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Förord 
 

 

Vi vill framför allt tacka vår handledare Marita Blomkvist som med sin hjälp och vägledning 

har betytt mycket för vår uppsats. Vi vill också tacka våra opponenter som har gett oss 

värdefulla kommentarer under uppsatsens gång. Till sist vill vi även tacka de respondenter 

som besvarat vår enkät och därmed gjort studien möjlig att genomföra. 
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Sammanfattning 

Små och medelstora företag (small and medium enterprise=SME) utgör en stor del av 

världens alla företag. Gruppen SMEs består i sin tur av en stor del familjeföretag som är 

betydelsefulla för den globala ekonomin. De skiljer sig från andra företag eftersom 

affärsbesluten genomsyras av att skydda företagets rykte och att möjliggöra en lång livslängd 

för företaget. Tidigare studier har visat att familjeföretag både kan ha högre och lägre 

agentproblem än icke-familjeföretag och att en big4-revision inte nödvändigtvis resulterar i en 

hög redovisningskvalitet. I föreliggande studie studerades hur ägarstrukturen familjeföretag 

påverkade redovisningskvaliteten hos SMEs och även om valet av revisionsbyrå påverkade 

redovisningskvaliteten. Därutöver undersöktes relationen mellan familjeföretag och revisorn 

för att se om den inverkade på redovisningskvaliteten. De variabler som undersöktes var 

familjeföretag/icke-familjeföretag, anlitandet av en big4-revisor/icke big4-revisor och antal 

år revisorn hade anlitats samt uppfattningar om relationen till revisorn. Det empiriska 

materialet analyserades därefter för att kunna besvara studiens frågeställning som löd enligt 

följande: ”Familjeföretag och revision: Hur påverkar familjeägandet, valet av revisionsbyrå 

samt företagens relation till sin revisor redovisningskvaliteten hos SMEs?”. Resultatet visar 

att ägarstrukturen familjeföretag inte påverkar redovisningskvaliteten och att anlitandet av en 

big4-revisor inte leder till en hög redovisningskvalitet. Slutligen har familjeföretaget en längre 

relation med sin revisor än icke-familjeföretag men det höjer inte företagets 

redovisningskvalitet. Det är ett bidrag till forskningen eftersom det enligt vår kännedom inte 

finns studier som tidigare har visat att familjeföretag har en längre relation med sin revisor. 

Med bakgrund av föreliggande studies resultat föreslås att en revisor investerar tid och 

engagemang i att utveckla en god relation med familjeföretag. Därigenom ges en eventuell 

möjlighet att behålla sin kund i många år och minska de uppstartskostnader som en ny kund 

innebär. För företag kan studiens resultat användas för att sänka revisionskostnader eftersom 

anlitandet av en kostsam big4-revisor inte kommer att leda till en redovisning av hög kvalitet.  

Nyckelord: Family firms, Audit, Accounting, Accounting quality, Audit Quality, 

Relationship, Agency Theory, Big 4, Accruals. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Abstract 

Small and medium sized enterprises (SME) represent a big part of all worldwide companies. 

A big part of the SME group is further represented of family owned businesses that are 

valuable to the global economy. They differ from other companies since business decisions in 

those companies are permeated by the desire to protect the family reputation and to enable a 

long life-span for the business. Previous studies have shown that family firms may have both 

higher and lower agency problems than non-family firms and that a big4-audit not necessarily 

result in high accounting quality. This study researched how the ownership structure in family 

firms influenced the accounting quality in SMEs, and also if the choice of audit firm had an 

impact. In addition the relationship between the family firm and the auditor has been 

investigated to see if it had an impact on the accounting quality. The variables being 

investigated were family firm/non-family firm the hiring of a big4 audit firm/non-big4 audit 

firm as well as the number of years the auditor had been hired as well as perceptions of the 

relationship between the auditor and the company. The empirical findings was analyzed to 

enable an answer to the research question which was: “Family firms and audit: How does the 

fact that the business is family owned, the choice of audit firm, and the relationship between 

the company and the auditor impact the accounting quality?”. The result implied that the 

ownership structure of family firms does not impact the accounting quality and that the hiring 

of a big4 audit firm does not lead to a higher accounting quality. Family firms have a longer 

relationship to their auditor than non-family firms, but that doesn’t improve the accounting 

quality. That is a contribution to science since there, according to our knowledge, is no 

previous studies that has shown that family firms have a longer relationship to their auditor. 

With support from this study it’s suggested that an auditor should invest a lot of time and 

engagement into building a good relationship to family firms. That way they are given a 

possibility to retain its client for many years and thus decreasing the start-up costs related to 

taking on new clients. Companies may use the result of this study to lower their audit costs 

since the hiring of a costly big4 audit firm will not lead to a higher accounting quality.  

Keywords: Family firms, Audit, Accounting, Accounting quality, Audit Quality, 

Relationship, Agency Theory, Big 4, Accruals. 
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1. Inledning 
 

I det första avsnittet presenteras bakgrunden till studien och problemet aktualiseras genom en 

problemdiskussion. Vidare ges en beskrivning av tidigare studier samt en redogörelse för vad 

studien ämnar förklara. Detta utmynnar i en frågeställning och ett syfte. Slutligen beskrivs 

studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vi författare har, liksom flertalet människor, vid något tillfälle kommit i kontakt med ett 

familjeföretag. Ett sommarjobb hos ett familjeföretag som drevs av andra och tredje 

generationen väckte intresset för den här sortens ägarstruktur. Företagets kontor var integrerat 

i familjens hus och besökare stegade in i familjens hem. Vi fikade och åt lunch i familjens 

kök och plockade smöret till knäckebrödet ur familjens kylskåp. Samma rum och bord åt 

familjen senare sin kvällsmat vid för att sedan gå hem till sina respektive hus som låg alldeles 

intill. Barnen sprang runt och lekte och var nyfikna och ville gärna hjälpa till.  

En situation likt den ovan kan bli komplicerad för familjemedlemmarna. Att vara chef över 

sin syster eller att vara affärspartner till sitt barn kan te sig problematiskt eftersom 

relationerna inom familjen kan ha en annan struktur än de inom företaget. Familjedynamik 

och familjerelationer kan göra intrång i affärsrelationerna och det kan vara svårt att behålla 

sin auktoritet mot familj och släktingar. Problem inom familjen kan förstöra ett framgångsrikt 

företag och tvärtom kan företagets problem förstöra relationerna inom familjen (Gersick, 

Davis, Hampton & Lansberg, 1997).  

Familjeföretagen skiljer sig från andra företag då affärsbesluten ofta genomsyras av att 

skydda företagets rykte och image. Familjen vill att företaget ska fortsätta drivas av den yngre 

generationen och arbetar därför ofta för att familjeföretaget ska överleva på lång sikt. Detta 

kan i sin tur leda till att familjeföretag väljer att fokusera på företagets överlevnad snarare än 

vinstmaximering (Prencipe, Bar-Yosef & Dekker, 2014). Den långsiktighet och hängivenhet 

som familjeföretag innehar är något som icke-familjeföretag många gånger strävar efter men 

sällan uppnår (Gersick et al., 1997). 

Familjeföretag är komplicerade men utgör den största delen av hela världens företag och är 

kritiska för hela världens ekonomi (Gersick et al., 1997). De flesta familjeföretagen är små 

och medelstora (SMEs) (European Commission, 2009) och de genererar årligen 

uppskattningsvis 70-90% av världens BNP (Prencipe et al., 2014). Även i Europa utgör 

familjeföretagen en stor del av alla företag. I Frankrike klassificeras 83% av företagen som 

familjeföretag och dessa bidrar med arbetstillfällen till nära hälften av landets arbetskraft 

(Prencipe et al., 2014). I Sverige har familjeföretagandet ökat de senaste åren och andelen är 

idag 75%, vilket gör dem till en betydande företagsgrupp för Sveriges ekonomi (Agebjörn, 

2011).  
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Idag genomgår en stor del av de svenska familjeföretagen ett generationsskifte. År 2000 stod 

66 procent av familjeföretagen inför ett generationsbyte den närmaste tioårsperioden vilket 

innebär att många företag i dagsläget kan vara mitt i ett pågående generationsskifte eller 

nyligen har genomgått ett (Sjödén, 2007). Med andra ord är familjeföretagens existens mycket 

påtaglig på grund av att de dels utgör en stor andel av Sveriges företag samt för att en stor del 

just nu befinner sig mitt i ett generationsskifte.   

1.2 Problemdiskussion 

Familjeföretagens speciella ägarstruktur kan ge upphov till särskiljande problem i jämförelse 

med andra företag. Forskare har studerat agentteorin i SME:s och framför allt i familjeföretag. 

De har funnit att denna existerar i olika perspektiv vilket ger olika utfall för företaget 

(Prencipe et al., 2014).  

Enligt agentteorin uppkommer agentproblem på grund av den separation som finns mellan 

ägare och ledning (Jensen & Meckling, 1976). Ur agentteorin har det vuxit fram två olika 

perspektiv som benämns entrenchment-perspektivet och alignment-perspektivet. I 

familjeföretag visar sig entrenchment-perspektivet genom de problem som uppstår när 

familjen utnyttjar resurser för privata fördelar eftersom det i sin tur kan innebära nackdelar för 

utomstående ägare (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Som ett resultat 

av entrenchmentteorin och dess konsekvenser finns det anledning för oss att tro att 

familjeägarskap kan ha negativa effekter på företagets redovisning. Det andra perspektivet 

benämns alignment-perspektivet och effekten av det här perspektivet är istället att 

familjemedlemmarnas intressen anpassas till minoritetens (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 

2011; Wang, 2006). Då familjen vill att företaget ska leva vidare i generationer förbiser 

familjemedlemmarna sina kortsiktiga egoistiska intressen. Alignment-perspektivet ger oss 

istället anledning att tro att familjeägarskapet kan leda till en positiv effekt på företagets 

redovisning. Agentteorins två perspektiv: entrenchment och alignment, kan få motstridiga 

effekter på ett företags redovisning. Följaktligen är det intressant att studera vad ovan nämnda 

teorier får för effekt i de svenska familjeföretagen. Höjer familjeägarskapet kvaliteten på 

redovisningen eller sänker ägarstrukturen istället kvaliteten? 

Företagets redovisning kan ligga till grund för utomstående parters beslut och således vara 

mycket betydelsefull. En investerare och långivare kan exempelvis använda företagets 

finansiella rapporter som underlag vid stora investeringar och det kan således vara av vikt att 

informationen är korrekt samt granskad av en oberoende part (Carrington, 2010). Agentteorin 

kan vidare knytas till företagets efterfrågan på revision eftersom forskare menar att anlitandet 

av en revisor kan ske på grund av att företaget har höga agentkostnader (Niskanen, 

Karjalainen & Niskanen, 2011). Det är viktigt att understryka revisionens koppling till 

företagets redovisning där revisionen finns för att förbättra redovisningen samt öka dess 

tillförlitlighet (Carrington, 2010; Svanström, 2008).  

De större revisionsbyråerna Pwc, EY, KPMG och Deloitte benämns “the big 4” och forskare 

menar att anlitandet av en big4- revisor leder till högre kvalitet på företagets redovisning 
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(Svanström, 2008; Hope, Langli & Thomas, 2012; Niskanen, Karjalainen & Niskanen, 2010). 

Senare studier på små företag har dock inte funnit resultat för att en big4- revisor leder till att 

företaget uppnår högre kvalitet på sin redovisning (Collis, Ojala, Niskanen & Pajunen, 2014). 

Med bakgrund av att det finns motstridiga studier är det intressant att studera hur det ligger 

till i kontexten familjeföretag. Blir familjeföretagens redovisningskvalitet hög vid anlitandet 

av en big4-revisor? 

Khalil, Cohen och Trompeter (2011) finner att sannolikheten för en revisors avgång från ett 

familjeföretag är betydligt mindre än i ett icke-familjeägt företag. Det skulle kunna leda till att 

relationen mellan familjeföretaget och revisorn är mer långvarig än den mellan ett icke-

familjeägt företag och deras revisor. I sitt Conference Paper, som presenterades vid IFERA, 

indikerar även Collin & Ahlberg (2012) att familjeföretaget kan ha en längre relation med sin 

revisor än ett icke-familjeägt företag. Geiger & Raghunadan (2002) och Svanström (2008) 

menar vidare att en lång relation kan leda till fördelar så som kostnadseffektivisering och 

ökad redovisningskvalitet. Svanströms studie (2008) utförs i privata företag men har inget 

fokus på den specifika ägarstrukturen familjeföretag. Föreliggande studie ämnar fylla detta 

gap genom att studera relationen med revisorn för ägarstrukturen familjeföretag. Tenderar 

familjeföretaget att ha en längre relation med sin revisor och leder detta i sin tur till att 

redovisningskvaliteten blir högre?  

Föreliggande studie grundas främst på agentteorier och revisionsforskning. Entrenchment- 

och alignment-perspektivet kan få olika effekter på ett företags redovisningskvalitet och 

studien ska undersöka hur effekterna yttrar i svenska familjeägda företag där forskningen är 

begränsad. På grund av de åtskilda resultat som finns angående om en big4-revisor leder till 

en hög eller låg redovisningskvalitet är det intressant att studera hur utfallet blir i kontexten 

familjeföretag. Tidigare studier har indikerat att det tenderar att finnas långa relationer mellan 

revisorn och familjeföretaget och den här studien ska undersöka om så är fallet. Slutligen ska 

studien analysera hur företagets redovisningskvalitet påverkas av långa relationer.   

Föreliggande studie kan ge inblick i familjeföretagens agentproblematik och hur deras 

redovisningskvalitet kan påverkas. Om familjeföretag har en högre redovisningskvalitet 

jämfört med icke-familjeföretag skulle det kunna vara en viktig insikt för icke-familjeföretag. 

Det skulle kunna ge ett incitament till att sträva efter att sköta sin verksamhet mer som 

familjeföretaget gör, för att på så sätt öka sin redovisningskvalitet. Visar det sig istället att 

familjeföretag har en minskad redovisningskvalitet skulle insikten kunna användas till att 

försöka hantera agentproblematiken på ett bättre sätt för att förbättra sin redovisningskvalitet. 

En revisor från en big4-byrå är generellt sett dyrare än en icke big4-revisor (Jong-Hag, 

Chansog, Jeong-Bon & Yoonseok, 2010) och att kartlägga om dessa revisorer leder till en hög 

redovisningskvalitet eller inte kan bidra till att företaget har möjlighet att sänka sina 

revisionskostnader. Vidare kan studien ge inblick i den relation som familjeföretaget har med 

sin revisor. Studien ska undersöka om det finns tendenser till att relationen är lång samt hur 

det i sin tur påverkar företagets redovisningskvalitet. För revisorer kan resultaten ge ökad 

insikt i hur de ska förbättra sitt arbete, eventuellt genom att arbeta på relationen, och öka 
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fördelarna för företaget och dess redovisningskvalitet. Nya kunder leder enligt Geiger & 

Raghunadan (2002) till höga uppstartskostnader vilket således innebär att revisorer får 

ekonomiska fördelar genom att bibehålla en god relation till sin kund.  

Då familjeföretag är en stor del av Sveriges företagsmarknad är det intressant med forskning 

kring den här sortens ägarstruktur. Emling (2000) utför en omfattande studie på svenska 

familjeföretag men kopplar den inte till redovisning och revision i den utsträckning som 

föreliggande studien gör. Enligt vår kännedom har tidigare forskning inte heller undersökt 

längden på relationen mellan revisorn och familjeföretaget samt vilken effekt det får på 

redovisningskvaliteten. Således fyller studien ett forskningsgap. Förståelse kring redovisning 

är viktigt eftersom det enligt Carrington (2010) är flertalet parter som grundar sina beslut på 

den information som företaget lämnar. Då familjeföretagen utgör en stor del av Sveriges 

ekonomi och är underrepresenterade inom forskningen är syftet med föreliggande studie att 

förklara vad som påverkar redovisningskvaliteten i de familjeägda företagen. Är det 

ägarstrukturen som påverkar redovisningskvaliteten eller är det valet av revisionsbyrå samt 

långa relationer med revisorn som påverkar kvaliteten på redovisningen?  

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar familjeägandet, valet av revisionsbyrå samt företagens relation till revisorn 

redovisningskvaliteten hos SMEs? 

