undviker vi problemet 

med att få ett snedvridet resultat. Vidare indikerar tabell 4 att det finns ett svagt samband mellan 

förändring nettoomsättning (%) och lönsamhetsvariablerna ROA (0,247) och ROE (0,250), 

korrelationerna är signifikanta på 0,01-nivån. För att inte variablerna ska påverka resultatet 

väljer vi att inte inkludera studiens beroende variabler i samma regression, istället väljer vi att 

göra två olika regressioner. Sambandet mellan förändring nettoomsättning (%) och 

lönsamhetsvariablerna kan bero på att det är logiskt att aktiebolagets nettoomsättning ökar på 

grund av att lönsamheten ökar. Vidare indikerar sambandet att aktiebolag som har en högre 

lönsamhet även har en högre nettoomsättning. Tabellen indikerar att det finns ett positivt 
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signifikant samband (0,126) på 0,01-nivån mellan förändring nettoomsättning (%) och den 

oberoende variabeln revisionstjänster. Därmed indikerar resultatet att när aktiebolagen köper in 

revisionstjänster ökar tillväxten, i form av nettoomsättning, hos små aktiebolag. Därmed stödjer 

korrelationen H1, revisionstjänster har ett positivt samband med tillväxt hos små aktiebolag. 

Däremot indikerar den bivariata analysen att det inte finns ett signifikant samband mellan 

förändring nettoomsättning (%) och redovisningskonsulttjänster. Därmed indikerar resultatet 

att aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster inte påverkar deras tillväxt, i form av 

nettoomsättning. Därmed stödjer inte korrelationen H3. Vidare indikerar tabell 4 att det inte 

förekommer ett signifikant samband mellan förändring nettoomsättning (%) och 

kontrollvariabeln skuldsättningsgrad. Resultatet antyder därmed att om skuldsättningsgraden 

ökar har inte det någon påverkan på aktiebolags tillväxt. Dessutom indikerar den bivariata 

analysen att det finns ett svagt samband mellan variabeln förändring nettoomsättning (%) och 

studiens kontrollvariabler nettoomsättningln (0,168) och ålderln (-0,178), korrelationerna är 

signifikanta på 0,01-nivån. Sambandet mellan förändring nettoomsättning (%) och 

nettoomsättningln uppstår naturligt på grund av att måtten utgår från aktiebolagets 

nettoomsättning och därmed måste vara korrelerade med varandra. Vidare indikerar sambandet 

att om logaritmen av nettoomsättningen ökar kommer även förändringen nettoomsättning (%) 

att öka. Dessutom indikerar den bivariata analysen att äldre företag har en högre 

nettoomsättning.  

 

Tabellen indikerar att det finns ett svagt samband mellan den beroende variabeln förändring 

antal anställda (%) och ROA, korrelationen är inte signifikant. Därmed indikerar resultatet att 

när ROA ökar, kommer inte tillväxten, i form av förändring antal anställda att påverkas. Samma 

sak gäller mellan det svaga icke signifikanta sambandet mellan förändring antal anställda (%) 

och ROE. Tabellen indikerar att det finns ett svagt samband (0,150) mellan studiens andra 

beroende tillväxtvariabel förändring antal anställda (%) och den oberoende variabeln 

revisionstjänster, korrelationen har ett signifikant samband på 0,01-nivån. Sambandet beror på 

att genom att aktiebolaget har mer anställda är det förmodligen extra viktigt att de finansiella 

rapporterna är korrekt utförda. Därmed är det naturligt att företag med mer anställda tenderar 

att köpa in revisionstjänster. Dessutom indikerar den bivariata analysen att det finns ett svagt 

samband mellan förändring antal anställda och redovisningskonsulttjänster (-0,093), 

korrelationen är signifikant på 0,05-nivån. Genom att ha mer personal har aktiebolagen mer 

kompentens i företaget vilket kan innebära att de inte känner ett behov av att köpa in 

redovisningskonsulttjänster då liknande kompetens redan finns inom aktiebolaget. Dessutom 
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beror korrelationen på att de oberoende variablerna i denna studie är kodade som 

dummyvariabler så korrelerar de naturligt. Det innebär att när aktiebolaget anställer mer folk 

så tenderar de att inte köpa in redovisningskonsulttjänster. Tabell 4 indikerar ytterligare att det 

finns ett svagt icke signifikant samband mellan förändring antal anställda och 

skuldsättningsgrad. Likt sambandet till studiens beroende variabler indikerar sambandet att 

skuldsättningen inte påverkar tillväxten, i form av förändring antal anställda. Vidare indikerar 

tabellen att det finns ett svagt samband mellan förändring antal anställda och studiens 

kontrollvariabler nettoomsättningln (0,184) och ålderln (-0,115), korrelationerna är signifikanta 

på 0,01-nivån. Sambandet mellan förändring antal anställda (%) och nettoomsättningln beror 

förmodligen på att aktiebolag som anställer mer personal från föregående år har en högre 

nettoomsättning på grund av att det därmed finns större kapacitet i företaget att leverera sina 

produkter eller service till kund och kan därmed få in mer pengar till aktiebolaget.   