1.4 Syfte 
Föreliggande studie ämnar förklara om ägarstrukturen familjeföretag, valet av revisionsbyrå 

samt relationen med revisorn har inverkan på redovisningskvaliteten i små och medelstora 

företag. Studien ämnar förklara om ägarstrukturen har inverkan på redovisningskvaliteten 

men även om storleken på revisionsbyrån inverkar. Vidare ämnar studien även förklara om 

det föreligger en längre relation mellan familjeföretaget och dess revisor och om det i sin tur 

påverkar redovisningskvaliteten. 
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1.5 Studiens disposition 

Nedan följer en beskrivning över studiens fortsatta disposition. Figur 1 syftar till att skapa en 

bild över studiens olika kapitel samt deras innehåll.  

 

       Figur 1. Studiens disposition 

Kapitel 1 
Inledning 

 

•I det första kapitlet presenteras bakgrunden till studien och problemet 
aktualiseras genom en problemdiskussion. Vidare ges en beskrivning av 
tidigare studier samt en redogörelse för vad studien ämnar förklara. Detta 
utmynnar i en frågeställning och ett syfte.  

Kapitel 2 
Teoretisk 

referensram 

•Efterföljande kapitel redogör för de teorier och studier som ligger till grund 
för föreliggande studies hypoteser. Genom tidigare forskning härleds 
studiens hypoteser som i ett senare skede testas och analyseras.  

Kapitel 3  

Metod 

•I det här kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. För att läsaren ska 
få en övergripande bild av studiens uppbyggnad presenteras en modell över 
de områden som är avsedda att undersökas. Undersökningsprocessen samt 
vald metod och ansats presenteras.  

Kapitel 4  

Resultat 

•I studiens fjärde kapitel presenteras de empiriska resultaten vilka kopplas 
till teorin. Kapitlet inleds med en deskriptiv analys för att till sist presentera 
studiens korrelationsanalys.  

Kapitel 5 
Diskussion 

•I studiens femte kapitel ställs tidigare forskning mot studiens resultat. En 
diskussion förs om överrensstämmelser och avvikelser.     

 

Kapitel 6 

Slutsatser 
 

 

•Slutligen presenteras studiens viktigaste slutsatser, praktiska implikationer 
samt förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Nedan följer studiens referensram med en genomgång av de teorier och studier som ligger till 

grund för att kunna utveckla studiens hypoteser. Hypoteserna möjliggör en undersökning av 

studiens frågeställning. 

  

Nedan illustreras de delar som ingår i referensramen. Figur 2 finns till hjälp för att klargöra 

studiens olika rubriker samt hur de är kopplade till varandra. Kapitlet avslutas med en 

utformning av studiens hypoteser vilka sedan sammanställs i en forskningsmodell.  

I kapitlets första del beskrivs definitioner av familjeföretag som tidigare forskning har använt 

sig av. Därefter presenteras agentteorin samt den problematik den kan skapa i ett företag. 

Inom agentteorin finns två olika sorters perspektiv, entrenchment och alignment. Perspektiven 

påverkar ett familjeföretags redovisningskvalitet antingen positivt eller negativt.  

Som en lösning på problemet redovisar företaget information. Informationen granskas sedan 

av en revisor för att få en oberoende granskning. Revisionen ska öka redovisningskvaliteten 

och redovisningens tillförlitlighet. Vidare förs en redogörelse för begreppen redovisnings- och 

revisionskvalitet samt periodiseringar. Revisionsbyråerna delas in i efter storlek där Big4 

utgör de fyra största byråerna. Under rubriken diskuteras valet av revisor/revisionsbyrå och 

om det får betydelse för redovisningskvaliteten. För att mäta redovisningskvaliteten beräknas 

företagets oväntade periodiseringar där samband dras mellan höga oväntade periodiseringar 

och lägre redovisningskvalitet. Revisorn ska förhindra oväntade periodiseringar och således 

öka företagets redovisningskvalitet. Slutligen diskuteras relationen mellan revisorn och 

företaget. Tidigare forskning indikerar att familjeföretag tenderar att ha en längre relation till 

sin revisor än icke-familjeföretag. En lång relation har visats leda till en högre 

redovisningskvalitet.  

Tidigare forskning som används sammanfattas och utmynnar sedan i fem hypoteser vilka 

presenteras i studiens forskningsmodell. I avsnittet rörande forskningsmodellen specificeras 

vilka studier som ligger till grund för uppbyggnaden av studiens hypoteser.  
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        Figur 2. Disposition av referensram.  

2.1 SME:s & familjeföretag 

2.1.1 Definition  

Beroende på vilken definition som tillämpas utgör SME upp till 99% av alla företag. 

Företagsgruppen är avgörande för världsekonomin då SME i huvudsak är en stor bidragande 

faktor till länders minskade arbetslöshet (Gilmore, McAuley, Gallagher, Massiera & Gamble, 

2013). Majoriteten av samtliga SMEs är familjeföretag 

(European Commission, 2009).   

Det har länge pågått en debatt kring hur ett familjeföretag ska definieras och flertalet forskare 

definierar det genom familjens delaktighet i företaget, även kallat ”involvement approach”. 

Vid användning av metoden mäts andelen ägarskap och delaktighet i ledningen alternativt i 

styrningen av företaget. Det finns även ett annat tillvägagångssätt som benämns ”essence 

approach”. Den här metoden fokuserar på essensen i ett familjeföretag, vilken beskrivs som 

familjens roll i att skapa företagets identitet. Det innefattar familjemedlemmarnas vision, 

kultur, värden och mål för företaget. Den här definitionen är dessvärre inte tillräcklig för att 

särskilja ett familjeföretag eller de olika dimensionerna av ett familjeföretag och därför är 

”involvement approach” den mest förekommande metoden. Definitionen bör anpassas efter 

den specifika kontexten samtidigt som detta leder till svårigheter vid jämförelser av studier 

(Prencipe et al., 2014). 

Ahlberg & Yrsjö-Collin (2012) väljer att definiera ett familjeföretag som ett företag där mer 

än 50% av aktierna ägs av familjen samt att VD:n eller styrelseordföranden i bolaget anser det 

Hypotesutformning 

Forskningsmodell 

SME:s & 
familjeföretag 

• Definition 

• Agentteorin 

• Agentproblem i 
familjeföretag 

Redovisning och revision 

• Som lösning på agentproblemet 

• Redovisnings- och 
revisionskvalitet 

• Val av revisor 

• Revisorn och periodiseringar 

• Revisorn och relationen 
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vara ett familjeföretag. Den här definitionen liknar den som Brundin, Johansson, Johannisson, 

Melin & Nordqvist (2012) tillämpar. De definierar ett familjeföretag som ett företag där en 

ägarfamilj har ägarmajoritet (minst 50%), minst en familjemedlem är aktiv i företagets 

ledning och ägarna betraktar företaget som ett familjeföretag.  

Emling (2000) definierar ett familjeföretag på ett antal olika sätt. Ett familjeföretag ska: 

1) Kontrolleras av en individ eller familj/släkt och/eller 

2) Anses vara familje-/släktföretag (av respektive respondent) 

 

Dessutom ska minst ett av följande krav vara uppfyllt: 

3) Nuvarande huvudägare planerar att överlåta verksamheten till familj/släkt. 

4) Företaget har funnits i nuvarande huvudägares familj/släkt i minst två generationer. 

5) Minst tre representanter för ägarfamilj/-släkt är aktiva i företaget (i verksamhet eller 

styrelse) 

Slutligen gäller: 

● Att den juridiska formen ska vara enskild firma, handels-/kommanditbolag, aktiebolag 

eller stiftelse.  

● Utländskt ägda-, offentliga- och ideella organisationer exkluderas.  

● Omsättningen ska uppgå till minst 5 miljoner och det ska finnas minst 5 anställda i 

företaget/koncernen (Emling, 2000).  

 

Emling (2000) diskuterar likaså internationella studiers definition av familjeföretag och visar 

att flertalet använt sig av följande definition: 

● Mer än 50% av aktierna ägs av en ensam familj 

● Familjen kontrollerar/påverkar företaget 

● En betydande del av ledning/styrelse består av familjen 

 

I föreliggande studie används den definition som Brundin et al., (2012) tillämpar. Företagen 

kommer således delas in i två grupper beroende på om ägarfamiljen har ägarmajoritet (minst 

50%), minst familjemedlem är aktiv i företagets ledning samt ägarna betraktar företaget som 

ett familjeföretag. Föreliggande studies urval förväntas inte bli av sådan storlek att det är 

lämpligt att använda en definition med så höga krav som Emlings (2000) har. Således passar 

definitionen som Brundin et al., (2012) tillämpar bättre.  

 

2.1.2 Agentteorin   

Jensen & Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt mellan en principal 

och en agent. Agenten utför ett arbete för principalens räkning och delegeras också att ta 
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beslut. Agentrelationer finns i flertalet olika konstellationer men den mest centrala 

agentrelationen är den mellan ägare och ledning. Risken som uppkommer är att agenten kan 

vilja sträva efter att maximera sin egen nytta på ett sätt som inte ligger i principalens intresse 

samt att detta kan vara svårt att kontrollera för principalen. Eisenhardt (1989) menar att 

agenter ses som opportunistiska och vinstmaximerande individer. Jensen & Meckling (1976) 

menar vidare att principalen, som lösning på problemet, kan upprätta incitament som gör att 

agenten handlar i enlighet med principalens intressen alternativt övervaka agentens beteende. 

Kontroller och övervakning av agenten kostar pengar, vilket i detta sammanhang benämns 

som agentkostnader.  

2.1.3 Agentproblem i familjeföretag 

De agentproblem som uppkommer i familjeföretag kan möjligen bli högre än för icke-

familjeföretag. Det beror på att familjemedlemmarna kan ha en stor inverkan på företagets 

ledning och därmed agera i egna intressen, på bekostnad av övriga ägare. Detta benämns 

entrenchment-perspektivet (Niskanen et al., 2010; Wang, 2006). Perspektivet föreskriver att 

ägarna kan använda sin ägarmajoritet för att ”utnyttja” de minoritetsägare som finns i 

familjeföretaget.  Det möjliggörs genom deras kontroll över informationsflödet eller genom 

innehav av nyckelpositioner samt att de själva väljer majoriteten av styrelsemedlemmarna 

(Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Familjen kan vara mer benägen att utföra aktiviteter som 

ger privata fördelar och kan även manipulera och styra de finansiella rapporterna till familjens 

fördel (Khalil et al., 2011; Wang, 2006).  

Enligt alignment-perspektivet uppkommer agentproblemen istället i mindre skala eftersom 

familjeägandet leder till att familjemedlemmarna anpassar sina intressen till minoritetens. Det 

leder i sin tur till att förskingringen av tillgångar samt manipulationen av de finansiella 

rapporterna minskar. Familjemedlemmarna förbiser sina kortsiktiga egoistiska intressen 

eftersom de vill vårda företagets goda rykte samt behålla möjligheten att driva företaget 

vidare i flera generationer (Khalil et al., 2011). Det leder sannolikt till att ägarna fokuserar 

mer på företagets överlevnad än på att vinstmaximera och icke-ekonomiska faktorer tilldelas 

stor betydelse (Prencipe et al., 2014).  

Entrenchment- och alignment-perspektivet får olika effekter på familjeföretagets beteende. 

Enligt entrenchment- perspektivet är familjeföretaget mer benäget att utföra aktiviteter som 

skapar privata fördelar och enligt alignment- perspektivet anpassar familjemedlemmarna sina 

intressen till minoritetens för att företaget ska kunna överleva på lång sikt.  

2.2 Redovisning och revision  

2.2.1 Redovisning och revision som lösning på agentproblemet 

En lösning till den problematik som en agentrelation innebär är att upprätta ett optimalt 

kontrakt mellan parterna alternativt att agenten redovisar information för principalen. 

Redovisning är en process där företaget samlar in ekonomisk information i syfte att redovisa 

för dem som inte är aktiva och har översyn i den dagliga verksamheten. Detta kan kopplas till 

agentteorin där principalen kräver information från agenten på grund av avsaknad av daglig 
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översyn (Svanström, 2008). Företaget har ett flertal intressenter som kräver olika mycket 

information. Det kan vara intressenter så som banker, anställda och kunder. För att tillgodose 

informationen upprättas således redovisning (Deegan & Unerman, 2011). Skyldigheten att 

upprätta redovisning gäller för de flesta typer av företag. I Sverige finns dels bokföringslagen, 

som fastställer att juridiska personer är bokföringsskyldiga, likväl lagar som tvingar företag 

att upprätta årsbokslut och årsredovisning (Svanström, 2008).  

En ytterligare säkerhet för principalen är att anlita en revisor som utför en oberoende 

granskning av redovisningen. Behovet av en oberoende revisor sägs uppstå på grund av 

agentrelationer och agentproblem (Svanström, 2008). Niskanen et al. (2011) menar att en 

anledning till att bolag väljer att anlita en revisor kan vara att de upplever höga 

agentkostnader som de önskar minska med hjälp av granskningen. Föreligger det 

informationsasymmetri mellan principal och agent finns en hög risk som skulle kunna 

reduceras med hjälp av en revision.  

2.2.2 Redovisnings- & revisionskvalitet 

Revisionen ska granska och förbättra redovisningens kvalitet samt öka dess tillförlitlighet. 

Grunden för revisionen är därför att revisorn förhåller sig oberoende i förhållande till 

företaget och dess ledning. Det är den oberoende granskningen som är en av anledningarna 

till att en revision utförs och om oberoendet inte upprätthålls kan nyttan med revisionen 

ifrågasättas och redovisningskvaliteten försämras. Om revisorn utsätts för påtryckningar från 

företaget krävs att denne har karaktär nog för att hålla sin ståndpunkt och förbli oberoende 

(Svanström, 2008). En hög revisionskvalitet innebär att revisorn förhindrar de felaktiga 

modifikationerna som ledningen vill göra i redovisningen. Är revisionskvaliteten låg bryr sig 

revisorerna inte om att förhindra felaktigheterna och i vissa fall kanske de även hjälper till att 

förflytta gränser (Myers, Myers & Omer, 2003).  

Storleken på revisionsbyrån kan utgöra en faktor av betydelse för revisorns oberoende. En 

större revisionsbyrå har mer att förlora på ett skadat rykte som kan uppstå vid 

revisionsmisslyckanden. Detta leder till att de har större incitament till att hålla en hög 

kvalitet på revisionen samt att upprätthålla sitt oberoende (Svanström, 2008). 

Revisorns oberoende har även relaterats till längden på revisionsuppdraget. Den nära och 

personliga relationen mellan revisorn och företaget kan leda till problem vad gäller revisorns 

oberoende. Förespråkare för obligatorisk rotation av revisorer menar att revisorer efter tid 

tenderar att godta ledningens önskningar om utformningen på redovisningen. Detta innebär 

således att revisorn inte längre är oberoende och kvaliteten riskerar att försämras. Vidare 

innebär det att ett långt uppdrag riskerar sänka revisionskvaliteten (Geiger & Raghunadan, 

2002) 

Investerare kan också uppfatta ett långt revisionsuppdrag som något positivt. En längre 

relation gör att revisorn skaffar sig mycket kunskap om företagets affärsverksamhet, processer 

och system. På så sätt utförs en effektiv revision och resultatet blir en hög 
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redovisningskvalitet. Långa revisionsuppdrag minskar också de uppstartskostnader som en ny 

revisor innebär.  (Geiger & Raghunadan, 2002) 

Resultatet av Svanströms (2008) studie visade att redovisnings- och revisionskvaliteten 

förbättras med ökad längd på revisionsuppdraget. Resultatet visade inte heller några tecken på 

att revisorns oberoende skulle hotas vid längre uppdrag.  

2.2.3 Val av revisor/revisionsbyrå och dess betydelse för redovisningskvaliteten hos 

familjeföretaget 

I Sverige är de allra flesta revisionsbyråer av mindre karaktär och dessa reviderar främst 

mindre och medelstora företag. De större revisionsbyråerna är PWC, EY, KPMG & Deloitte 

och dessa fyra revisionsbyråer utgör ”the big four” (fortsättningsvis kallat Big4) (Carrington, 

2010). Tidigare forskning har visat att big4-revisorer håller en högre revisionskvalitet 

eftersom de har mer att förlora på att inte göra det. De stora revisionsbyråerna antas ha fler 

klienter och därmed mer att förlora i förhållande till de mindre revisionsbyråerna. Ett skadat 

rykte innebär således troligen en större förlust av framtida vinster än för de mindre byråerna 

(Svanström, 2008).  

Hope et al. (2012) förklarar hur agentkonflikter uppstår i privata företag. De studerar 

ägarstrukturer, val av revisor och däribland företagets val av revisor vid höga agentkostnader. 

De finner bevis för att företag med höga agentkostnader tenderar att välja en big4-revisor, 

vilket de menar innebär en högre kvalitet på redovisningen. Att likställa en big4-revisor med 

högkvalitativ revision och redovisning är en vanligt förekommande metod. Förutom Hope, et 

al. (2012) är det även något som Niskanen et al. (2010), Collis et al., (2014) och Svanström 

(2008) gör. Ett annat bidrag från studien är att det i företag innehållande familjerelationer, 

exempelvis mellan VD:n och största aktieägaren, inte finns någon större efterfrågan för en 

big4-revisor (Hope et al., 2012). Resultatet styrks även av Niskanen et al. (2010).  

Collis et al. (2014) undersöker revisionskvalitet och beslutsfattande i små företag och menar 

att en stor andel av de ägarledda företagen frivilligt väljer att revideras, eftersom det ger en 

god genomgång av bokföringen. En av anledningarna till att ett mindre företag väljer att anlita 

en big4-revisor är att de större byråerna kan erbjuda överlägsna tjänster. Samtidigt är små 

företag många gånger besvikna över den dåliga service som de stora revisionsbyråerna ger 

dem. De små företagen upplever att de blir förbisedda på grund av att de större byråerna 

föredrar att arbeta med större företag eftersom att det kan vara mer lönsamt. Små 

revisionsbyråer kan istället erbjuda specialisthjälp och vara mer personliga än de större 

byråerna. Resultatet av studien visar att det inte finns ett signifikant samband mellan en big4-

revisor och de små företagens upplevda revisionsfördelar. För små företag finns det med 

andra ord inte ett samband mellan big4-revisorer och revisionskvalitet. Tidigare studier har 

undersökt sambandet för större bolag och finner då ett signifikant samband men detta gäller 

således inte för små och ägarledda bolag. Detta är även ett resultat som stöds av Svanström 

(2008).   
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2.2.4 Revisorn och företags periodiseringar 

Att periodisera innebär att intäkter och kostnader fördelas till rätt period. Periodiseringar 

förväntas öka/minska proportionellt med omsättningen och en ökning i omsättning med 5% 

bör följas av en lika stor ökning i periodiseringarna. Utifrån omsättningen kan en förväntad 

storlek på periodiseringarna räknas ut, vilken sedan jämförs med de faktiska 

periodiseringarna. Uppstår en stor skillnad vid jämförelsen tyder det på en låg kvalitet i 

redovisningen. Oväntade och extrema periodiseringar är inte positivt för kvaliteten på 

redovisningen (Svanström, 2008). 

Flertalet studier undersöker revisionskvalitet och revisorns oberoende genom att mäta 

kvaliteten på redovisningen. Revisorer ska förhindra de felaktigheter som företagsledningen 

har incitament till att utföra i redovisningen vilket tyder på en revision av hög kvalitet. 

Redovisningskvaliteten är med andra ord en approximation för revisionskvalitet eftersom att 

en oberoende revisor ska se till att redovisningen är korrekt. Extrema och oväntade 

periodiseringar är inte en korrekt redovisning och därmed måste det föreligga ett negativt 

samband mellan revisionskvalitet och storleken på oväntade periodiseringar. Om revisorn har 

utfört en revision av hög kvalitet ska det inte finnas oväntade och extrema periodiseringar 

(Myers et al., 2003; Svanström, 2008).  

2.2.5 Revisorn och relationen till familjeföretaget 

Familjeföretag knyter vanligtvis ledningens kompensation till resultatet i mindre utsträckning 

vilket leder till att manipulationen av de finansiella rapporterna minskar. Eftersom 

familjeägare har en stor inblick i affärsverksamheten upptäcks dessutom manipulering lättare. 

Samtidigt är familjeföretagets styrelse sannolikt mindre oberoende vilket kan öka risken för 

felaktiga transaktioner. Detta är faktorer som revisorn tar i beaktande vid sin riskbedömning 

inför ett revisionsuppdrag (Trotman & Trotman, 2010).  

Khalil et al. (2011) studerar sannolikheten för en revisors avgång och om detta varierar med 

olika former av ägarskap. En revisors avgång från ett uppdrag beror på vilken risk som 

föreligger och familjeägda företag är generellt sett mindre riskfyllda. Familjeägarskap 

minskar sannolikheten för en revisors avgång eftersom ägarfamiljen inte tillgodoser sig 

privata fördelar. Leder grundaren själv företaget, eller grundarens barn, är en revisors avgång 

mindre förekommande än i ett icke-familjeägt företag. Detta skulle kunna leda till att 

relationen mellan familjeföretaget och revisorn är mer långvarig än den mellan ett icke-

familjeägt företag och deras revisor. Enligt Ping et al., (2011) leder upprepade interaktioner 

mellan två parter till att vänskap och förtroende uppstår. En frekvent kontakt under en lång tid 

leder till att relationer skapas. Geiger & Raghunadan (2002) menar att en lång relation kan 

leda till fördelar så som kostnadseffektivisering och ökad redovisningskvalitet.  

 

Den nära och personliga relationen mellan revisorn och familjeföretaget kan leda till problem 

vad gäller revisorns oberoendeställning till företaget (Geiger & Raghunadan, 2002). Efter en 

tid kan en vänskaps- eller förtroenderelation uppstå och då kan revisorns oberoende komma 

att ifrågasättas (Ping et al., 2011). Dock visar andra studier på det motsatta, där en lång 
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relation leder till att revisorn skaffar sig mycket kunskap om företaget och därigenom höjer 

redovisningskvaliteten. Långa revisionsuppdrag minskar också de uppstartskostnader som en 

ny revisor innebär och är därför mer kostnadseffektivt för företaget (Geiger & Raghunadan, 

2002).  

Resultatet av Svanströms (2008) studie visar att redovisnings- och revisionskvaliteten 

förbättras med ökad längd på revisionsuppdraget samtidigt som han inte finner några bevis för 

att kvaliteten skulle vara signifikant lägre för kortare uppdrag. Myers et al., (2003) visar att 

deras urval av företag har mindre extrema periodiseringar när revisionsuppdraget har pågått 

under en lång tid. Deras resultat visade att det var en större andel misslyckade 

revisionsuppdrag vad gäller nya kunder och således att det föreligger en större revisionsrisk i 

de tidiga åren av ett uppdrag. Slutsats blev att en lång relation mellan revisor och klient leder 

till en ökad redovisningskvalitet. 

2.3 Sammanfattning, hypotesformulering och forskningsmodell 
Sammanfattningsvis visade referensramen att det finns två olika sorters perspektiv på 

agentteorin vilka är entrenchment- och alignmentperspektivet. Perspektiven får olika utfall i 

familjeföretaget. Tidigare studier på entrenchmentperspektivet menar att familjen kommer att 

utnyttja minoriteten och vara mer benägna att manipulera finansiella rapporter för egen 

vinning (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Enligt alignmentperspektivet 

anpassar familjemedlemmarna istället sina intressen till minoritetens för att kunna driva 

företaget vidare i flera generationer (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). 

Där av minskar manipulationen av de finansiella rapporterna och familjemedlemmarna utför 

inte aktiviteter som ger dem privata fördelar (Khalil et al., 2011).  

På grund av de motstridiga perspektiven går det inte att avgöra om ägarstrukturen 

familjeföretag leder till en förbättrad eller försämrad redovisningskvalitet. Således formuleras 

och testas två motstridiga hypoteser:   

H1a: Familjeföretag har en högre redovisningskvalitet jämfört med icke-familjeföretag. 

H1b: Familjeföretag har en lägre redovisningskvalitet jämfört med icke-familjeföretag.  

Vidare visade referensramen att flertalet forskare använder big4-revisorer som ett mått på 

redovisnings- och revisionskvalitet (Hope et al., 2012; Niskanen et al., 2010). Tidigare studier 

visar både att en big4-revisor leder till en förbättrad redovisnings- och revisionskvalitet 

(Niskanen et al., 2010) men även att det inte innebär en högre kvalitet för alla företag (Collis 

et al., 2014). På grund av oenigheten i forskningen utformas återigen två motstridiga 

hypoteser:  

H2a: Företag som anlitar en Big 4-revisor har en hög redovisningskvalitet.  

H2b: Företag som anlitar en Big 4-revisor har en låg redovisningskvalitet. 
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Tidigare studier har visat att familjeföretagens revisorer avgår från sitt uppdrag i mindre 

utsträckning än icke-familjeföretagens revisorer då det föreligger en mindre revisionsrisk i 

den här sortens bolag (Khalil et al., 2011). Myers et al., (2003) menar att en längre relation 

mellan revisor och företag leder till att redovisningskvaliteten blir högre. Detta får oss att 

utforma studiens sista hypotes:  

H3: En lång relation mellan familjeföretaget och revisorn leder till en högre 

redovisningskvalitet. 

Figur 3 sammanfattar hur studiens hypoteser förväntas påverka redovisningskvaliteten. 

Beroende på vilket perspektiv som appliceras kan ägarstrukturen familjeföretag påverka 

redovisningskvaliteten så att kvaliteten blir högre eller lägre. Anlitandet av en big4-revisor/ 

icke big4-revisor har visats ha ett samband med redovisningskvaliteten där redovisningen kan 

vara av hög eller låg kvalitet. Den långa relationen mellan familjeföretaget och revisorn 

förväntas påverka företagets redovisningskvalitet i den riktning att kvaliteten blir högre. 

 

 

  

 

     

 

 

 

        Figur 3. Forskningsmodell. Variablernas förväntade samband med redovisningskvaliteten.  

 

Förklaring: 

F = Familjeföretag  Big4 = De fyra större 
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3. Metod 

 
Metodkapitlet inleds med en modell över studiens uppbyggnad för att ge läsaren en bild över 

vad studien har undersökt. Därefter följer en genomgång av studiens teoretiska utgångspunkt, 

det vetenskapliga synsättet, vald metodansats samt studiens kvantitativa tillvägagångssätt. 

Kapitlet avslutas med en diskussion angående studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Studiens uppbyggnad 
Inledningsvis undersöktes ägarstrukturen familjeföretag och hur den påverkade företagens 

redovisningskvalitet. Studien ämnade ge en förklaring till om ägarstrukturen bidrog till att 

företagets redovisningskvalitet ökade eller minskade. Tidigare forskning är motstridig och har 

visat resultat som stödjer båda utfallen (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 

2006).  

Därefter fokuserades studien på företagets val av revisionsbyrå. Det är vanligt att använda 

anlitandet av en big4-revisor som en approximation för revisions- och redovisningskvalitet 

(Svanström 2008; Niskanen et al., 2010; Hope et al., 2012). Meningarna är dock delade och 

senare forskning har visat att approximationen inte kan användas för alla företag (Collis et al., 

2014).  

Tidigare studier har visat att det finns tendenser till en längre relation mellan familjeföretaget 

och deras revisor än mellan ett icke-familjeföretag och deras revisor (Khalil et al., 2011). 

Enligt forskning på revision påverkas ett företags redovisningskvalitet positivt om företaget 

anlitar en revisor (Svanström, 2008) samt om relationen är långvarig (Myers et al., 2003). 

Studien skulle därför undersöka och förklara om en långvarig relation med revisorn ger högre 

redovisningskvalitet.  

Figur 4 illustrerar en sammanfattning över studiens uppbyggnad och det som diskuterats 

enligt ovan:  
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              Figur 4. Studiens uppbyggnad. 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgick från litteratur kring agentteorin och revisionsteorin. Agentteorin förklarar de 

agentproblem som uppstår i separationen mellan ägare och ledning och revision är en lösning 

på problemen. Agentteorin kan delas upp i olika perspektiv som får olika utfall i 

familjeföretaget. Entrenchment-perspektivet utgår från att familjen kommer att utnyttja 

minoriteten och vara mer benägna att manipulera finansiella rapporter för egen vinning 

(Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Enligt alignment-perspektivet 

anpassar familjemedlemmarna sina intressen till minoritetens för att kunna driva företaget 

vidare i generationer (Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Där av minskar 

manipulationen av de finansiella rapporterna och familjemedlemmarna utför inte aktiviteter 

som ger dem privata fördelar (Khalil et al., 2011). Således kunde företagens 

redovisningskvalitet påverkas i olika både positiv och negativ riktning beroende på det 

perspektiv som tillföll ägarstrukturen.  

Forskare menar att anlitandet av en big4-revisor leder till en högre kvalitet och big4-revisorer 

används ofta som en variabel för att mäta revisionskvalitet (Svanström, 2008; Hope et al., 

2012; Niskanen et al., 2010).  Det finns dock studier som visar på det motsatta vad gäller små 

Frågeställning 

Hur påverkar familjeägandet, valet av revisionsbyrå samt företagens relation till revisorn 

redovisningskvaliteten hos SMEs? 

 

Familjeägda företag Icke- familjeägda företag 

Studien ämnade undersöka om ägarstrukturen familjeföretag leder till högre eller lägre 

redovisningskvalitet i SME:s. I föreliggande studie studerades även om företagens val av 

revisionsbyrå gav en hög eller låg redovisningskvalitet. Slutligen undersöktes om 

familjeföretag tenderade att ha en längre relation med sin revisor än icke- familjeägda 

företag och om relationen resulterade i högre eller lägre redovisningskvalitet.  
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och privata företag. De har inte funnit något empiriskt stöd för att en big4-revisor innebär 

högre kvalitet för företagets revision och redovisning (Collis et al., 2014; Svanström, 2008).  

Forskning har visat tendenser till att familjeföretag har en längre relation till sin revisor än 

vad ett icke-familjeföretag har (Khalil et al., 2011). En lång relation mellan företag och 

revisor kan förbättra redovisnings- och revisionskvaliteten eftersom revisorn då har en god 

kunskap om företaget (Geiger & Raghunadan, 2002). Därmed skulle en längre relation mellan 

familjeföretaget och revisorn leda till att företagens redovisningskvalitet blev högre (Myers et 

al., 2003).   

3.3 Vetenskapligt synsätt 

Föreliggande studies problem omfattade flertalet företag och ett stort empiriskt material vilket 

således krävde en objektiv statistisk mätning. Den senare kunde därefter användas som 

underlag för att dra slutsatser i kontexten SMEs. Studien genomförde en mätning av objektiva 

ämnen som förklarades med hjälp av siffror. Således kunde undersökningsobjekten inte 

uppfattas på olika sätt av olika individer. Genom analyser var det möjligt att studera objektiva 

samband mellan studiens oberoende variabel och beroende variabel. Den här utgångspunkten 

ledde till att studien placerades in i den attityd som enligt Jacobsen (2002) kallas för 

positivismen. Vid en grov indelning av de vetenskapliga attityderna kan positivismen placeras 

på den ena sidan och hermeneutiken på den andra. Positivismen innebär att det finns en 

objektiv värld som kan studeras på ett objektivt sätt. Med hjälp av forskning kan objektiva 

metoder kartlägga en objektiv verklighet. Det är ofta en deduktiv ansats som används och 

siffror som samlas in. Enligt hermeneutiken finns ingen objektiv social verklighet och den 

kan därmed bara kartläggas genom att studera hur människor tolkar och upplever den. Vid val 

av den här attityden är det istället den induktiva ansatsen.  

3.4 Metodansats  
Inom studiens område finns det en stor andel forskning och flertalet välutvecklade teorier, 

däribland agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin är en accepterad teori som är 

väl beprövad och som forskare ideligen använder för att förklara fenomen och beteenden i 

företag. Studien testade teorierna i kontexten SME:s med inriktning på familjeföretag, vilka 

visats skilja sig från andra företag i en rad olika frågor. Det kändes naturligt att deducera 

hypoteser från den befintliga teorin då det fanns en god grund av teorier. En undersökning 

inom ett relativt outforskat område hade eventuellt resulterat i ett annorlunda val. Studien 

tillämpade en deduktiv ansats vilket Jacobsen (2002) förklarar som en ansats där forskaren 

utgår från befintlig teori för att kunna bilda sig uppfattningar om empirin. Hypoteserna byggs 

upp utifrån redan befintliga teorier och forskaren bildar sig förväntningar som sedan testas. 