 

5.3.2. Lönsamhet 

Vid mätningen av lönsamheten hos små aktiebolag tillämpas lönsamhetsvariablerna ROA och 

ROE, därmed utgör dessa variabler studiens beroende lönsamhetsvariabler. Den bivariata 

analysen indikerar att det finns ett positivt samband mellan de beroende variablerna ROA och 

ROE (0,490), korrelationen är signifikant på 0,01-nivån. Sambandet beror på att måtten mäter 

samma sak, i det här fallet aktiebolags lönsamhet. Vidare indikerar korrelationen att när ROE 

ökar kommer även ROA att öka. Tabellen indikerar att det finns ett icke signifikant samband 

mellan ROA och studiens oberoende variabler revisionstjänster och 

redovisningskonsulttjänster. På grund av att sambandet är icke signifikant antyder den bivariata 

analysen att revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster inte påverkar aktiebolags 

lönsamhet, i form av ROA. Tabell 4 indikerar att det finns ett svagt samband mellan ROA och 

studiens kontrollvariabler skuldsättningsgrad (-0,150) och ålderln. (-0,189), korrelationerna är 

signifikanta på 0,01-nivån. Sambandet mellan ROA och skuldsättningsgraden kan bero på att 

måtten har samma utgångspunkt, nämligen eget kapital. Resultatet indikerar ROA ökar i takt 

med att skuldsättningsgraden ökar, vilket kan förklaras genom hävstångseffekten. Som innebär 

att när skuldsättningen ökar så ökar även räntabiliteten på det totala kapitalet. Medan sambandet 

mellan ROA och ålderln beror på att ju äldre aktiebolaget är desto lättare är det att förränta det 

totala egna kapitalet.  

 

Tabell 4 indikerar att det finns svaga icke signifikanta samband mellan ROE och studiens 

oberoende variabler revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster. Det betyder att den 
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bivariata analysen indikerar att revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster inte påverkar 

små aktiebolags lönsamhet, i form av ROE. Därmed antyder resultatet att H2 och H4 måste 

förkastas, då varken revisionstjänster eller redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband 

till lönsamhet hos små aktiebolag. För den beroende variabeln ROE indikerar den bivariata 

analysen att det finns svaga samband på 0,01-signifikansnivå mellan ROE och 

kontrollvariablerna skuldsättningsgrad (0,077) och ålderln (-0,120). Resultaten indikerar 

därmed att när skuldsättningsgraden ökar, ökar även lönsamheten i form av ROE. Vidare 

indikerar resultatet att äldre aktiebolag tenderar att ha en lägre lönsamhet än yngre aktiebolag. 

Räntabiliteten blir sämre ju äldre företaget är. Dessutom indikerar den bivariata analysen att det 

finns ett svagt icke signifikant samband mellan ROE och nettoomsättningln. Sambandet antyder 

därmed att när nettoomsättningen ökar så kommer inte lönsamheten att påverkas.  

 

5.3.3. Oberoende variabler 

Den bivariata analysen indikerar ett signifikant samband (-0,545) på 0,01-nivån mellan 

revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster. Det innebär att resultatet indikerar att små 

aktiebolag som köper in redovisningskonsulttjänster tenderar att inte köpa in revisionstjänster, 

sambandet fungera likadant tvärtom.  Tabell 4 indikerar att det finns ett svagt samband mellan 

den oberoende variabeln revisionstjänster och studiens kontrollvariabler skuldsättningsgrad 

(0,180), nettoomsättningln (-0,223) och ålderln (0,282), samtliga korrelationer är signifikanta på 

0,01-nivån. Resultatet indikerar att när skuldsättningen ökar tenderar aktiebolag att köpa in 

revisionstjänster. Vidare indikerar tabellen att när nettoomsättningenln ökar tenderar 

revisionstjänster att minska, aktiebolagen väljer därmed att inte köpa in revisionstjänster. 

Resultatet indikerar även att äldre företag tenderar att köpa in revisionstjänster. Vilket kan bero 

på att äldre företag existerade när det var lagstadgad revisionsplikt och därmed väljer de att 

fortsätta att köpa in dessa tjänster.  

 

Den bivariata analysen indikerar att det förekommer ett svagt icke signifikant samband mellan 

redovisningskonsulttjänster och kontrollvariabeln skuldsättningsgrad. Vilket betyder att när 

skuldsättningsgraden ökar, kommer inte redovisningskonsulttjänster att påverkas. Vidare 

indikerar tabell 4 att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

redovisningskonsulttjänster och kontrollvariablerna nettoomsättningln och ålderln, sambandet är 

signifikant på 0,01-nivån. Det innebär att när nettoomsättningen ökar tenderar aktiebolag att 

inte köpa in redovisningskonsulttjänster. Resultatet indikerar ytterligare att äldre aktiebolag 

tenderar att köpa in redovisningstjänster.  
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5.3.4. Kontrollvariabler 

Den bivariata analysen indikerar att det finns ett svagt samband mellan studiens 

kontrollvariabler, det svaga sambandet visar sig på grund av att ingen av korrelationerna 

överstiger 0,3. Vidare är samtliga korrelationer signifikanta på 0,01-nivån. Resultatet indikerar 

att när nettoomsättningen ökar kommer även skuldsättningen att öka hos små aktiebolag.  
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5.4.  Multivariat analys 
TABELL 5. RESULTAT LINJÄR REGRESSION – MODELL 1. BEROENDE VARIABEL: TILLVÄXT. 

 Variabler   Modell 1 (n = 581) 

 B Std. Error VIF 
(Konstant) -10,366 15,362   

Revisionstjänster 2,134 5,609 2,027 

Redovisningskonsulttjänster 1,655 6,126 1,48 

Skuldsättningsgrad (%) -0,505* 0,216 1,057 

Nettoomsättningln 5,861** 1,981 1,495 

Ålderln -9,272** 2,473 1,133 

    

R2/Adj. R2/Modellens sig. 0,059/0,051/0,000 
  

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå 
    * Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå 

† Korrelationen är signifikant på 0,10-nivå 
 
 

Tidigare testades denna studies hypoteser genom den bivariata analysen. För att stärka 

underlagen för hypoteserna utförs även multivariata analyser i denna studie (se tabell 5 och 6). 

Vid en multivariat analys studeras och analyseras tre eller flera variabler samtidigt (Bryman & 

Bell, 2013). Genom två olika linjära regressioner undersöks studiens hypoteser. I den bivariata 

analysen framkom det att tillväxtmåttet förändring nettoomsättning (%) har en signifikant 

korrelation med det andra tillväxtmåttet förändring antal anställda (%) på signifikansnivån 0,01. 