Kritiken mot ansatsen är att den leder till att forskaren enbart letar efter den information som 

till synes verkar intressant, vilket riskerar att ge stöd åt de förväntningar forskaren hade vid 

undersökningens början (Jacobsen, 2002). Alternativet är enligt Jacobsen (2002) att gå från 

empiri till teori som kallas för en induktiv ansats. Uppställningen av mothypoteser är ett 

försök till att undvika att ställa förväntningar på resultatet även om tidigare studier lett till att 

förväntningar skapats.  
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3.5 Undersökningsmetod  

Studien har baserats på en kvantitativ undersökning för att kunna studera ett större urval under 

en kort tidsperiod, vilket innebar att det inte var praktiskt möjligt att genomföra en kvalitativ 

undersökning. Studiens beroende variabel, redovisningskvalitet, kan mätas i siffror och kräver 

inte en djupare förståelse för varför den ser ut som den gör. Slutligen skulle svaren kunna 

generaliseras till studiens population. Enligt Jacobsen (2002) lämpar det sig bäst med en 

kvantitativ studie vid en positivistisk attityd. Enligt Prencipe et al., (2014) använder sig 

dessutom majoriteten av forskare inom området en kvantitativ metod vilket är ytterligare en 

anledning till att den här studien har valt den samma. En kvantitativ metod är lämplig när 

forskaren har en god kunskap i undersökningens ämne, och därmed kan vara säker på att 

frågorna som ställs är relevanta. Genom att tillämpa en kvantitativ metod kan flera variabler 

analyseras samtidigt för att på så sätt kunna svara på flertalet uppställda hypoteser. Den här 

metoden är även tillämplig då ett större urval ska studeras och slutsatserna ska kunna 

generaliseras och appliceras på det större urvalet (Jacobsen, 2002). En av nackdelarna är 

enligt Kylén (2004) att metoden ofta kännetecknas av ett större bortfall av data än vid en 

kvalitativ metod samt att den kvantitativa metoden saknar personlig kontakt med 

respondenterna, vilket ansågs vara ett problem med den här studiens metodval.   

3.6 Urval 
Föreliggande studie vände sig till svenska privata aktiebolag. Redovisningskvaliteten mättes 

genom företagets periodiseringar och det var således lämpligt att välja aktiebolag, eftersom 

det då finns krav på att årsredovisning tillhandahålls (Bolagsverket, 2015). För den här 

studien innebar det att det dels var möjligt men dessutom mycket enkelt att hitta den 

information som behövdes. Ytterligare en anledning var att Emling (2000) gjorde samma 

avgränsning i sin studie. Att endast jämföra en bolagsform ansågs även mer praktiskt och 

enhetligt.  

För att få urvalet till en hanterbar storlek utfördes en geografisk avgränsning. Svanström 

(2008) menar att regionala skillnader kan påverka företags användning och syn på revision 

och därför avgränsades studien till företag verksamma i Halmstads kommun. Vid 

framtagandet av bolagsinformation användes databasen Retriever Bolagsinfo. Aktiebolagen 

skulle vara verksamma i Halmstad kommun samt revisorspliktiga alternativt ej 

revisorspliktiga med revisor. För den här studien var det viktigt att en revisor anlitades då den 

undersökte om valet av revisor påverkade redovisningskvaliteten hos familjeägda företag. 

Studien avgränsades vidare till bolag med en större omsättning, 10 000 000- 49 999 999, för 

att förhoppningsvis nå de större bolagen. Större bolag med en större redovisning torde också 

ha en större omfattning på sina periodiseringar vilket var viktigt för den här studien.  

3.6.1 Undersökningsår 

Studien baserades på redovisningsinformation från år 2013 och 2012. Företag med kalenderår 

hade ännu inte lämnat in sina årsredovisningar för 2014 eller så hade de inte gjorts offentliga 

ännu vilket innebar att studien baserades på information från 2013.  
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Vid beräkning av periodiseringar krävs information från året innan och således inhämtades 

siffror även från årsredovisningen för 2012.  

3.7 Datainsamling och bearbetning av data 

3.7.1 Primärdata 

Studien har baserats på primärdata med hjälp av en webbaserad enkät som konstruerades i 

programmet Quicksearch. Respondenternas e-mailadresser samlades in manuellt och därefter 

mailades en länk ut till webbenkäten. Frågeformuläret hade både öppna och givna 

svarsalternativ i enlighet med de källor som legat till grund vid enkätutformningen. 

Jacobsen (2002) menar att det är en god idé att titta på tidigare undersökningar. Genom att 

använda frågor från tidigare studier är forskaren säker på att frågorna har konkretiserats och 

testats. Genom diskussion med handledare och andra lärare har enkätens teman tagits fram. 

Tidigare studiers enkätfrågor har därefter valts ut till att ingå i den här studien. Av den 

anledningen att frågorna har använts i tidigare publicerade studier var det inte nödvändigt att 

prova enkäten och inte heller att få varje fråga kontrollerad. En risk var att frågorna inte var 

anpassade efter föreliggande studies kontext och att respondenternas svar därmed inte gav en 

rättvisande bild över det som undersöktes. Egenutformade frågor ansågs vara en risk eftersom 

det kan vara problematiskt att utforma uttömmande frågor samt att utforma dem så att de 

tolkas och besvaras på samma sätt av alla respondenter. Det fanns även en risk med att inte 

prova enkäten på en testgrupp för att studera hur enkätfrågorna uppfattades och tolkades i den 

specifika kontexten.  

För att undvika att uppgiftslämnare vägrar att svara menar Jacobsen (2002) att det kan vara 

fördelaktigt att lämna garanti för anonymitet och att sända ut påminnelsebrev. För att öka 

svarsfrekvensen skickades tre påminnelser, ungefär var tredje dag. Utöver påminnelser 

ringdes 25 stycken, slumpmässigt utvalda företag, upp för en ytterligare påminnelse.  

3.7.2 Sekundärdata 

Studiens sekundärdata bestod av vetenskapliga artiklar och annan litteratur samt företagens 

årsredovisningar. Studien baserades främst på vetenskapliga artiklar funna via Högskolan i 

Halmstads databas Summon samt från tidigare kurser. Den baserades även på en avhandling 

från Umeå Universitet skriven av Tobias Svanström. Sökorden som användes var “Family 

firms”, “Audit”, “Accounting”, “Accounting quality”, “Audit Quality”, “Relationship”, 

“Agency Theory”, “Big 4”, “Accruals”. Sökorden kombinerades även på olika sätt. 

Redovisningsinformation inhämtades från databasen Retriever Business.  Alla svenska 

aktiebolag lämnar årligen in en årsredovisning (Bolagsverket, 2015) vilken återfinns i 

databasen Retreiver Business. Genom årsredovisningar hämtades siffror för att kunna räkna ut 

periodiseringarna (redovisningskvaliteten).  
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3.8 Operationalisering 

För att begrepp som studeras ska bli mätbara genomgår dem en operationalisering (Jacobsen, 

2002). De begrepp studien avsåg att mäta var ägarstruktur, val av revisor samt företagets 

relation till revisorn. De två första begreppen ansågs vara enklare att få svar på medan djupare 

frågor krävdes för att undersöka relationen till revisorn. Tidigare forskning har tagit fram ett 

flertal olika definitioner på familjeföretag och den här studien täckte in samtliga definitioner i 

enkäten. I analysen fokuserades en av definitionerna, vilken var den som Brundin et al., 

(2012) tillämpar. Enkätens efterföljande sex frågor hänförde sig till att definiera om företaget 

var ett familjeföretag eller inte (se bifogad enkät, bilaga 3). För att undersöka val av revisor 

krävdes endast en fråga, fråga nio. Vetskapen om företaget anlitar en big4-revisor eller en 

icke big4-revisor var tillräcklig för att kunna analysera om valet av revisionsbyrå fick effekter 

på företagets redovisningskvalitet. Enkätens fem sista frågor undersökte företagets relation till 

sin revisor och revisionsbyrå, däribland hur länge de hade anlitat sin revisor. Fråga tolv 

användes för att ta hänsyn till att företaget precis kunde ha bytt revisor och att relationen 

tidigare varit lång, även om den inte hunnit bli det med den nya revisorn. De två sista frågorna 

undersökte hur relationen yttrade sig, genom frekvensen av kontakt och på vilket sätt parterna 

interagerade med varandra. Ping, Carson & Simnett (2011) menar att en ökad frekvens i 

kontakten mellan revisorn och kunden ger indikationer på en fördjupad relation. Enkätens 

sista frågor utgjorde således ytterligare mått på en relation och riktade in sig på djupet av 

relationen. Svanström (2008) menar att företagens förtroende för sin revisor kan användas 

som ett mått på längden på revisionsuppdraget. Med ökad längd på uppdraget föreslås att 

förtroendet ökar för revisionsbyrån. Således utgör både antal år och förtroende för revisorn 

mått på längden på relationen mellan företag och revisor.  

Majoriteten av frågorna i föreliggande hämtades, som tidigare nämnts, från tidigare forskning. 

Detta för att det var legitimerande för den här studiens enkätfrågor. Enligt Jacobsen (2002) är 

det att föredra att utgå från tidigare studier.  

För att visa begreppens genomförda operationalisering sammanställdes dessa i en tabell som 

återfinns i bilaga 4.  

3.9 Urval, svarsfrekvens & bortfallsanalys 
Studiens urval resulterade i 381 svenska privata aktiebolag. Av dem var det 79 företag vars e-

mailadress inte gick att finna och två av företagen hade inlett en konkurs och räknades bort. 

Det slutgiltiga antalet företag som studien baserades på blev således 300 stycken. Urvalet 

representerades av flertalet olika branscher men stämde inte överrens med populationens 

branschindelning. I urvalet saknades representanter från branschen jordbruk, skogsbruk, jakt- 

och fiske, bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer samt kultur, nöje och fritid. För 

övrigt speglar urvalet hela populationen vad gäller branschindelning och antalet företag inom 

varje bransch.  
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I ett sista försök att öka svarsfrekvensen kontaktades 25 stycken slumpmässigt utvalda företag 

via telefon, vilket gav ytterligare tre svar. Dessa svar avvek inte från andra respondenters 

svar, som ett resultat av att de även kontaktats via telefon.  

Enkäten påbörjades av 72 företag och fullföljdes av 67 företag, vilket gav en svarsfrekvens på 

22,3%. Av de företag som öppnade enkäten var det fem stycken som endast besvarade den 

första delen vilket troligen berodde på att enkätens senare frågor krävde mer tid, tanke och 

engagemang. Detta påverkade studien negativt då respondenternas övriga svar fick räknas 

bort.  

Två av respondenterna besvarade inte den sista frågan, vilket var den fråga som krävde mest 

energi och tankeverksamhet. Svanström (2008) får även i sin studie ett internt bortfall men 

räknar med respondenternas övriga svar. Det interna bortfallet ersattes med medelvärden.  

Föreliggande studie visade inte några mönster i vilka företag som inte besvarade enkäten. Då 

data saknas för de företag som inte besvarat enkäten var det svårt att studera om det fanns 

storleksskillnader. Det fanns inget mönster i branschtillhörighet bland de företag som inte 

besvarade enkäten. En möjlig orsak till den låga svarsfrekvens var att det i flertalet fall endast 

fanns en ”info-adress”, vilken kan se ut på följande sätt: info@företag.se. Det finns en risk att 

den här sortens adress inte kontrolleras med lika jämna mellanrum som en direktkopplad 

(personlig) adress gör. Enkäten skickades ut till en personlig mailadress i största möjliga mån 

men i de fall den inte fanns att utläsa användes ”info-adressen”. Urvalet bestod i många fall 

av de så kallade ”info-adresserna” vilket till synes fick betydelse för svarsfrekvensen.  

Enligt Baruch (1999) finns det två anledningar till att respondenterna inte besvarar enkäter. 

Antingen har de inte fått tag i den överhuvudtaget eller väljer att inte besvara den. Förutom att 

det troligen är många som inte har fått enkäten, beroende på att den skickats till en ”info-

mail”, är det säkert även flertalet som aktivt valt att inte medverka på grund av att de ofta blir 

tillfrågade att delta i enkätundersökningar.  

Det totala bortfallet i studien blir utifrån beräkning av ovanstående siffror 77,7%. 

Svarsbortfallet kan påverka reliabiliteten och möjligheten att generalisera studiens resultat på 

en större population men antalet respondenter ansågs vara tillräckligt för att kunna utföra 

studiens tester. 

Tabell 1 visar en sammanfattning över studiens bortfallsanalys. Tabellen utgår från det totala 

urvalet och subtraherar den del av urvalet som av olika anledningar föll bort. Därefter 

presenteras studiens slutgiltiga urval, svarsbortfallet och svarsfrekvensen.  

Kategori Frekvens Procent % 

Urval SME 381  

E-mail saknas -79  

Konkurs - 2  
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     Tabell 1. Studiens bortfallsanalys 

3.10 Undersökningens variabler 

Studien ämnade undersöka hur familjeföretag, valet av revisor samt relationen med revisorn 

påverkade företagens redovisningskvalitet. Figur 5 återger studiens forskningsmodell för att 

erinra läsaren om det som undersöktes i studien. Studiens uppställda hypoteser krävde att 

variabler kunde testas och analyseras. Följande avsnitt redogör för den beroende variabeln 

samt de oberoende variablerna som har studerats.    

 

 

 

 

 

  

 

 

            Figur 5. Sammanfattad forskningsmodell 

3.10.1 Beroende variabler  

Studien undersökte företags redovisningskvalitet i olika avseenden. Baserat på referensramen 

utgick den här studien från att det fanns olika faktorer som påverkade redovisningskvaliteten 

och således var redovisningskvalitet studiens beroende variabel.  

Flertalet studier undersöker revisionskvalitet och revisorns oberoende genom att mäta 

kvaliteten på redovisningen. Revisorer förhindrar de felaktigheter som företagsledningen har 

incitament att utföra i redovisningen vilket tyder på en revision av hög kvalitet. Vidare 

förklaras sambandet mellan revisionskvalitet och storleken på oväntade periodiseringar 

genom att duktiga revisorer ska se till att få redovisningen korrekt. Därmed måste det 

föreligga ett negativt samband mellan revisionskvalitet och storleken på oväntade 

periodiseringar (Svanström, 2008; Beuselinck, Deloof & Manigart, 2009).  

Slutgiltigt urval  

300 

                                        

100 

Svarsbortfall 233 77,7 

Svarsfrekvens 67 22,3 

Familjeföretag 

F/IF 

Revisor 

Big4/icke-big4 

Revisor 

Relation 

 

Redovisningskvalitet 
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Vid uträkningen av oväntade/ovanliga periodiseringar tillämpades samma beräkning som 

Blomkvist och Paananen (2014). En “normal” periodisering av rörelsekapitalet bör följa 

omsättningen och därför studerades skillnaden mellan 2013 års rörelsekapital och 2012 års 

rörelsekapital. En onormal periodisering av rörelsekapital (AWCA) definierades som årets 

rörelsekapital (WC) minus föregående års röresekapital. För att erhålla låga oväntade 

periodiseringar skulle skillnaden mellan dessa tal vara låg. Rörelsekapitalet antas följa 

omsättningen (S) och det förväntade rörelsekapitalet under nuvarande år baserades således på 

föregående års rörelsekapital. T-1 anger att siffrorna avser föregående år (Blomkvist & 

Paananen, 2014).  

Nedan visas den formel som har använts för att beräkna företagens oväntade periodiseringar. 

Siffrorna i parantes beräknar föregående års rörelsekapital delat på omsättningen (WC t-1 / St-

1). Kvoten som erhålls som multipliceras med årets omsättning ((WC t-1 / St-1) *St) . Då erhålls 

det förväntade rörelsekapitalet som baseras på föregående års siffror eftersom rörelsekapitalet 

förväntas följa omsättningen. Skillnaden mellan årets rörelsekapital WCt och det förväntade 

rörelsekapitalet (((WC t-1 / St-1) *St)) bör vara så liten som möjligt då detta innebär att de 

oväntade periodiseringarna är lägre. En stor skillnad innebär höga oväntade periodiseringar av 

rörelsekapitalet.   

AWCAt = WCt - ((WC t-1 / St-1) *St) 

Nedan visas ett exempel för att illustrera hur beräkningarna har utförts: 

788- ((796/10426)*13648= -254 

Rörelsekapital_2013 = 788 

Rörelsekapital_2012= 796 

Omsättning_2013= 13 648 

Omsättning_2012= 10 426 

 

3.10.2 Oberoende variabler  

Variabel Förklaring/ mått Hämtas 

från 

Referens 

Familjeföretag - Upplevt familjeföretagande 

- Familjens ägarandel (%) 

- Familjens platser i 

ledning/styrelse (antal) 

- Anställda som utgörs av 

familj (antal) 

- Vilken generation som 

driver företaget 

- Planerat generationsskifte 

Enkät 

 

Enkät 

 

Enkät 

 

Enkät 

 

Enkät 

 

Enkät 

Emling, 2000,  

Brundin 2012 

Svanström, 2008 

 

Emling, 2000 

 

Emling, 2000 

 

Emling, 2000 

 

Emling, 2000 
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Val av revisor - Vilken revisionsbyrå de 

anlitar 

 

Enkät Svanström, 2008 

Relation till 

revisor 

- Antal år de anlitat sin 

nuvarande 

revisor/revisionsbyrå 

- Antal år de anlitat sin före 

detta revisor 

- I vilken omfattning 

kontakten sker 

- Företagets uppfattning av 

revisorn och relationen till 

revisorn 

Enkät 

 

 

 

Enkät 

 

Enkät 

 

Enkät 

Svanström, 2008 

 

 

 

Ingen referens 

 

Svanström, 2008 

 

Svanström, 2008;   

Fontaine & Pilote, 2011 

 

                Tabell 2. Oberoende variabler.    