För att undvika problem med multikollinearitet undersöks de linjära regressionerna med 

förändring nettoomsättning (%) respektive förändring antal anställda (%) som beroende 

variabler, var för sig. Vi kan se att förklaringsgraden (R2) är högre i modellen som har 

förändring nettoomsättning (%) som beroende variabel, därmed väljer vi att utgå från den 

modellen i den multivariata analysen. Därmed används bara en beroende variabel vid 

hypotesprövningen. Därmed inkluderar modell 1 studiens linjära regression med den beroende 

variabeln förändring nettoomsättning (%) och exkluderar de beroende variablerna förändring 

antal anställda (%), ROA och ROE. Modellens förklaringsgrad (R2) uppgår till 0,059, vilket 

betyder att modellen förklarar 5,9% av variationen av den beroende variabeln. Därmed finns 
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det fortfarande 94,1% som är oförklarat, det betyder att vi måste beakta den låga 

förklaringsgraden vid analys och tolkning av studiens resultat. I studien används genomgående 

konfidensgraden 90%, tidigare har det argumenterats för att denna studie inte har ett tillräckligt 

stort urval från den totala populationen för att kunna göra generaliseringar. Därmed kan 

resultatet enbart ses som indikationer. Återigen undersöks modellernas VIF-värde för att 

undvika eventuella multikollinearitetsproblem med studiens variabler. Vid undersökningen av 

multikollinearitet används det kritiska värdet 2,5, som enligt Djurfelt et al. (2010) kan anses 

som ett gränsvärde.  

 

Modell 1 undersöker H1 och H3, det vill säga förklarar om revisions- och 

redovisningskonsulttjänster har positivt samband med tillväxt hos små aktiebolag. Hypoteserna 

har formulerats utifrån resursberoendeteorin, agentteorin och intressentteorin. Enligt Pfeffer 

och Salanciks (2003) förklaring av resursberoendeteorin bör revisons- och 

redovisningskonsulttjänster ses som viktiga resurser för små aktiebolag. Det beror på att 

tidigare forskning visar att den kompetens som revisorer och redovisningskonsulter besitter ofta 

saknas internt hos små aktiebolag (Gibb, 1997; Svanström, 2008). Den kompetens och expertis 

som revisorer och redovisningskonsulter besitter bidrar enligt tidigare forskning till 

verksamhetsutveckling, vilket är en nödvändighet för framtida tillväxt (Collis et al., 2005; Gibb, 

1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Förklarat genom intressentteorin kan 

intressenter som förser små aktiebolag med viktiga resurser ställa krav på att aktiebolagens 

finansiella rapporter håller hög kvalitet för att underlätta utbytesförhållanden (Frooman, 1999; 

Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008; Thorell & Norberg 2005). Små aktiebolag som inte 

tillmötesgår intressenters krav tvingas enligt tidigare studier behöva ta konsekvenser i form av 

minskad konkurrenskraft, vilket försämrar möjligheten för framtida tillväxt (Andersén, 2005; 

Frooman, 1996). Att revision- och redovisningskonsulter kvalitetssäkrar de finansiella 

rapporterna innebär  att agent- och informationsproblem reduceras (Carlsson, u.å., Chow, 1982; 

Healy & Palepu, 2001; Seow, 2001; Svanström, 2008). Enligt tidigare forskning bidrar 

kvalitetssäkring av finansiella rapporter till ökad möjlighet att få in externt kapital till 

verksamheten (Chow, 1982; Collis och Jarvis 2002; Healy & Palepu, 2001; Svanström, 2008). 

Hypotesformuleringarna bygger till stor del på att tidigare forskning förklarar att kapital är en 

nödvändighet för att investering ska kunna ske i verksamheten, vilket bidrar till 

verksamhetsutveckling och därmed framtida tillväxt (Andersén, 2005; Frooman, 1999; 

Johansson & Runsten, 1983; Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008).  
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Den multivariata analysen indikerar att det finns ett positivt samband mellan den beroende 

variabeln förändring nettoomsättning (%) och den oberoende variabeln revisionstjänster, 

problemet är att sambandet inte är signifikant och därmed indikerar resultatet att vi måste 

förkasta H1. Det icke signifikanta sambandet kan dels bero på att det krävs ett större urval för 

att kunna göra en säkrare generalisering. Det kan även dels bero på att det inte finns något 

signifikant samband mellan revisionstjänster och tillväxt. Den multivariata analysen indikerar 

därmed inte att revisionstjänster bör ses som en viktig resurs hos små aktiebolag och frångår 

således resursberoendeteorin. Därmed stärker denna studie Regeringens diskussion, angående 

att revisionstjänster inte ses som en viktig resurs för små aktiebolag och som resulterade i 

avskaffande av revisionsplikten 2010 (SOU 2008:32). Regeringen menar att små aktiebolag 

som väljer att inte köpa in revisionstjänster däremot kan ta del av ökad konkurrenskraft, vilket 

kan bidra till ökad tillväxt (Justitiedepartementet, 2010; Ryberg, 2011; SOU 2008:32). Modell 

1 undersöker även H3, det vill säga förklarar om redovisningskonsulttjänster har ett positivt 

samband med tillväxt hos små aktiebolag. Den multivariata analysen indikerar att den 

oberoende variabeln redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband med tillväxt, den 

beroende variabeln förändring nettoomsättning (%). Även här är sambandet inte signifikant, 

vilket innebär att resultatet av denna studies analys inte indikerar att redovisningskonsulttjänster 

har ett positivt samband med tillväxt hos små aktiebolag. Därmed kan denna studie inte 

motbevisa Robson och Bennett (2000) som förklarar att redovisningskonsulttjänster faktiskt 

inte behöver vara kritiska för verksamhetsutveckling hos små aktiebolag.  