I följebrevet definierades att ägare eller ekonomiansvarig önskades besvara enkäten, vilka 

förhoppningsvis skulle kunna besvara enkätfrågorna med säkerhet. Det finns givetvis en risk 

att personen som besvarade enkäten inte hade tillräckligt stor kunskap eller insyn på området. 

Förhoppningsvis blev svaret så nära verkligheten som möjligt. Det viktiga för undersökningen 

var om andelen ägande var under eller över 50 %, vilket avgjorde om familjen hade den 

huvudsakliga kontrollen över företaget.  

En annan svårighet med enkäten var att besvara frågorna som behandlade hur länge företaget 

hade haft sin revisor. Vid en analys av svaren gick det att finna att några av respondenterna 

hade svarat att det ”åtminstone” var 10 år. Till synes verkar det som att de inte har kunnat ge 

ett precist svar på grund av att de har anlitat sin revisor så pass länge att de har börjat glömma 

antalet år.   

3.11 Statistiska tester 

3.11.1 Deskriptiv statistik 

Det empiriska materialets första steg av analys var av deskriptiv karaktär. Den deskriptiva 

statistiken användes för att förmedla den information som enkäten bidragit med att samla in.  

Genom den deskriptiva statistiken förmedlades bland annat information om medelvärden, 

median och standardavvikelser. Standardavvikelsen visar avvikelserna från medelvärden och 

därmed variationen i det empiriska materialet (Lantz, 2011) Den deskriptiva statistiken kunde 

visa att standardavvikelserna i vissa fall var väldigt höga vilket innebar att det fanns en stor 

spridning i materialet. För att inte studiens extrema värden skulle riskera att snedvrida 

resultatet utfördes det som kallas för att logaritmera variabler, då extremvärden tas bort för att 

få variabler normalfördelade. Enligt Tamhane & Dunlop (2000) används den här metoden för 

att systematiskt distribuera data och en av anledningarna är att ta bort extrema observationer 

för att få datan normalfördelad.  

3.11.2 T-test 

I den här studien undersöktes två olika grupper av företag, familjeföretag och icke-

familjeföretag. Studiens deskriptiva statistik visade att det förelåg skillnader, bland annat i 

medelvärdena för företagsgruppernas periodiseringar. Däremot gick det inte att utläsa om 
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skillnaden var statistiskt signifikant eller om den enbart berodde på en slump. För att 

undersöka detta genomfördes ett t-test som enligt Svensson (1996) undersöker om det finns 

ett signifikant samband mellan två undersökningsgruppers medelvärden.  

3.11.3 Chi2-test 

Föreliggande studie undersökte om det förelåg samband mellan flertalet olika variabler och 

därför användes chi2-tester. Chi2 är en sannolikhetsfördelning som undersöker om det finns 

ett samband mellan två variabler. Testet används för att analysera sambandet mellan 

observerade värden och de förväntade värden som slumpen skulle ha gett (Borg & 

Westerlund, 2006).  

3.11.4 Korrelationsanalys 

Eftersom att studien hade flertalet X-variabler utfördes en korrelationsanalys för att se om det 

förelåg ett samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. 

Korrelationsanalysen utfördes även för att utesluta att det förelåg en multicollinearitet mellan 

studiens variabler. Lantz (2013) menar att samband mellan de olika X-variablerna är ett 

vanligt problem i den multipla linjära regressionsanalysen. Multicollinearitet ska helst inte 

finnas men det är i praktiken oftast omöjligt att undvika en viss multicollinearitet. Dahmström 

(2000) menar att det blir problematiskt om korrelationen mellan variablerna antar ett värde 

mellan -0,7 och +0,7 eftersom X-variablerna då ger samma andel förklarad variation i Y-

variabeln. Således går det inte avgöra vilken av dem som påverkar variationen i Y.  

Genom en korrelationsanalys beskrivs hur starkt ett samband är mellan variabler. 

Korrelationen mellan två variabler är ett mått på det linjära samband som råder mellan 

variablerna och en hög korrelation betyder således att en rät linje beskriver sambandet bra. 

Det vanligaste måttet för att mäta korrelation är korrelationskoefficienten som antar ett värde 

mellan -1 och 1. Om koefficienten är nära -1 så är det linjära sambandet starkt negativt och då 

ligger datapunkterna nära en negativ regressionslinje. En negativt lutande linje innebär att ett 

lågt värde på en av variablerna leder till ett högt värde på den andra. Om 

korrelationskoefficienten ligger nära 0 är det linjära sambandet istället svagt och då ligger 

datapunkterna så utspridda kring regressionslinjen att det inte finns något direkt linjärt 

samband. Det sista utfallet är när koefficienten är nära 1 vilket då innebär att det linjära 

sambandet är start positivt. Datapunkterna ligger då nära en positiv regressionslinje (Lantz, 

2013).  

3.11.4 Signifikans 

Vidare kan signifikans definieras som “sannolikheten att ha fel”. Vid test av hypoteser måste 

forskaren bestämma sig för den högsta sannolikheten att dra en felaktig slutsats som denne är 

beredd att ta. När testets p-värde är beräknat ska detta värde jämföras med signifikansen. 

Testets p-värde motsvarar sannolikheten att H0 är sann. Om p-värdet är lägre än 

signifikansnivån ska H0 förkastas. Att tänka på är dock att det alltid finns en möjlighet att det 

är extrema värden som har lett till att vissa slutsatser dras. På så sätt finns det en risk att fel 

slutsats dras om ett lågt p-värde leder till att H0 förkastas. Ett sådant fel kallas för typ-1 fel 
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och typ-2 fel innebär motsatt att ett högt p-värde erhålls på grund av ett extremvärde som i sin 

tur leder till att H0 felaktigt accepteras (Lantz, 2013).  

Lantz (2013) menar att det inte går att sätta signifikansnivån till 0 eftersom en liten risk måste 

tas för att kunna dra slutsatser baserade på stickprov. Signifikansnivån 0,05 används ofta som 

kriterium för att resultat ska anses vara signifikanta. I den här studien tillämpas samma siffra 

för signifikansnivån. Studiens hypoteser kommer således att accepteras vid ett p-värde som är 

lägre än 5 % och förkastas vid ett p-värde som är högre än 5 %.  

3.12 Validitet och reliabilitet  

Studien använde välbeprövade mått och undersökningens tillvägagångssätt har angetts med 

största möjliga precision, vilket gjorde undersökningen reliabel.  Bryman (2008) menar att 

reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och således innebär huruvida undersökningen är 

tillförlitlig. Reliabilitet är ett av de viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar och frågan behandlar om en likadan undersökning ger 

samma resultat.  Frågan uppkommer ofta i samband med de mått som forskaren använder. 

Måtten som används för att mäta exempelvis fattigdom eller fördomar ska vara pålitliga och 

en liknande studie ska få samma resultat vid användning av måtten.  

Att poängtera är att ett annat viktigt mått, validitet, förutsätter reliabilitet. Reliabilitet är med 

andra ord väldigt betydelsefullt för hela undersökningen. Om de mått som används inte är 

stabila och tillförlitliga (reliabla) kan de inte heller utgöra ett mått med validitet. Om ett mått 

inte är reliabelt kan det mäta olika saker i olika undersökningar. Gällande validiteten brukar 

den delas in i tre olika sorter. Dessa är mätningsvaliditet, intern validitet samt extern validitet. 

Mätningsvaliditeten behandlar om måttet verkligen speglar det som ska mätas och ett exempel 

på det kan vara om ett intelligenstest verkligen mäter skillnader i intelligens (Bryman, 2008). 

I den här studiens fall handlade det om huruvida oväntade periodiseringar verkligen mätte ett 

företags redovisningskvalitet. Då det är ett ofta förekommande mått vid studier av företagets 

redovisningskvalitet ansågs mätningsvaliditeten vara hög. Det finns säkerligen ett flertal olika 

beräkningsmetoder och det är möjligt att mer komplicerade beräkningar hade resulterat i en 

högre validitet. Tidsramen förhindrade mer komplicerade beräkningar och då studien 

inspirerades av andra studier vid val av beräkningsmetod torde mätningsvaliditeten vara hög.  

Det är fullt möjligt att det uppkom ett skenbart orsaksförhållande mellan variablerna när 

testerna utfördes. Den här sortens validitet menar Bryman (2008) innebär intern validitet. Den 

interna validiteten behandlar oftast frågan om kausalitet mellan variablerna i undersökningen, 

om det kausala förhållandet mellan x och y är hållbart eller om det är något annat som 

påverkar variationen i y. Då föreliggande studie inte studerade kausala samband behövde 

problematiken med intern validitet inte beaktas. 

Studiens population utgjordes av företag i Halmstads kommun med ett antal underliggande 

kriterier som tidigare presenterats under rubriken urval. Studien fick ett relativt stort bortfall 

men det torde inte finnas en anledning till varför dessa respondenter inte skulle vara 
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representativa för populationen. Att forskaren skapar ett representativt urval som med andra 

ord kan representera hela populationen är enligt Bryman (2008) viktigt för det som benämns 

den externa validiteten och som handlar om att resultatet från undersökningen ska kunna 

generaliseras till andra kontexter än den forskaren har studerat. Det gick inte att urskilja att 

något slags företag var överrepresenterat i fråga om bransch, storlek, ägarförhållanden eller 

liknande och således torde urvalet vara representativt för hela populationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultat & analys 

I kapitlet presenteras resultatet av studiens enkätundersökning. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av den empiriska undersökningen för att sedan gå vidare med en 

korrelationsanalys. 
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4.1 Inledande deskriptiv statistik  

4.1.1 Familjeföretag & Icke- familjeföretag 

 

 

 

 

  

             Tabell 3. Frekvens familje- /icke-familjeföretag 

 

Agebjörn (2011) menar att en betydande del av Sveriges företag är familjeföretag vilket även 

det empiriska materialet antyder. Enkäten besvarades av totalt 67 respondenter och det visade 

sig att hälften var familjeägda företag och hälften var icke-familjeägda företag. Definitionen 

som användes var den samma som Brundin et al., (2012) tillämpar och det resulterade i 

50,7% familjeföretag och 49,3% icke-familjeföretag. Enkäten berörde flertalet kända 

definitioner men i studiens analys har en av dem valts ut, vilket blev den definition som 

Brundin et al., (2012) tillämpar. Efterföljande analys tillämpar således endast Brundin et al., 

(2012)s definition.  

 

Det har länge pågått en debatt kring hur ett familjeföretag ska definieras. Det finns ingen 

genomgående definition för familjeföretag utan den bör anpassas efter den specifika 

kontexten (Prencipe et al., 2014). Det finns flertalet accepterade definitioner vilket gör att val 

av en annan definition hade kunnat leda till andra resultat.  

 

 

Kategori Frekvens Procent 

Branschindelning                                 Partihandel 

Tillverkning & industri 

Bygg-, design- och inredningsverksamhet 

Detaljhandel 

Transport & magasinering 

Hotell & restaurang 

Andra 

Totalt 

15 

10 

10 

7 

5 

2 

18 

67 

22,1 

14,7 

14,7 

10,4 

7,5 

3,0 

26,9 

100,0 

Generation                                                              0 

1 

2 

3 

4 

Totalt 

10 

33 

19 

3 

2 

67 

14,9 

49,3 

28,4 

4,5 

3,0 

100,0 

Planerat skifte                                                       Ja 

Nej 

Totalt 

17 

50 

67 

25,4 

74,6 

100,0 

 Tabell 4. Branschindelning, generation samt planerat skifte för samtliga SMEs 

 

Det finns en stor spridning av vilken bransch företagen är verksamma i och de är jämnt 

fördelade över de olika branscherna. 22,1% är verksamma inom partihandel följt av 14,7% 

inom tillverkning & industri samt bygg-, design- och inredningsverksamhet. 10,4% av 

Kategori Frekvens Procent 

Familjeföretag 

Icke- familjeföretag 

Totalt 

34 

33 

67 

50,7 

49,3 

100,0 
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företagen är verksamma inom detaljhandeln och 26,9% finns i annan bransch än de som listas 

ovan.  

 

Den största andelen företag befinner sig i sin första generation. Att företag befinner sig i 

generation 0 tolkas som att de antingen inte ser sig som ett familjeföretag eller att de tolkat 

frågan felaktigt och menar att de befinner sig i den första generationen. En relativt stor del av 

företagen befinner sig i generation två (28,4%) och ett fåtal befinner sig i sin tredje och fjärde 

generation. Det empiriska materialet visar att de företag som befinner sig i sin tredje och 

fjärde generation har strävat efter långsiktighet och att företaget ska kunna drivas vidare i 

flera generationer. Prencipe et al., (2014) menar att ett av kännetecknen för ett familjeföretag 

är att affärsbesluten ofta genomsyras av att skydda företagets rykte och image. Detta för att 

familjen vill att företaget ska fortsätta att drivas i generationer och att det ska överleva på lång 

sikt.  

 

Majoriteten av företagen har inte genomgått ett generationsskifte och 74,6% av företagen 

planerar inte att göra det. År 2000 stod 66% av familjeföretagen inför ett generationsskifte 

(http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/generationsskifte-vantar-manga-familjeforetag/). Detta 

skulle kunna förklara att det empiriska materialet uppvisar att de flesta av företagen inte 

planerar för ett skifte, även om de är familjeföretag. Det är möjligt att en stor del av företagen 

redan kan ha genomgått ett skifte och således inte planerar för ett.  

 

Kategori M-värde Min Max 

Avkastning på tot. kap(%)  Fam.ftg 

Icke-fam.ftg 

22,07 

28,31 

-24,81 

-14,28 

84,21 

75,51 

Soliditet (%)                          Fam.ftg 

Icke-fam.ftg 

28,47 

25,24 

-6,41 

-0,76 

76,69 

70,18 

Tot. tillg (tkr)                        Fam.ftg 

Icke-fam.ftg 

10444,00 

23546,88 

2377 

2104 

32752 

452776 

Ant. anst.                               Fam.ftg 

Icke-fam.ftg 

11,53 

12,58 

0 

2 

42 

35 

Ålder                                      Fam.ftg 

Icke-fam.ftg 

27,35 

16,09 

4 

3 

50 

43 

Tabell 5. Nyckeltal & företagens ålder 

 

Tabell 5 beskriver företagen utifrån några utvalda nyckeltal och företagens ålder. De icke-

familjeägda företagen redovisar i medeltal en något högre avkastning på totalt kapital än de 

familjeägda företagen medan de familjeägda företagen har en något högre soliditet. Vad gäller 

företagens totala tillgångar redovisar de icke-familjeägda företagen ett medelvärde som är 

mer än dubbelt så högt som de familjeägda företagen. Medelvärdet för antalet anställda är 

jämnt mellan de olika företagsgrupperna men däremot uppvisas en stor skillnad för företagets 

ålder. Medelvärdet för familjeföretagen är 27 år jämfört med icke-familjeföretagens 16. 

 

4.1.2 Val av revisionsbyrå 
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 Familjeföretag     Icke- familjeföretag Total 

Revisionsbyrå     Big4 

Icke big4 

Total 

                         13                         13 

21                         20 

34                         33 

26  

41  

67 

  Tabell 6. Val av revisionsbyrå 

 

I frågan om val av revisionsbyrå fördelar sig resultaten jämnt. Det är en lika stor andel 

familjeföretag som icke-familjeföretag som anlitar en big4-revisor. Däremot verkar icke big4-

revisorer generellt sett mer populära att anlita. Av respondenterna anlitar 26 stycken en big4-

revisor medan 41 stycken anlitar en av de mindre revisionsbyråerna.  

 

Den stora andelen anlitande av icke-big4 revisorer förklaras genom ett antal olika 

anledningar. Enligt Collis et al., (2014) är de små företagen inte nöjda över big4-byråernas 

service och upplever inte heller de revisionsfördelar som större företag upplever. Det skulle 

kunna vara så att den här studiens empiriska material består av små företag som inte behöver 

de överlägsna tjänster som en big4-revisor kan erbjuda, utan istället föredrar en personlig 

relation med en icke big4-revisor. Carrington (2010) menar att big4-revisorer till största del 

reviderar stora företag, vilket således innebär att icke big4-revisorer reviderar de mindre 

företagen. Storleken på företagen skulle kunna förklara det lägre anlitandet av big4-revisorer.  

 

Enligt Hope et al., (2012) väljer företag med höga agentkostnader big4-revisorer för att 

signalera att de har en hög kvalitet på sin redovisning. Samtidigt finns det inte någon större 

efterfrågan på en big4-revisor när det finns familjerelationer mellan exempelvis VD och 

största aktieägaren. Det empiriska materialet består till hälften av familjeföretag och vidare 

skulle det kunna vara så att många av företagen har lägre agentkostnader. 

4.1.3 Revisorn och relationen 

 

Företagsgrupp Lång Kort M-värde Min Max 

Familjeföretag 

Icke- familjeföretag 

Totalt 

19 

10 

29 

15 

23 

38 

17,03 

9,25 

13,26 

0 

1 

0 

43 

25 

43 

     Tabell 7. Indelning i långa/korta relationer med revisorn samt antal år 

 

Vid beskrivningen av hur länge företagsgrupperna har anlitat sin revisor, och således har 

långa eller korta relationer, delades de in i två olika grupper. Utgångspunkten för om 

företagen innehar en lång eller kort relation med sin revisor utgörs av det totala medelvärdet 

från tabell 7. Medelvärdet för hur länge företagen har anlitat sin revisor var 13,26 år och 

företagen fördelades efter om företagen har haft sin revisor i upp till 13 år (0-13) alternativt 

13 år eller mer (13-). Gruppen familjeföretag har i medeltal haft sin revisor i 17 år och icke-

familjeföretagen i 9 år.  

29 stycken företag definieras inneha en lång relation med sin revisor vilket som tidigare 

nämnts är över 13 år. Av dessa är 19 stycken familjeföretag och 10 stycken är icke-
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familjeföretag. 38 stycken företag har haft sin revisor i upp till 13 år och definieras därmed ha 

en kort relation. Av dessa är 15 stycken familjeföretag och 23 stycken är icke-familjeföretag. 

Det maximala antalet år för hur länge ett av familjeföretagen har anlitat sin revisor är 43 år 

och motsvarande siffra för icke-familjeföretag är 25 år.  

Det är en större andel familjeföretag som har en lång relation vilket är i linje med Khalil et al., 

(2011) som menar att familjeföretag är mindre riskfyllda. Revisionsuppdragets längd beror på 

hur hög risk det är för revisorn att revidera bolaget och föreligger en hög risk kommer 

revisorn således att avsäga sig uppdraget. Geiger & Raghunadan (2002) menar även att en 

lång relation gör att revisorn har mycket kunskap om företaget och således minskar de 

uppstartskostnader som en ny revisor innebär. Uppstartskostnader finns för både revisorn och 

företaget och således är en lång relation att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Skala Telefon E-post Brev 

Revisorn 

besöker 

Företaget 

besöker 

Ofta 7 12 3 6 8 

Ibland 38 37 12 32 22 

Sällan 20 15 32 25 23 

Aldrig 2 3 20 4 14 

           Tabell 8. Frekvens kontakt 

De flesta företagen har kontakt med sin revisor genom att revisorn besöker företaget, via 

telefon eller genom e-post. Tabell 8 visar att det mest frekventa kommunikationsmedlet är 

telefon och e-post, där 45 respektive 49 av företagen placerar sig på den övre delen av skalan.  

Brevkontakt mellan företaget och revisorn förekommer till synes sällan eller aldrig där 52 av 

företagen svarar att de sällan eller aldrig har kontakt med sin revisor genom brev. Det är 

vanligare att revisorn besöker företaget än att företaget gör besök hos sin revisor då 38 av 

företagen svarar att revisorn besöker företaget ofta eller ibland, medan 30 av företagen anger 

att de gör besök hos sin revisor. Tabell 8 visar vidare att det är vanligare att företagen har 

kontakt med sin revisor genom telefon och e-post än att revisorn eller företaget besöker 

varandra. Ping et al., (2011) menar att en ökad frekvens i kontakt mellan revisor och företag 

tyder på en fördjupad relation.  

 

 

 

 

Skala 

Förtro. 

för rev. 

Rev. 

engag. 

Personl. 

rel. 

Rel. 

viktigare 

rev.tjänst 

Rel. 

underlättar 

rev.arbetet 

Rel. 

långsiktig 

Rel. inkl. 

icke-affmäss. 

Fråges. 

1 51 47 8 9 2 34 1 

2 11 12 17 18 8 23 4 

3 5 8 14 20 18 7 11 

4 0 0 5 7 20 3 10 
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5 0 0 13 5 9 0 20 

6 0 0 10 8 10 0 21 

  Tabell 9. Uppfattningar 

 

Enkätens sista fråga behandlade ett antal påståenden som respondenterna fick besvara med 

hjälp av en skala där siffran ett innebar att de instämde helt i påståendet och siffran sex att de 

inte alls instämde. Det här är ett ytterligare mått på relationen mellan revisorn och företaget.  

 

I påståendet ”företaget har förtroende för revisionsbyrån” svarar 51 företag att de instämmer 

helt i påståendet. Samtliga företag placerar sig på den övre delen av skalan och instämmer 

således väldigt väl. Ett högt förtroende för revisorn indikerar att företagen anser att revisorn 

har kompetens nog att utföra en god revision. I påståendet ”revisorns engagemang” placerar 

sig samtliga företag på den övre delen av skalan och instämmer således väldigt väl i att 

revisorn är engagerad i företaget.  

 

I påståendet ”Relationen till företagets revisor är personlig, snarare än strikt yrkesmässig” 

uppstår ett spritt resultat. Här finns det företag som har svarat både att de instämmer helt men 

även de som har svarat att de inte alls instämmer i påståendet. 39 av företagen hamnar på den 

övre delen (1-3) och 28 företag på den undre (4-6) och det är därmed relativt jämna svar. 

Däremot finns det tendenser till att relationerna är mer personliga än strikt yrkesmässiga. 

Vidare visar tabell 9 att många av företagen anser att företagets relation med revisorn till och 

med är viktigare än revisionstjänsten. I påståendet ”företagets relation med revisorn spelar en 

viktigare roll än revisionstjänsten” placerar sig nämligen majoriteten av företag på den övre 

delen av skalan.  

 

I påståendet ”Relationen är endast viktig om den underlättar revisionstjänsten” är det relativt 

jämnt men det är en större andel som placerar sig på den under delen av skalan. I det här fallet 

betyder det att de inte instämmer i påståendet. Det tyder på att företagen anser att det är 

viktigt att inneha en god relation med sin revisor och att det inte bara är utfallet av 

revisionstjänsten som räknas. De flesta företag har en ”långsiktig relation” där 57 stycken 

placerar sig på den övre delen av skalan.  

 

Dock är det inte många som anser sig ha en relation som inkluderar icke-affärsmässiga 

frågeställningar. De flesta företag väljer en högre siffra vilket innebär att de instämmer i 

mindre utsträckning eller inte alls. 21 stycken företag instämmer inte alls i påståendet och 20 

stycken väljer den näst högsta siffran.  

 

Enligt Ping et al., (2011) utvecklas en vänskaps- och förtroenderelation med tiden vilket är i 

linje med studiens empiriska material där 62 av företagen befinner sig i den övre delen på 

skalan på påståendet ”förtroende för revisorn”. Svanström (2008) menar att företagets 

förtroende för revisorn är ett användbart mått för relationen mellan parterna. Vidare är 

grunden för en revision är att revisorn förhåller sig oberoende i förhållande till företaget och 
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dess ledning. Det är den oberoende granskningen som är en av anledningarna till att en 

revision utförs och den nyttan kan således ifrågasättas om granskningen inte är oberoende. En 

nära och personlig relation mellan revisorn och företaget kan leda till problem vad gäller 

revisorns oberoendeställning. Samtidigt kan en nära och personlig relation enligt Geiger & 

Raghunadan (2002) leda till att revisorn samlar på sig en större kunskap om företaget och på 

så sätt utför en bättre revision. 

 

4.2 Univariata analyser 

 

4.2.1 Familjeföretag och redovisningskvalitet 
 

 

 

 

 

 

 

*= t- test 

Tabell 10. Företagsgruppernas redovisningskvalitet 

 

Vid en jämförelse av medelvärden för företagens periodiseringar går det att utläsa att det 

totala medelvärdet för oväntade periodiseringar (redovisningskvalitet) är 1078,12. 

Familjeföretagen har ett lägre medelvärde (858,31) på de oväntade periodiseringarna jämfört 

med icke-familjeföretagen (1304,59). Medianen är även den lägre (533 respektive 670) för 

familjeföretagen och bland maximum-värdena finns en stor skillnad. Icke-familjeföretagens 

maximumvärde på 16501 är dock ett värde som är betydligt större än de övriga 

periodiseringarna för icke-familjeföretagen och bidrar därför till att öka både 

standardavvikelsen och att driva upp medelvärdet. T-testet har utförts på logaritmen av 

företagets periodiseringar och uppvisar ett p-värde på 0,408 vilket är långt högre än vald 

gräns på 0,05. Skillnaden i medelvärdena beror därmed på slumpen. Det innebär att det inte 

finns en statistisk signifikant skillnad i medelvärdet av periodiseringar mellan grupperna, 

även om medelvärdena till synes skiljer sig åt. Chi2-testet visar inte att det föreligger en 

signifikant skillnad.  

 

Studiens första hypotes utformades med bakgrund av Jensen & Mecklings (1976) agentteori. 

Agentteorin har delats upp i två olika perspektiv, aligntment- och entrenchmentperspektivet.  

Alignment-perspektivet menar att familjeföretaget jobbar för företagets långsiktiga 

överlevnad, anpassar sina intressen till övriga ägare och således minskar agentproblemen 

(Niskanen et al., 2010; Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Familjen fokuserar på överlevnad 

snarare än vinstmaximering och icke-ekonomiska faktorer tilldelas stor betydelse. 

Manipulering av de finansiella rapporterna minskar och redovisningskvaliteten blir således 

högre (Khalil et al., 2011; Wang, 2006).  

Redovisningskvalitet 

Företagsgrupp Antal M-

värde 

Median Std.avv. Min Max P-

värde* 

Chi2 

Fam.ftg 

Icke- fam.ftg 

Totalt 

34 

33 

67 

858,3 

1304,6 

1078,1 

533 

670 

577,1 

1281 

2839,5 

2186,3 

48 

36 

36 

7372 

16501 

16501 

0,468 0,433 
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Enligt entrenchment-perspektivet kan agentproblem i familjeföretag bli högre än i icke-

familjeföretag eftersom de har en stor kontroll på företaget (Khalil et al., 2011; Wang, 2006). 

De innehar ofta nyckelpositioner och har en god kontroll över informationsflödet i företaget. 

På så sätt kan familjen agera i egna intressen på bekostnad av de andra ägarna och exempelvis 

styra och manipulera de finansiella rapporterna för egen vinning (Khalil et al., 2011; Wang, 

2006).  

Det går inte att utläsa ett signifikant samband på att familjeföretag har en högre eller lägre 

redovisningskvalitet än icke-familjeföretag. Som teorin beskriver finns det två olika 

perspektiv som familjeföretagen handlar utifrån. Alignment-perspektivet leder till en högre 

redovisningskvalitet och entrenchment-perspektivet till lägre redovisningskvalitet. 

Perspektiven har ingen entydig förklaringsgrad på familjeföretagen i den här studiens urval 

eftersom det inte går att urskilja en signifikant skillnad på familjeföretagens och icke-

familjeföretagens periodiseringar.  

Sammanfattningsvis förkastas både hypotes 1a och 1b eftersom det inte finns några skillnader 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag vad gäller deras redovisningskvalitet. 

  

4.2.2 Val av revisionsbyrå och redovisningskvalitet 

 

 

 

 

 

 

*= t- test 

Tabell 11. Valet av revisionsbyrå och redovisningskvalitet.  

 

De företag som anlitar en icke big4-revisor har ett lägre medelvärde (891) på sina oväntade 

periodiseringar jämfört med de företag som anlitar en big4-revisor (1372). Vad gäller 

medianen har big4-revisorer ett lägre värde på de oväntade periodiseringarna (552 jämfört 

med 621). Även här är det höga standardavvikelser eftersom det, som tidigare visats, finns ett 

företag som har ett väldigt högt värde på de oväntade periodiseringarna. T-testet och chi2-

testet uppnår ett p-värde som är långt över studiens valda signifikansnivå.  

 

Resultatet är anmärkningsvärt eftersom tidigare studier menar att en big4-revisor utför en 

revision av högre kvalitet än en revisor från en mindre byrå (Niskanen et al., 2010). T-testet 

borde därmed visat att det förelåg en skillnad mellan grupperna. De företag som anlitar en 

big4-revisor borde ha en hög redovisningskvalitet. Istället visar tabell 11 att de företag som 

anlitar en icke big4-revisor i medeltal har lägre andel oväntade periodiseringar och att det 

således är icke big4- revisorer som ger en hög redovisningskvalitet. T-testet visar visserligen 

inte att skillnaden mellan medelvärdena i grupperna är signifikant. T-testets resultat tolkas 

Redovisningskvalitet  

Revisionsbyrå Antal M-

värde 

Median Std.avv. Min Max P-

värde* 

Chi2 

Icke big4 

Big4 

Totalt 

41 

26 

67 

891,8 

1372,0 

1078,1 

621 

552 

557,1 

1199,1 

3189,3 

2186,3 

36 

48 

36 

7372 

16500 

16500 

0,694 0,443 
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som att big4-revisorerna inte tillför en högre kvalitet till företagens redovisning. Detta går i 

linje med tidigare forskning på små och privata företag (Svanström, 2008; Collis et al., 2014).  

 

Collis et al., (2014) finner inget signifikant samband mellan big4-revisorer och små företags 

upplevda revisionsfördelar. Inte heller Svanström (2008) finner stöd för att kvaliteten på 

revisionen blir högre för att den utförs av en big4-revisor. Tidigare studier har undersökt 

större bolag och finner ett samband mellan revisionskvalitet och anlitandet av big4-revisor 

men det verkar således inte kunna appliceras på små och privata företag. De större byråerna 

kan erbjuda överlägsna tjänster och de mindre byråerna kan istället erbjuda specialisthjälp och 

en personlig relation. Collis et al., (2014) menar vidare att de små företagen många gånger 

känner sig besvikna över den dåliga service som ges av de större byråerna. Behöver företagen 

inte överlägsna tjänster utan bara en oberoende granskning av en revisor är det inte säkert att 

en big4-revisor leder till en förbättring i redovisningskvaliteten, vilket resultatet ovan ger 

indikationer på.  

 

Sammanfattningsvis förkastas H2a och H2b accepteras. Då det inte går att utläsa att anlitandet 

av en big4-revisor ger företagen en hög redovisningskvalitet innebär det att 

redovisningskvaliteten istället ses som låg för dessa företag. Därmed kan H2b accepteras.  

 

 

4.2.3 Relationen till revisorn och redovisningskvalitet 

 

Kategori  Ftg.grupp Antal 
M-

värde 
Median Std.avv. Min Max 

P-

värde* 

Chi

2 

Telefon Fam.ftg 34 2,06 2 0,600 1 3   0,016*  
 0,1

1 

  Icke-fam.ftg  33 2,45   2  0,711 1 4 
 

  

E-post Fam.ftg 34 1,97 2 0,674 1 3  0,072 
 0,2

2 

  Icke-fam.ftg 33  2,30  2  0,810  1  4     

Brev Fam.ftg 34 3,06 3 0,776 1 4 0,770  0,93 

  Icke-fam.ftg 33  3,00 3  0,866 1  4     

Revisorn 

besöker 
Fam.ftg 34 2,26 2 0,666 1 3 0,121 0,19 

  
Icke-fam.ftg 33  2,55 2  0,794  1  4     

Företaget 

besöker 

  

Fam.ftg 34 2,59 3 0,783 1 4 0,643  0,06 

Icke-fam.ftg 33  2,70 3  1,104 1 4     

         *=t-test 

          Tabell 12. Frekvens i kontakt  

 

Icke-familjeföretagen uppvisar ett högre medelvärde vad gäller frekvensen för telefon och har 

således mer telefonkontakt än vad familjeföretag har. T-testet uppvisar ett signifikant p-värde 

på 0,016 vilket visar att skillnaden i medelvärden inte bara beror på slumpen utan är 

genomgående för hela populationen. Chi2-testet visar inte någon signifikant skillnad för de 
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olika kommunikationssätten. I övrigt kommunicerar företagsgrupperna på ett likartat sätt och 

det finns inga signifikanta skillnader i varken medelvärde eller i median.  