 

Vidare indikerar modell 1 att det finns ett signifikant negativt samband på 0,05-nivån mellan 

förändring nettoomsättning (%) och studiens kontrollvariabel skuldsättningsgrad. Det betyder 

att resultatet indikerar att när skuldsättningsgraden ökar hos små aktiebolag så kommer deras 

tillväxt i form av förändring nettoomsättning att minska. Det motsäger då denna studies teori 

som baseras på tidigare forskning som förklarar att externt kapital bidrar till att investering kan 

ske i verksamheten, vilket enligt Johansson och Runsten (1983) skapar förutsättningar för 

verksamhetsutveckling. Tidigare förklarades att verksamhetsutveckling enligt tidigare studier 

är en nödvändighet för framtida tillväxt (Collis et al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 

1998; Svanström, 2008).  

 

Det finns ett positivt samband som är signifikant på 0,05-nivån mellan förändring 

nettoomsättning (%) och nettoomsättningln. Tidigare har det argumenterats för att den beroende 

variabeln är svagt korrelerad med kontrollvariabeln och som förklaras av att beräkningen av de 
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båda variablerna utgår från små aktiebolags nettoomsättning. Därmed måste det förekomma ett 

samband. Resultatet indikerar att när nettoomsättningln ökar kommer även tillväxten i form av 

förändring nettoomsättning (%) att öka för små aktiebolag.  

 

Till sist indikerar modell 1 att det förekommer ett negativt signifikant samband på 0,01-nivån 

mellan förändring nettoomsättning (%) och ålderln. Resultatet indikerar att när ålderln ökar så 

minskar tillväxten i form av förändring nettoomsättning hos små aktiebolag. Äldre små 

aktiebolag har därmed en lägre tillväxt än yngre små aktiebolag, det kan förklaras av att äldre 

aktiebolag är i en stagnerande fas och har därmed en lägre tillväxt. 

 

TABELL 6. RESULTAT LINJÄR REGRESSION – MODELL 2. BEROENDE VARIABEL: LÖNSAMHET. 

 Variabler   Modell 2 (n = 581) 

 B Std. Error VIF 

(Konstant) -17,141 32,016   

Revisionstjänster -28,200† 11,689 2,027 

Redovisningskonsulttjänster -7,617 12,767 1,48 

Skuldsättningsgrad (%) -4,236** 0,451 1,057 

Nettoomsättningln 16,205** 4,129 1,495 

Ålderln -21,224** 5,154 1,133 

    

R2/Adj. R2/Modellens sig. 0,161/0,154/0,000  
 

  

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå 

    * Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå 

† Korrelationen är signifikant på 0,10-nivå 
 

 

I den bivariata analysen framkom det att lönsamhetsmåtten ROA och ROE är svagt korrelerade 

på signifikansnivån 0,01. Likt resonemanget gällande tillväxtvariablerna exkluderas därmed ett 

av lönsamhetsmåtten för att undvika problem med multikollinearitet. De linjära regressionerna 

med ROA respektive ROE som beroende variabler indikerar att förklaringsgraden (R2) är högre 

i regressionen som utgår från ROE som beroende variabel. Därmed väljer vi att låta ROE få 

representera lönsamheten hos små aktiebolag och den linjära regressionen illustreras i modell 
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2, som inkluderar den beroende variabeln ROE och exkluderar resterande beroende variabler. 

Även i modell 2 måste vi beakta urvalet och att resultatet enbart kan ge indikationer angående 

hur verkligheten ser ut i populationen som vi undersöker. Modellens förklaringsgrad (R2) 

uppgår till 0,161, vilket innebär att 16,1% av modellen förklarar variationen av den beroende 

variabeln. Vidare betyder det att 83,9% av variationen fortfarande är oförklarad, den låga 

förklaringsgraden måste beaktas vid analyseringen av den linjära regressionen. Samtliga VIF-

värden understiger Djurfeldts et al. (2010) gränsvärde på 2,5, därefter görs bedömningen att det 

inte borde förekomma multikollinearitet i studien och vi kan gå vidare och analysera resultatet.  

 

Modell 2 undersöker H2 och H4, det vill säga förklarar om revisions- och 

redovisningskonsulttjänster har positivt samband med lönsamhet hos små aktiebolag. Även 

dessa hypoteser har formulerats utifrån resursberoendeteorin, agentteorin och intressentteorin. 

Tidigare förklarades det att tidigare forskning visar att den kompetens som revisorer och 

redovisningskonsulter besitter ofta saknas internt hos små aktiebolag (Gibb, 1997; Svanström, 

2008; Wikstrand, 2014). Genom denna kompetens förklarar tidigare studier att revisorer och 

redovisningskonsulter kan granska interna processer och ge förslag på åtgärder som förbättrar 

och effektiviserar verksamheten,  för att göra den mer lönsam (Chow, 1982; Niemi et al., 2012; 

Svanström, 2008). Förklarat genom resursberoendeteorin innebär det att revision- och 

redovisningskonsulttjänster bör ses om viktiga resurser hos små aktiebolag då de bidrar till ökad 

lönsamhet (Pfeffer & Salancik, 2003). Genom intressentteorin förklarades tidigare att 

intressenter kan ställa krav på att de finansiella rapporterna hos aktiebolag ska hålla hög 

kvalitet, vilket enligt Watts och Zimmerman (1983) beror på att värdet på bolaget ökar. Det 

beror likt tidigare argumentation på att agent- och informationsproblem reduceras som gör att 

intressenter upplever ett mindre risktagande (Chow, 1982; Elifsen et al., 2014; Healy & Palepu, 

2001). Att värdet på bolaget ökar bekräftar tidigare forskning som visar att små aktiebolag som 

köper in revisionstjänster kan öka sitt kreditbetyg och därigenom minska sina kreditkostnader 