 

Kategori  Ftg. grupp Antal 
M-

värde 
Median Std.avv Min Max P-värde* Chi2 

Rev. engag. 
Fam.ftg 34   1,47 1 0,788 1 3 0,536  0,188 

Icke- fam.ftg 33   1,36 1 0,603 1 3 
    

Förtro. för 

rev. 

Fam.ftg 34 1,29 1 0,579 1 3 0,794  0,863 

Icke- fam.ftg 33 1,33  1  0,645  1 3     

Personl. rel. 

 

Fam.ftg 34 3,44 3 1,618 1 6 0,909  0,954 

Icke- fam.ftg 33   3,39  3  1,749  1 6   
  

Rel. viktigare 

rev. tjänst 

Fam.ftg 34 3,21 3 1,610 1 6 0,478  0,845 

Icke- fam.ftg 33 2,94 3  1,435  1 6     

Rel. 

underlättar 

rev. arbetet 

Fam.ftg 34 4,12 4 1,409 1 6 0,076  0,464 

Icke- fam.ftg 33 3,55 4  1,175 1 6 
   

Rel. är 

långsiktig 

Fam.ftg 34 1,59 1 0,857 1 4 0,334  0,072 

Icke- famftg 33 1,79 2  0,820  1 4 
   

Rel. inkl. icke-

affärsmäss. 

frågeställning

ar 

Famftg 34 4,59 5 1,282 1 6 0,957  0,593 

Icke- fam.ftg 33  4,61 5  1,391 2 6     

    

 

      
 

    

     *= t-test     

     Tabell 13. Uppfattningar  

 

Utfört t-test samt chi2-test kan inte visa att det föreligger några signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Resultatet av studiens undersökning visar att familjeföretag har en längre relation 

till sin revisor vilket, i kombination med att det enligt Ping et al., (2011) efter en tid utvecklas 

en vänskaps- och förtroenderelation borde detta leda till att signifikanta skillnader uppstår 

mellan företagsgrupperna. Det borde framförallt uppstå skillnader vad gäller en långsiktig 

relation eftersom familjeföretagen har en längre relation. Medianen uppvisar en skillnad och 

chi2-testet uppvisar ett värde på 0,072 som visserligen är över vald signifikansnivå men inte 

avsevärt högre. T-testet för påståendet ”relationen är endast viktig om den underlättar 

revisionsarbetet” uppvisar även det ett värde som är relativt nära vald signifikansnivå. 

Familjeföretagen har i medeltal besvarat påståendet med en fyra jämfört med icke-

familjeföretagens trea. Familjeföretagen håller således med mindre i påståendet än vad icke-

familjeföretagen gör.  

 

Vad gäller övriga uppfattningar föreligger det som sagt inga signifikanta skillnader eller 

värden som är nära en signifikant skillnad. Eftersom det efter en tid uppstår en vänskaps- och 

förtroenderelation (Ping et al., 2011) borde det också finnas skillnader i företagens förtroende 

för sin revisor. Familjeföretagen har visat sig ha en längre relation med sin revisor och således 

borde det finnas signifikanta skillnader i företagets förtroende för sin revisor. En 
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vänskapsrelation torde också vara mer personlig och således borde det finnas skillnader i om 

företagen uppfattar relationen med revisorn som personlig snarare än strikt yrkesmässig.  

 

 

 

 

 

 

 

*= t- test *= signifikant vid 0,05 **= signifikant vid 0,01 

Tabell 14.  Familjeföretag/icke-familjeföretag och antal år revisor 

 

I en jämförelse av medelvärdena för antalet år företagen har haft sin revisor påvisas att 

familjeföretagen har ett högre värde (17,03) än de företag som inte definieras som ett 

familjeföretag (9,25). Medianen är 15 år för familjeföretag och 7 år för icke-familjeföretag. 

Standardavvikelserna visar att det i gruppen familjeföretag är en större spridning i 

medelvärden för hur länge företagen har haft sin revisor än i gruppen icke-familjeföretag 

(11,36 jämfört med 7,2). Ett av familjeföretagen har haft sin revisor i hela 43 år, medan 

motsvarande värde är 25 år för icke-familjeföretagen. T-testet visar att gruppernas skillnader i 

medelvärdena är starkt signifikant, då det är mindre än 0,001. Chi2-testet är däremot inte 

signifikant.  

 

Khalil et al., (2011) visar att sannolikheten för att revisorn avsäger sig ett uppdrag från ett 

familjeföretag är mindre än för ett icke-familjeföretag. Anledningen är att familjeföretag 

generellt sett är mindre riskfyllda och manipulerar redovisningen i mindre utsträckning. 

Således innebär revisionen av ett familjeföretag en lägre risk för revisorn. Enligt agentteorins 

alignment-perspektiv anpassar familjemedlemmarna sina intressen till minoritetens intressen. 

På så sätt minskar manipulationen av tillgångar och familjemedlemmarna tillgodoser sig inte 

privata fördelar. Familjen fokuserar på företagets överlevnad för att företaget ska kunna leva 

vidare i generationer.  

Medelvärdena för antalet år företagen har anlitat sin revisor skiljer sig som tidigare nämnts 

mellan grupperna och t-testet visar att det finns en signifikant skillnad i medelvärden mellan 

grupperna och familjeföretag har således en längre relation till sin revisor än vad icke-

familjeföretag har. Detta stämmer överrens med vad teorin säger om familjeföretag och deras 

relation till sin revisor.  

 

 

 

Antal år revisor 

Företagsgrupp Antal M-

värde 

Median Std.avv. Min Max P-

värde* 

Chi2 

Fam.ftg 

Icke- fam.ftg 

Totalt 

34 

33 

67 

17,03 

9,25 

13,26 

15 

7 

11 

11,36 

7,2 

10,27 

0 

1 

0 

43 

25 

43 

0,000** 0,170 

Redovisningskvalitet 

Längd 

relation 

Antal M-

värde 

Median Std.avv. Min Max P-

värde* 

Chi2 
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*= t- test 

Tabell 15. Redovisningskvalitet och relation indelad i lång/ kort 

 

Vidare testades längden på relationen för att se om den resulterade i en högre 

redovisningskvalitet. De företag som har haft en längre relation har ett lägre medelvärde på 

sina oväntade periodiseringar, 771,93 jämfört med 1272,26. Samma grupp har även ett lägre 

värde på medianen 561 jämfört med 621. Återigen finns en hög standardavvikelse eftersom 

det finns ett max-värde som driver upp medelvärdet. De företag som har haft en kort relation 

med sin revisor har därför en hög standardavvikelse (2721,40) vilket innebär att det finns en 

stor spridning av oväntade periodiseringar i gruppen. Däremot visar varken t-testet eller chi2-

testet att skillnader mellan grupperna är signifikanta. Således blir företagets 

redovisningskvalitet inte högre för att de har haft en lång relation med sin revisor. Myers et 

al., (2003) visar att företag har mindre extrema periodiseringar när revisionsuppdraget har 

pågått under en lång tid och således att en lång relation förbättrar redovisningskvaliteten. 

Svanström (2008) kunde dock inte visa att redovisningskvaliteten blev signifikant lägre för 

kortare uppdrag. Enligt Geiger & Raghunadan (2002) leder en lång relation till att revisorn 

skaffar sig mycket kunskap om företaget och således förbättrar redovisningen och därmed 

kvaliteten. Enligt den här studiens resultat leder inte den långa relationen mellan 

familjeföretaget och revisorn leder till en högre redovisningskvalitet.  

Studien finner inte heller ett negativt samband, det vill säga att relationen sänker 

redovisningskvaliteten. Enligt tidigare teorier finns det risk för att en vänskaps- eller 

förtroenderelation mellan revisorn och företaget kan riskera att påverka revisorns oberoende 

och därigenom sänka redovisningskvaliteten (Ping et al., 2011).  Den nära och personliga 

relationen mellan revisorn och företaget kan leda till problem vad gäller revisorns oberoende. 

Förespråkare för obligatorisk rotation av revisorer menar att revisorer efter tid tenderar att 

godta ledningens önskningar om utformningen på redovisningen. Detta innebär således att 

revisorn inte längre är oberoende och kvaliteten riskerar att försämras. Vidare innebär det att 

ett långt uppdrag riskerar sänka revisionskvaliteten (Geiger & Raghunadan, 2002) 

Sammanfattningsvis accepteras inte studiens tredje hypotes. Det föreligger en signifikant 

skillnad mellan hur länge de två företagsgrupperna har anlitat sin revisor där familjeföretagen 

är den grupp som har haft en längre relation med sin revisor. Det resulterade dock inte i en 

högre kvalitet på deras redovisning.  

 

 

Lång 

Kort 

Totalt 

26 

41 

67 

771,93 

1272,26 

1078,10 

561 

621 

577,07 

780,40 

2721,40 

2186,21 

48 

36 

36 

3319 

16500 

16500 

0,504 0,443 
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4.3 Korrelationsanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16. Korrelationsanalys. *= Signifikant vid 0,05 **= Signifikant vid 0,01  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. LnRed kval 

 

1 

               2.Familjeftg 

 

,090 1 

              3.Revisionsbyrå 

 

,049 -,012 1 

             4. LnAntal år revisor 

 

-,145 -,417** -,030 1 

            5.Frekvens telefon 

 

,351** ,292* ,027 -,171 1 

           6.Frekvens e-post 

 

,119 ,221 -,061 -,065 ,667** 1 

          7.Frekvens brev 

 

,035 -,036 ,067 ,081 -,041 -,007 1 

         8. Revisor besöker 

 

,039 ,191 ,020 -,263* ,335** ,091 -,045 1 

        9. Företag besöker 

 

-,0,41 ,058 -,173 -,242 ,166 ,195 ,268* ,101 1 

       10.Revisorns 

Engagemang 

 

,260* -,077 -,226 ,013 ,283* ,179 ,190 ,284* ,160 1 

      11.Förtroende för 

revisor 

 

,319** ,032 -,145 -,146 ,171 ,039 ,225 ,052 ,145 ,613** 1 

     12.Personlig relation 

 

,010 -,014 ,071 -,201 ,185 ,087 -,009 ,193 ,163 ,108 -,086 1 

    13.Relation viktigare än 

revisionstjänst 

 

-,019 -,088 -,082 -,054 ,098 ,004 -,063 ,188 -,044 ,284* ,286* ,393** 1 

   14.Relation underlätta 

revisionsarbetet 

 

-,260* -,218 -,076 ,058 -,104 -,023 ,103 -,241* ,049 -,056 -,142 ,183 -,145 1 

  15.Långsiktig rel. 

 

,162 ,120 ,031 -,226 ,035 -,004 -,053 ,109 ,085 ,149 ,166 ,041 -,041 -,252* 1 

 16.Icke affärsmäss. ,026 ,007 -,174 -,183 ,132 ,085 ,053 ,292* ,269* ,184 ,065 ,508** ,443** -,099 ,048 1 
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Den deskriptiva analysen visade samband mellan flertalet variabler och därför utfördes en 

korrelationsanalys för att analysera och förklara hur studiens variabler korrelerar med 

varandra. För de variabler som har extremvärden har en logaritmering utförts, vilket 

specificeras genom ”Ln”. 

 

Resultatet av analysen visar att det finns en stark samvariation mellan revisorns engagemang 

och den beroende  variabeln ”redovisningskvalitet”. De företag som instämmer i att revisorn 

är engagerad i företaget har också en god redovisningskvalitet. Det finns också en stark 

korrelation mellan företagets förtroende för revisorn och företagets redovisningskvalitet. 

Resultatet av korrelationsanalysen visar att det finns en stark samvariation mellan frekvens 

telefon och variabeln ”redovisningskvalitet”. Det är i linje med Ping et al., (2011) som menar 

att en ökad frekvens i kontakt leder till högre redovisningskvalitet. Variabeln 

”redovisningskvalitet” korrelerar negativt med påståendet ”relationen är endast viktig om den 

underlättar revisionsarbetet”. Det innebär att låga värden på den ena variabeln ger ett högre 

värde på den andra variabeln. De företag som anser att relationen endast är viktig om den 

underlättar revisionsarbetet visade sig ha högre oväntade periodiseringar, vilket innebär sämre 

redovisningskvalitet.  

 

En lång relation leder till att revisorn har stor kunskap om företaget och därigenom kan öka 

företagets redovisningskvalitet (Geiger & Raghunadan, 2002). Tidigare studier har visat att 

företag har mindre extrema periodiseringar när revisionsuppdraget har pågått under en lång 

tid vilket innebär att redovisnings- och revisionskvaliteten förbättras med ökad längd på 

revisionsuppdraget (Svanström, 2008; Myers et al., 2003). Svanström (2008) menar att 

företagens förtroende för sin revisor kan användas som ett mått på längden på 

revisionsuppdraget, detta för att det enligt Ping et al., (2011) efter en tid utvecklas en 

förtroenderelation mellan företag och revisor. Med en lång relation uppkommer förtroende 

och förtroendet kan således användas som ett mått för att mäta längden på relationen. Således 

visar korrelationen att en lång relation leder till en högre redovisningskvalitet.  

  

Analysen visar vidare en stark korrelation mellan de företag som definieras som 

familjeföretag och antal år företagen har haft sin revisor. Korrelationskoefficienten får ett 

negativt värde vilket innebär att det är ett negativt samband. Som tidigare nämnts innebär det 

att låga värden på den ena variabeln ger höga värden på den andra. Familjeföretag har angetts 

som det lägre värdet, ett, och icke-familjeföretag har fått siffran två. Familjeföretag ger 

således höga värden på variabeln ”antal år revisor”. Geiger & Raghunadan (2002) menar att 

anlitandet av en ny revisor innebär uppstartskostnader. Det finns således anledning för företag 

att behålla sin revisor om möjlighet finns. Khalil et al., (2011) menar vidare att revisorer till 

familjeföretag behåller sina uppdrag längre än revisorer till icke-familjeföretag. Enligt 

agentteorins alignment-perspektiv anpassar familjemedlemmarna sina intressen till 

minoritetens intressen. På så sätt minskar manipulationen av tillgångar och 

familjemedlemmarna tillgodoser sig inte privata fördelar. Familjen fokuserar på företagets 
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överlevnad för att företaget ska kunna leva vidare i generationer. Det är således naturligt att 

det finns en korrelation mellan familjeföretag och antal år de har anlitat sin revisor.  

 

Andra mått på relationen mellan familjeföretag och revisor är frekvensen i kontakt. Enligt 

Ping et al., (2011) indikerar en ökad frekvens i kontakt att det finns en djupare relation mellan 

parterna. Efter en tid uppstår en vänskaps- och förtroenderelation mellan revisor och företag. 

Resterande del av korrelationsanalysen behandlar frekvensen i kontakt i kombination med hur 

företagen uppfattar sin revisor och relationen till denne.  

 

I den deskriptiva analysen gick det att utläsa att telefonsamtal var ett av de vanligaste 

kommunikationsmedlen samt att kommunikationen skedde relativt ofta. Det finns en positiv 

samvariation mellan variabeln ”frekvens telefon” och variabeln ”familjeföretag”. Huruvida 

företaget har telefonkontakt med revisorn verkar således kunna härledas till om det är ett 

familjeföretag eller ett icke-familjeföretag. Frekvensen i telefonsamtal korrelerar även positivt 

med frekvens e-post och att revisorn besöker företaget, båda två med en signifikansnivå som 

är lägre än 0,01. Frekvens brev och företag besöker visar också en korrelation, med en 

signifikansnivå lägre än 0,05. Det är tydligt att frekvensen i de olika sorternas 

kommunikationer korrelerar med varandra. Frekvens telefon korrelerar även med revisorns 

engagemang. Frekvens revisorn besöker företaget får en positiv samvariation med revisorns 

engagemang. Högre frekvenser i kommunikation korrelerar med vilket engagemang revisorn 

uppfattas visa företaget.  

 

Frekvens revisor besöker har en positiv samvariation med att relationen inkluderar icke-

affärsmässiga frågeställningar. Relationen inkluderar icke-affärsmässiga frågeställningar får 

även en positiv korrelation med frekvens företag besöker. De båda uppnår en signifikansnivå 

som är lägre än 0,05. Besök leder till synes till att fler icke-affärsmässiga frågeställningar tas 

upp mellan parterna. Ping et al., (2011) menar att upprepade interaktioner mellan parterna 

leder till att vänskap och förtroende uppstår. En frekvent kontakt skapar också en relation.  

 

Uppfattningarna engagemang och förtroende har en stark positiv korrelation. Både revisorns 

engagemang för företaget och att företaget har förtroende för sin revisor korrelerar positivt 

med att relationen är viktigare än revisionstjänsten. Signifikansnivån är lägre än 0,05. 