(Blackwell et al., 1998; Chow, 1982; ; Lapavitsas, 2007; Lennox & Pittman, 2011). Blackwells 

et al. (1998) visar till exempel att genom att kvalitetssäkra finansiella rapporter kan den totala 

kreditkostnaden minska med samma summa som kostnaden för revisionstjänster ligger på. Det 

innebär att resultatet av studien av Blackwell et al. (1998) ifrågasätter regeringens 

argumentation om att små aktiebolag som inte köper in revisionstjänster kan minska sina 

administrativa kostnader och därigenom öka sin lönsamhet (Justitiedepartementet, 2010; SOU 

2008:32). Den multivariata analysen indikerar att det finns ett negativt signifikant samband på 

0,10-nivån mellan lönsamhet och revisionstjänster. Resultatet indikerar därmed att 
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revisionstjänster påverkar lönsamheten hos små aktiebolag negativt. Därmed finner vi inga 

belägg i studiens resultat för regeringens argumentation om att små aktiebolag som väljer att 

inte köpa in revisionstjänster kan ta del av ökad lönsamhet (SOU 2008:32). Även Chow (1982) 

argumenterar för att trots att små aktiebolag kan öka sitt kreditbetyg genom att köpa in 

revisionstjänster så innebär det en allt för hög kostnad. På grund av att modellen visar ett 

negativt samband, medan vår hypotes antar att det finns ett positivt samband mellan variablerna 

förkastas H2. För studiens andra oberoende variabel redovisningskonsulttjänster indikerar 

modell 2 att det finns ett icke signifikant negativt samband till ROE. Därmed måste vi även 

förkasta H4, på grund av att resultatet inte indikerar att ovanstående teori om att 

redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband med lönsamheten hos små aktiebolag 

stämmer. 

 

Vidare indikerar den linjära regressionen att det förekommer signifikanta samband mellan ROE 

och studiens kontrollvariabler. Modell 2 indikerar ett negativt samband mellan ROE och 

skuldsättningsgrad på 0,01-nivån. Resultatet tyder på att om skuldsättningsgraden ökar kommer 

lönsamheten hos små aktiebolag att minska. Vidare indikerar modellen att det finns ett positivt 

signifikant samband på 0,01-nivån mellan ROE och nettoomsättningln. Därmed indikerar 

resultatet att när nettoomsättningln ökar kommer även ROE, det vill säga lönsamheten, att öka 

hos små aktiebolag. Slutligen indikerar modell 2 att det finns ett negativt samband mellan ROE 

och ålderln som är signifikant på 0,01-nivån. Därmed indikerar resultatet att när ålderln ökar, 

kommer lönsamheten att minska hos små aktiebolag. Vidare innebär det att äldre små 

aktiebolag är mindre lönsamma jämfört med yngre små aktiebolag. 

 

5.5.  Sammanfattande hypotesprövning 
TABELL 7. SAMMANFATTANDE HYPOTESPRÖVNING 

Hypotes Beroende 
variabel Oberoende variabel Hypotesprövning 

H1 Tillväxt Revisionstjänster Förkastas 
H2 Lönsamhet Revisionstjänster Förkastas 
H3 Tillväxt Redovisningskonsulttjänster Förkastas 
H4 Lönsamhet Redovisningskonsulttjänster Förkastas 

 

Tabell 7. visar en sammanfattning av denna studies hypotesprövning. Tillväxt hos små 

aktiebolag mäts i denna studie som de beroende variablerna förändring nettoomsättning (%) 
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och förändring antal anställda (%). Den bivariata analysen indikerar att det finns signifikanta 

samband mellan denna studies tillväxtmått och revisionstjänster. Då tillväxtmåtten signifikant 

korrelerar med varandra utesluts den beroende variabeln förändring antal anställda (%) från den 

multivariata analysen. I den multivariata analysen indikeras däremot inget signifikant positivt 

samband mellan revisionstjänster och förändring nettoomsättning (%) hos små aktiebolag. Då 

den multivariata analysen inte indikerar ett positivt signifikant samband mellan 

revisionstjänster och tillväxt hos små aktiebolag förkastas H1.  

 

Lönsamhet hos små aktiebolag mäts i denna studie som de beroende variablerna ROA och ROE. 

Den bivariata analysen indikerar att revisionstjänster inte har ett signifikant samband med något 

av lönsamhetsmåtten. Då lönsamhetsmåtten signifikant korrelerar med varandra utesluts den 

beroende variabeln ROA från den multivariata analysen. Den multivariata analysen indikerar 

ett signifikant negativt samband mellan revisionstjänster och ROE  hos små aktiebolag. Då 

analysen i denna studie inte indikerar något signifikant positivt samband mellan 

revisionstjänster och lönsamhet hos små aktiebolag förkastas H2.  

 

Den bivariata analysen indikerar att redovisningskonsulttjänster har ett svagt signifikant 

samband med ett av tillväxtmåtten i denna studie, förändring antal anställda (%). Den 

multivariata analysen indikerar däremot att redovisningskonsulttjänster inte har signifikant 

positivt samband tillväxt hos små aktiebolag. Då denna studie inte kan påvisa att 

redovisningskonsulttjänster har ett positivt signifikant samband med tillväxt hos små aktiebolag 

förkastas H3.  

 

Den bivariata analysen indikerar inte på att de beroende variablerna ROA och ROE signifikant 

korrelerar med redovisningskonsulttjänster hos små aktiebolag. Däremot indikerar den 

multivariata analysen att det finns ett negativt signifikant samband mellan lönsamhetsmåttet, 

ROE, och redovisningskonsulttjänster. Därmed indikerar analysen ett annat resultatet än det 

förväntade, enligt H4 och som betyder att vi även måste förkasta H4.  
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6. Slutsats  

Under kapitel slutsats diskuteras resultatet i föregående kapitel. Därefter presenteras denna 

studies bidrag samt förslag på vidare forskning inom området.  

 

Syftet med den här studien är att förklara om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett 

positivt samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Vid avskaffandet av 

revisionsplikt för små aktiebolag argumenterade regeringen för att små aktiebolag som inte 

köper in revisionstjänster kan ta del av minskade administrativa kostnader och ökad 

konkurrenskraft, vilket underlättar utvecklingen mot ökad tillväxt och lönsamhet 

(Justitiedepartementet, 2010; Lindberg & Colo, 2017; Ryberg, 2011; SOU 2008:32). Däremot 

visar tidigare forskning att revisionstjänster bidrar till att små aktiebolag kan utveckla och 

förbättra sin verksamhet mot ökad tillväxt och lönsamhet (McLarty & Robinson, 1998; 

Svanström, 2008). Det beror på att den kompetens som revisorer besitter ofta saknas internt hos 

små aktiebolag (Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Enligt Wikstrand 

(2014) besitter även redovisningskonsulter den kompetens som annars ofta saknas internt hos 

små aktiebolag och som bidrar till bolags utveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet. Därmed 

är även redovisningskonsulttjänster av särskild vikt att beakta. Trots kompetensfördelarna med 

revisionstjänster indikerar statistik att andelen små aktiebolag som väljer att inte köpa in 

revisionstjänster ökar (Lindberg & Colo, 2017).  

 

Avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag tyder på att regeringen inte ansåg denna 

resurs som viktig hos alla verksamheter. Att antalet små aktiebolag som väljer att inte köpa in 

revisionstjänster ökar intygar att även bolagen inte anser denna resurs som viktig (Lindberg & 

Colo, 2017). Utifrån resursberoendeteorin, intressentteorin och agentteorin förklaras däremot 

att revisions- och redovisningskonsulttjänster bör anses som viktiga resurser hos små aktiebolag 

och som bidrar till verksamhetsutveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet. Resultatet av denna 

studies analys kan däremot inte indikera att revision- och redovisningskonsulttjänster har 

positiva samband med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag.  

 

Denna studie har genom Pfeffer och Salanciks (2003) förklaring av resursberoendeteorin 

förklarat att revision- och redovisningskonsulttjänster kan ses som viktiga resurser för små 

aktiebolags verksamhetsutveckling mot ökad tillväxt och lönsamhet. Det beror på att tidigare 

studier förklarar att den kompetens som revisorer och redovisningskonsulter besitter ofta saknas 
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internt hos små aktiebolag (Gibb, 1997; Svanström, 2008). Enligt Svanström (2008) kan den 

kompetens som revisorer och redovisningskonsulter besitter bidra till att aktiebolag kan anpassa 

sig efter samhällets utveckling, där hot samt affärsmöjligheter kan urskiljas. Därmed menar 

Svanström (2008) att revisions- och redovisningskonsulttjänster kan bidra till 

verksamhetsutveckling, som enligt tidigare studier är en nödvändighet för framtida 

tillväxtmöjligheter (Collis et al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 

2008). Då analysen i denna studie inte kan indikera att revisions- och 

redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband med tillväxt hos små aktiebolag stärks inte 

tidigare nämnd teori och forskning. Det innebär även att denna studie inte kan motbevisa 

regeringens argumentation om att små aktiebolag som väljer att inte köpa in revisionstjänster 

tar del av stärkt konkurrenskraft, som skapar förutsättningar för ökad tillväxt 

(Justitiedepartementet, 2010; SOU 2008:32). Justitiedepartementet (2010) förklarar att det 

beror på att små aktiebolag i Sverige som väljer att inte köpa in revisionstjänster inte befinner 

sig i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till små aktiebolag i andra länder som har 

mindre betungande regler kring redovisning och revision. Att analysen inte indikerar att 

redovisningskonsulttjänster kan sammankopplas med ökad tillväxt hos små aktiebolag innebär 

att denna studie stärker Robson och Benett (2000) som i sin studie förklarar att 

redovisningskonsulttjänster inte behöver vara kritiska för verksamhetsutveckling hos små 

aktiebolag. Analysen i denna studie visar att det finns fler faktorer som avgör att små aktiebolag 

uppnår ökad tillväxt, där andra faktorer därmed kan vara mer kritiska.  

 

Tidigare studier förklarar att den kompetens som revisorer och redovisningskonsulter besitter 

även bidrar till att interna processer hos små aktiebolag granskas där förbättringsmöjlighet kan 

urskiljas, som förbättrar verksamheten och bidrar till att den blir mer lönsam (Chow, 1982; 

Niemi et al., 2012; Svanström, 2008). Genom resursberoendeteorin förklaras därmed att 

revisions- och redovisningskonsulttjänster bör anses som viktiga resurser för små aktiebolag 

och som bidrar till operativ effektivitet och ökad lönsamhet (Chow, 1982; Niemi et al., 2012; 

Pfeffer & Salancik, 2003; Svanström, 2008). Då analysen i denna studie inte indikerar att 

revisions- och redovisningskonsulter har positivt samband med lönsamhet hos små aktiebolag 

stärks inte tidigare nämnd forskning. Analysen indikerar snarare på att lönsamheten minskar 

hos små aktiebolag som köper in revisionstjänster.  

 

Förklarat genom intressentteorin kan intressenter som förser aktiebolag med särskilt viktiga 

resurser, ställa krav på att de finansiella rapporterna håller hög kvalitet (Frooman, 1999; Pfeffer 
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& Salancik, 2003; Svanström, 2008; Thorell & Norberg 2005). Frooman (1996) förklarar att 

det beror på att utbytesförhållanden med aktiebolaget underlättas då de finansiella rapporterna 

ofta fungerar som beslutsunderlag. Små aktiebolag som inte tillmötesgår intressenters krav 

riskerar att gå miste om viktiga resurser, vilket enligt Andersén (2005) och Frooman (1996) 

innebär minskad konkurrenskraft och därigenom försämrad möjlighet för framtida tillväxt. Att 

intressenter ställer krav på att små aktiebolag kvalitetssäkrar sina finansiella rapporter, kan 

förklaras av Watts och Zimmerman (1983) som menar att det leder till att värdet på bolaget 

ökar. Tidigare studier förklarar även detta genom agentteorin, där agent- och 

informationsproblem uppkommer i en principal- och agentrelation (Chow, 1982; Elifsen et al., 

2014; Healy & Palepu, 2001; Svanström, 2008). Att revision- och redovisningskonsulttjänster 

kvalitetssäkrar de finansiella rapporterna innebär  att agent- och informationsproblem reduceras 

(Carlsson, u.å .; Chow, 1982; Healy & Palepu, 2001; Lilja et al., 2015; Seow, 2001; Svanström, 

2008). Tidigare forskning förklarar att det bidrar till ökad möjlighet att få in externt kapital till 

verksamheten (Chow, 1982; Collis & Jarvis 2002; Healy & Palepu, 2001; Svanström, 2008). 

Då Johansson och Runsten (1983) förklarar att kapital är en nödvändighet för att investering 

kan ske i verksamheten intygar det är revision- och redovisningskonsulttjänster bidrar till 

verksamhetsutveckling mot ökad tillväxt. Förklaringen till varför tillväxt kan öka på grund av 

verksamhetsutveckling beror på att verksamhetsutveckling bland annat kan involvera 

etablering på nya marknader, introducering av nya produkter eller tjänster och utveckling av 

redan befintliga produkter eller tjänster (Collis et al., 2005; Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 

1998; Svanström, 2008). Enligt denna teori innebär det att små aktiebolag som ökar sin 

skuldsättning därigenom kan investera i verksamheten och därmed skapa möjligheter för ökad 

tillväxt. Analysen i denna studie visar däremot att när skuldsättningsgraden ökar så minskar 

tillväxt hos små aktiebolag. Det innebär att denna studie inte stärker Johansson och Runstens 

(1983) resonemang om att externt kapital bidrar till verksamhetsutveckling, som tidigare 

nämnda studier förklarar bidrar till ökad tillväxt.  

 

Tidigare forskning bekräftar att små aktiebolag kan öka sitt kreditbetyg genom att kvalitetssäkra 

de finansiella rapporterna (Blackwell et al., 1998; Chow, 1982; Lapavitsas, 2007; Lennox & 

Pittman, 2011). Det innebär att kreditkostnader kan minska, vilket bidrar till att små aktiebolag 

kan bli mer lönsamma. Det bekräftar Blackwell et al. (1998) som menar att den totala 

kreditkostnaden kan minska med samma summa som revisionskostnaden ligger på. Det 

ifrågasätter regeringens argumentation om att små aktiebolag minskar sina administrativa 

kostnader genom att inte köpa in revisionstjänster (Ryberg, 2011). Att analysen i denna studie 



 53 

däremot tyder på att lönsamheten minskar hos små aktiebolag som köper in revisionstjänster 

kan förklaras av att kostnaden för revisionstjänster är så pass hög att den påverkar lönsamheten 

hos små aktiebolag. Det innebär att denna studie stärker Chows (1983) resonemang om att 

kostnaden för revisionstjänster är oproportionerligt stor för små aktiebolag jämfört med stora 

aktiebolag.  

 

Att analysen i denna studie indikerar att redovisningskonsulttjänster inte har ett signifikant 

samband med ökad tillväxt och lönsamhet stärker Svanströms (2008) studie, som visar att små 

aktiebolag som redovisar ett svagt resultat köper in redovisningskonsulttjänster i liten 

omfattning. Då aktiebolag som redovisar ett svagt resultat har behov av att ökad tillväxt och 

lönsamhet innebär detta enligt denna studies teori att dessa aktiebolag bör köpa in 

redovisningskonsulttjänster i större omfattning. Eftersom analysen i denna studie indikerar att 

det inte råder signifikanta positivt samband mellan redovisningskosulttjänster och ökad tillväxt 

samt lönsamhet hos små aktiebolag, tyder det på att små aktiebolag som befinner sig i sämre 

ekonomisk situation, på grund av att de redovisar ett svagt resultat, har agerat rationellt där de 

övervägt nyttan med redovisningskonsulttjänster mot dess kostnad.  

 

Analysen i denna studie visar att revision- och redovisningskonsulttjänster inte har en 

avgörande roll för små aktiebolags tillväxt och lönsamhet. Det innebär att de 93 procent av alla 

små aktiebolag som enligt Retriever Business valt bort revisionstjänster i Sverige inte går miste 

om en resurs som bidrar till ökad tillväxt och lönsamhet. Analysen indikerar att det är andra 

faktorer än revisions- och redovisningskonsulttjänster som påverkar små aktiebolags tillväxt 

och lönsamhet, till exempel skuldsättningen, nettoomsättningen och ålder på företaget.  

 

6.3.  Studiens bidrag 
Studiens syfte är att förklara om revision- och redovisningskonsulttjänster har positivt samband 

med tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag. Studien bidrar med en ny synvinkel i 

forskningen om avskaffandet av revisionsplikt, genom att vi undersöker om 

redovisningskonsulttjänster har ett positivt samband till tillväxt och lönsamhet hos små 

aktiebolag. Något som tidigare inte har undersökts. Målet med studien är även att styrka tidigare 

forskning och teorier, samt att bringa klarhet i om små aktiebolag verkligen ökar sin tillväxt 

och lönsamhet beroende på om de köper in revisions- eller redovisningskonsulttjänster.  
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Denna studie har ur ett teoretiskt perspektiv bidragit med ökad förståelse över hur små 

aktiebolag påverkas av revision- och redovisningskonsulttjänster. Studiens resultat visar 

däremot att vedertagna teorier inte nödvändigtvis kan appliceras på små aktiebolag i Sverige. 

 

6.4.  Studiens begränsningar 
Det bör poängteras att denna studie har ett antal begräsningar som måste beaktas  då de kan ha 

en påverkan på applicerbarheten av studiens resultat. Konfidensgraden sätts till 90%, därmed 

är studiens urval för litet för att kunna göra några generaliseringar till hela populationen. 

Därmed kan studien enbart indikera samband angående hur verkligheten ser ut. Hade vi istället 

gjort ett slumpmässigt urval från hela Sverige hade urvalsgruppen varit större och därmed hade 

resultatet kunna vara generaliserbart. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att alla små 

aktiebolag inte har viljan att expandera och utvecklas mot ökad tillväxt och lönsamhet, då det 

råder stora skillnader mellan Sveriges olika regioner. 

 

Ytterligare begränsning i denna studie är att olika branschtillhörigheter inte undersöks. 

Resultatet kan bli annorlunda beroende på i vilken bransch respektive aktiebolag befinner sig i 

och vilken påverkan revisions- och redovisningskonsulttjänster har på tillväxt och lönsamhet 

hos små aktiebolag. En annan aspekt som är viktig att ta upp som en begränsning av denna 

studie är att små aktiebolag kan köpa in tjänster från både revisorer och redovisningskonsulter. 

I denna studie antar vi att små aktiebolag endast köper in en av tjänsterna, vilket inte behöver 

vara fallet.  

 

Då studien tillämpar en tvärsnittsdesign undersöks endast ett år, det vill säga 2016. Denna 

design har en nackdel då kausalitet inte kan säkerställas, vilket innebär att validiteten påverkas 

negativt. Det går därmed att ifrågasätta om resultatet i denna studie även kan representera en 

längre tidsperiod.  

 

I denna studie genomförs en enkätundersökning där respondenterna är små aktiebolag i 

Östergötland som enligt Business Retriever (2018) inte köper in revisionstjänster. Författarna 

av studien har haft svårigheter med att samla in kontaktuppgifter till de små aktiebolagen som 

då har påverkat studiens urval. Svårigheterna med att samla in kontaktuppgifter samt ett stort 

svarsbortfall innebär att denna studie inte kan garantera att urvalet är representativt till 
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populationen. Därmed är resultatet av studien delvis begränsat och generalisering mot hela 

populationen bör göras med försiktighet.  

 

Studien indikerar at det finns ett signifikant samband mellan revisionstjänster och ROE, 

däremot finner den linjära regressionen inga ytterligare signifikanta samband mellan studiens 

beroende variabler och oberoende variabler. Förklaringen kan ligga i att studiens oberoende 

variabler är binära. En binär variabel kan anta två värden (genom dummykodning antar 

variabeln antingen värdet 1 eller 0). Den linjära regressionen kräver att variablerna är 

normalfördelade, vilket inte de binära variablerna är. Därav kan detta förklara varför de linjära 

regressionerna inte indikerar fler signifikanta samband mellan de oberoende och beroende 

variablerna och att studiens hypoteser förkastas.   

 

 

6.5.  Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie avser att endast undersöka om revisions- och redovisningskonsulttjänster har ett 

positivt samband med lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag. Då denna studies analys inte 

påvisar något signifikant positivt samband för någon av hypoteserna skulle det vara av intresse 

att undersöka om resultatet blir detsamma för små aktiebolag i andra regioner. Det skulle även 

vara av intresse att undersöka ett större urval och förslagsvis göra ett slumpmässigt urval i hela 

Sverige. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka om branschtillhörighet har någon 

påverkan på aktiebolagens val av att köpa in revisions- och redovisningskonsulttjänster. En 

sådan studie kräver ett större urval från respektive bransch. Ett större urval skulle medföra en 

större säkerhet i uttalandet om det går att påvisa ett samband eller inte.  

 

I denna studie mejlades enkäter ut till små aktiebolag som inte köper in revisionstjänster. Syftet 

med enkäterna var att undersöka hur många små aktiebolag som väljer att köpa in 

redovisningskonsulttjänster och eventuell orsak bakom beslutet. I de svar som har erhållits 

framgår att de huvudsakliga orsakerna till varför små aktiebolag köper in 

redovisningskonsulttjänster beror på tidsbesparing och att det saknas kompetens internt hos 

bolaget. Det tyder på att teorin i denna studie delvis stämmer, det vill säga att små aktiebolag 

är i behov av den kompetens som redovisningskonsulter besitter. Förslag på fortsatt forskning 

är att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer för att få en djupare förståelse över de 
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faktorer som avgör att små aktiebolag väljer att köpa in redovisningskonsulttjänster. Genom att 

genomföra intervjuer kan man även skapa en förståelse över hur de små aktiebolagen förhåller 

sig till revisionstjänster och redovisningskonsulttjänster, och för att därigenom avgöra hur dessa 

olika typer av tjänster upplevs och skapar nytta hos verksamheten.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Enkät 
 
Hej! 
  
Vi genomför en studie i syfte att undersöka om lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag har 
ett samband med revision eller redovisningskonsulter. Vi kontaktar er då det inte går att få tag 
på information gällande vilka aktiebolag som köper in tjänster från redovisningskonsulter. Vi 
skulle därför uppskatta om ni tar er tid att svara på detta mejl där ni besvarar följande fråga: 
  
Har ert aktiebolag under de senaste sju åren köpt in tjänster från 
redovisningskonsulter? 
  
Ni kan svara med ett Ja eller Nej, och eventuellt orsak till beslutet.  
  
Deltagandet kommer att vara konfidentiellt och frivilligt. 
Vi är tacksamma om ni svarar snarast (helst inom en vecka). 
  
  
Tack på förhand! 
  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
  
Maja Malmby och Helén Petersson, 
  
Magisterstudenter inom ekonomi vid Linköpings Universitet. 

 