Uppfattningen att företaget och revisorn har en personlig relation (snarare än strikt 

yrkesmässig) korrelerar starkt med både att relationen är viktigare än revisionstjänsten och att 

den inkluderar icke-affärsmässiga frågeställningar. En stark korrelation finns även mellan att 

relationen inkluderar icke-affärsmässiga frågeställningar och att relationen är viktigare än 

revisionstjänsten.  

 

Slutligen finns en negativ korrelation mellan att relationen mellan företag och revisor är 

långsiktig och att relationen endast är viktig om den underlättar revisionstjänsten. De som har 

valt en hög siffra på att relationen är långsiktig (instämmer inte alls) har valt en låg siffra 

(instämmer helt) på att relationen endast är viktig om den underlättar revisionstjänsten. Det 
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finns även en korrelation mellan revisorns besök och att relationen endast är viktig om den 

underlättar revisionstjänsten. De företag som inte anser sig ha en långsiktig relation med sin 

revisor anser också endast att relationen är viktig om den underlättar revisionstjänsten.  

 

Som tidigare nämnts hade ett värde på +0,7 till -0,7 inneburit att de båda variablerna hade gett 

samma andel förklarad variation och således hade det inte gått att urskilja vilken av 

variablerna som gav variationen i Y. Då det ingen av korrelationskoefficienterna uppnår detta 

värde behöver problematiken inte beaktas.  

 

Sammanfattningsvis visar korrelationsanalysen att företagens förtroende med revisorn 

korrelerar med redovisningskvalitet. Enligt Svanström (2008) är företagets förtroende för 

revisorn ett användbart mått för att mäta redovisningskvalitet. En återblick i den deskriptiva 

statistiken påminner dock om att förtroendet för revisorn är högre i icke-familjeföretaget och 

att det inte är familjeföretagen som har störst förtroende för sin revisor. Således måste hypotes 

3 likväl förkastas.  
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5. Diskussion 
 

I kapitlet nedan ställs det empiriska resultatet mot den teoretiska referensramen. Detta skapar 

en diskussion kring överrensstämmelser och avvikelser. 

5.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om ägarstrukturen familjeföretag hade en inverkan på 

redovisningskvaliteten i små och medelstora företag och även om valet av revisionsbyrå 

påverkade redovisningskvaliteten. Därutöver undersöktes relationen mellan familjeföretaget 

och revisorn för att se om den inverkade på redovisningskvaliteten.  

5.2 Familjeföretag och redovisningskvalitet 

Studiens två första hypoteser är två motstridiga hypoteser som behandlar ägarstrukturen 

familjeföretag och vilken påverkan det får på företagets redovisningskvalitet.  

 

H1a: Familjeföretag har en högre redovisningskvalitet jämfört med icke-familjeföretag.  

H1b: Familjeföretag har en lägre redovisningskvalitet jämfört med icke-familjeföretag. 

Hypotes 1a utformades med bakgrund mot agentteorins alignment-perspektiv som menar att 

familjeföretaget jobbar för företagets långsiktiga överlevnad och därför anpassar sina 

intressen till övriga ägare. Familjen fokuserar på överlevnad snarare än vinstmaximering och 

icke-ekonomiska faktorer tilldelas stor betydelse. Manipulering av de finansiella rapporterna 

minskar och redovisningskvaliteten blir således högre (Khalil et al., 2011).  

Hypotes 1b utformades med bakgrund av entrenchmentperspektivet. Enligt entrenchment-

perspektivet kan agentproblem i familjeföretag bli högre än i icke-familjeföretag eftersom de 

har en så stor kontroll på företaget (Khalil et al., 2011; Wang, 2006). De innehar ofta 

nyckelpositioner och har en god kontroll över informationsflödet i företaget. På så sätt kan 

familjen agera i egna intressen på bekostnad av de andra ägarna och exempelvis styra och 

manipulera de finansiella rapporterna för egen vinning. Resultatet ger en redovisning av lägre 

kvalitet (Khalil et al., 2011).   

Som tidigare visats kunde de här hypoteserna inte accepteras. Det går inte att utläsa ett 

signifikant samband på vare sig att familjeföretag har en högre eller lägre redovisningskvalitet 

än icke-familjeföretag. En agentrelation uppkommer som tidigare nämnts när beslutsfattande 

delegeras till en annan part, vilket sker i de allra flesta företag. Som teorin beskriver finns det 

två olika perspektiv som familjeföretagen handlar utifrån. Alignment-perspektivet leder till en 

högre redovisningskvalitet och entrenchment-perspektivet till lägre redovisningskvalitet. 

Perspektiven har ingen förklaringsgrad på familjeföretagen i föreliggande studies urval 

eftersom det inte går att urskilja en skillnad mellan företagsgruppernas periodiseringar. Det är 

möjligt att de olika perspektiven passar in på olika typer av familjeföretag. Även om det är en 
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och samma ägarstruktur är de väldigt olika vilket även bekräftas av alla de olika definitioner 

som finns på familjeföretag. Huruvida familjeföretaget passar in under alignment- eller 

entrenchmentperspektivet är således beroende av andra faktorer än endast ägarstrukturen 

familjeföretag. Därmed bekräftas agentteorins båda perspektiv i föreliggande studie.  

Det finns en möjlighet att familjeföretagen i urvalet inte är av en sådan storlek att 

separationen mellan ägare och ledning finns eller uppkommer i den utsträckning som teorin 

föreskriver. Det är möjligt att större skillnad hade observerats om urvalet hade bestått av 

större företag där agentproblemen eventuellt är högre.   

5.3 Val av revisionsbyrå och redovisningskvalitet 

Hypotes 2a och 2b behandlade företagets revisor och om denne tillhör en big4-byrå eller en 

icke big4-byrå. I den här studien undersöktes om valet av revisionsbyrå fick betydelse för 

företagets redovisningskvalitet.  

H2a: Företag som anlitar en big4-revisor har en hög redovisningskvalitet. 

H2b: Företag som anlitar en big4-revisor har en låg redovisningskvalitet. 

Hypotes 2a fick förkastas då analyserna inte kunde visa att det förelåg ett signifikant samband 

mellan en big4-revisor och företagets redovisningskvalitet. Resultatet var anmärkningsvärt 

eftersom tidigare studier menar att en big4-revisor utför en revision av högre kvalitet än en 

revisor från en mindre byrå (Niskanen et al., 2010). Resultatet borde därmed visat att de 

företag som anlitar en big4-revisor har en hög redovisningskvalitet.  

Då det inte fanns ett signifikant samband mellan en big4-revisor och att företagets 

redovisningskvalitet blir hög innebär detta istället att hypotes 2b kan accepteras. Enligt 

resultaten från föreliggande studie resulterar inte anlitandet av en big4-revisor till en hög 

redovisningskvalitet och således ses den istället som låg. Detta går i linje med tidigare 

forskning på små och privata företag (Svanström, 2008; Collis et al., 2014). En anledning till 

föreliggande studies resultat skulle således kunna vara att företaget i urvalet är just små och 

medelstora. Collis et al., (2014) menar vidare att de stora byråerna ofta kan erbjuda 

överlägsna tjänster medan de små byråerna istället kan erbjuda specialisthjälp och en 

personlig relation. De små företagen känner sig många gånger förbisedda av de större 

byråerna för att de föredrar att arbeta med de större kunderna vilket är mer lukrativt. Behöver 

företagen inte överlägsna tjänster utan bara oberoende granskning av en revisor är det inte 

säkert att en big4-revisor leder till att redovisningskvaliteten blir hög. Upplever de små 

företagen att de blir förbisedda skulle det också kunna vara en förklaring till att anlitandet av 

en big4-revisor inte leder till en hög redovisningskvalitet. Det finns en möjlighet att big4-

revisorer faktiskt inte är lika intresserade av de små byråerna och inte lägger ner lika mycket 

tid och engagemang på uppdraget som de gör på ett större företag. Carrington (2010) menar 

att Sveriges big4-byråer oftast reviderar de större bolagen och att de små byråerna satsar på de 

små och medelstora företagen, vilket i viss mån förklarar föreliggande studies resultat.  
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Resultatet tyder på att det är viktigt att skilja vad kvalitet innebär för små- och medelstora 

företag i jämförelse med stora företag.  

5.4 Relationen till revisorn och redovisningskvalitet 

Studiens sista hypotes behandlade relationen till företagets revisor och hur den påverkar 

redovisningskvaliteten. Hypotes 3 löd enligt följande:  

H3: En lång relation mellan familjeföretaget och revisorn leder till en högre 

redovisningskvalitet. 

Studiens tester visa att familjeföretagen har en längre relation till sin revisor vilket är speciellt 

intressant då det enligt vår kännedom inte finns studier som tidigare har kunnat påvisa detta 

resultat. Khalil et al., (2011) visade att sannolikheten för att revisorn avsäger sig ett uppdrag 

från ett familjeföretag är mindre än för ett icke-familjeföretag. Anledningen var att 

familjeföretag generellt sett är mindre riskfyllda och att det därför innebar en lägre risk för 

revisorn att revidera dessa bolag. Resultat visar att familjeföretagen har en längre relation med 

sin revisor än ett icke-familjeföretag vilket troligen beror på att revisorn blir som en extra 

familjemedlem som kan komma med rådgivning och på så sätt hjälpa bolaget, och med det 

även familjen. Prencipe et al., (2014) har visat att familjeföretaget och de beslut som tas 

genomsyras av långsiktighet. Eftersom att familjeföretag vill att företaget ska drivas vidare i 

generationer finns det sannolikt en möjlighet att revisorn fortsätter att anlitas om företaget är 

nöjda med dennes arbete. Långsiktigheten överförs sannolikt till de relationer företaget har 

med andra parter, så som revisorn. Tidigare studier har även påvisat att det är ekonomiskt att 

behålla revisorn eftersom anlitandet av en ny innebär uppstartskostnader. Om revisorn samlar 

på sig kunskap om företaget under en lång tid och utför ett gott arbete finns det sannolikt inte 

incitament för företaget att byta revisor.  

Resultatet av föreliggande studie visar att både förtroende för revisorn och företagens 

uppfattning om revisorns engagemang i företaget korrelerar med redovisningskvalitet. Det är 

således inte endast antal år som kan användas som mått på företagets och revisorns relation. 

Geiger & Raghunadan (2002) menar att en lång relation innebär att revisorn kan skaffa sig 

mycket kunskap om företaget och på så sätt höjer redovisningskvaliteten. Revisorns 

engagemang leder till att denne skaffar sig kunskap om företaget och därigenom har medel till 

att kunna utföra en effektiv revision. Ett engagemang skulle således kunna innebära en högre 

redovisningskvalitet. Geiger & Raghunadan (2002) menar att nya kunder innebär höga 

uppstartskostnader och att revisorer därmed erhåller ekonomiska fördelar genom att behålla 

sin kund. Att behålla en god relation till sin kund torde därför öka chanserna att bli anlitad 

även i fortsättningen och att utföra en god revision är sannolikt också ett grundläggande krav 

för att bli fortsatt anlitad.  

 

De företag som anser sig ha en personlig relation (snarare än strikt yrkesmässig) med sin 

revisor anser också att relationen är viktigare än enbart revisionstjänsten och att denna 

inkluderar icke-affärsmässiga frågeställningar. Anser företagen att de har en djupare relation 
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med sin revisor än enbart yrkesmässig diskuteras troligen mer personliga samtalsämnen än 

yrkesrelaterade. De personliga samtalsämnena diskuteras även i större utsträckning när 

parterna besöker varandra. Besök leder därmed till att fler icke-affärsmässiga frågeställningar 

tas upp mellan parterna. Inkluderar relationen icke-affärsmässiga frågeställningar kan detta 

skapa en vänskapsrelation vilket det enligt Ping et al., (2011) gör efter en tid. Sannolikt leder 

en vänskapsrelation till att företagen anser att det vara viktigt med en relation.  

Frekvensen revisorn besöker företaget korrelerade med uppfattningen att relationen endast är 

viktig om den underlättar revisionstjänsten. Respondenterna har sannolikt utgått från den 

relation de har med sin revisor när de har besvarat enkäten. Om revisorn endast besöker 

företaget vid ett sammanhang när det gäller revisionsarbetet och inte vid övriga tillfällen är 

det möjligt att företaget uppfattar att relationen endast är viktig om den underlättar 

revisionstjänsten. Företagens fokus riktas då på att underlätta för revisorn och dennes arbete 

på företaget. Ping et al., (2011) menar att en ökad frekvens i kontakt innebär att parterna har 

en djupare relation och tvärtom skulle då en låg frekvens i kontakt innebära att relationen inte 

är fördjupad. Är relationen ytlig är det logiskt att företagen anser att relation endast är viktig 

om den underlättar revisionstjänsten. Vidare finns ett samband mellan att de företag som inte 

anser sig ha en långsiktig relation med sin revisor anser också att relationen endast är viktig 

om den underlättar revisionstjänsten. Den relationen som föreligger mellan dessa företag och 

deras revisor är troligen mer yrkesmässig och det viktiga är därför att underlätta 

revisionstjänsten. Det skulle även kunna vara så att de företag som inte har ansett sig ha en 

lång relation med sin revisor inte heller har haft sin revisor så länge hittills men att relationen 

mellan dem kommer att utvecklas över tid om revisorn fortsätter att revidera företaget.  

Myers et al., (2003) visar att företag har mindre extrema periodiseringar när 

revisionsuppdraget har pågått under en lång tid och att redovisningskvaliteten således är högre 

vid ett längre uppdrag. Svanström (2008) kunde dock inte visa att redovisningskvaliteten blev 

signifikant lägre för kortare uppdrag. Enligt Geiger & Raghunadan (2002) skaffar sig revisorn 

mycket kunskap om företaget vid en lång relation. Således förbättras redovisningen och 

därmed kvaliteten. Enligt föreliggande studies resultat leder inte den långa relationen mellan 

familjeföretaget och revisorn leder till en ökad redovisningskvalitet. Det skulle kunna tyda på 

att revisorn även under en kortare relation ser till att skaffa sig en god kunskap om företaget 

för att på så sätt kunna utföra en effektiv revision.  

Studien finner inte heller ett negativt samband, det vill säga att relationen sänker 

redovisningskvaliteten. Enligt tidigare teorier finns det risk för att en vänskaps- eller 

förtroenderelation mellan revisorn och företaget kan riskera att påverka revisorns oberoende 

och därigenom sänka redovisningskvaliteten (Ping et al., 2011). En revisor måste ha karaktär 

nog för att förbli oberoende om denne utsätts för påtryckningar från företagets sida 

(Svanström, 2008). En vänskapsrelation skulle eventuellt kunna leda till att revisorn känner 

sig obekväm i att föra fram olika sorters problem och brister i karaktär samt att denne efter en 

tid litar på företagarens ord. Det är möjligt att granskningen inte utförs med lika stor 

försiktighet och noggrannhet när revisionsuppdraget pågått under en längre tid. Den 
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vänskaps- och förtroenderelation som efter en tid uppstår skulle kunna leda till att revisorn 

blir alltför trygg i sitt arbete.  

Slutsatsen som dras är att istället att huruvida långa eller korta relationer höjer eller ett 

företags redovisningskvalitet beror på revisorn och på den specifika situationen. Det är fullt 

möjligt att en lång relation leder till en ökad redovisningskvalitet i vissa situationer men inte i 

andra. En lång relation kan leda till att revisorn skaffar sig mycket kunskap om företaget och 

således kan utföra en god relation och öka företagets redovisningskvalitet. Samtidigt leder en 

lång relation till att en vänskaps- och förtroenderelation skapas vilket skulle kunna leda till att 

revisorn har svårt att hålla sig oberoende. Det kan eventuellt bli problematiskt och obekvämt 

för revisorn att föra fram problem eftersom parterna efter en tid skapar en vänskapsrelation. 

Det kan också vara svårt för revisorn att upprätthålla sin karaktär vid påtryckningar från 

företagets sida.   

Slutligen kan en diskussion föras kring hur redovisningskvaliteten påverkas av en revision 

och om en revision verkligen påverkar redovisningskvaliteten i vidare utsträckning.  

Svanström (2008) menar att revisionskvalitet kan mätas genom kvaliteten på redovisningen. 

Revisorn ska förhindra de felaktigheter som företagsledningen har incitament att utföra i 

redovisningen. En oberoende revisor kommer se till att redovisningen är korrekt och således 

måste det föreligga ett negativt samband mellan revisionskvalitet och storleken på oväntade 

periodiseringar. En anledning till att föreliggande studien inte finner alla de önskade samband 

kan vara att det är problematiskt att använda revision och revisionskvalitet som en 

approximation för redovisningskvalitet. Det kanske inte föreligger ett negativt samband 

mellan revisionskvalitet och storleken på oväntade periodiseringar. Det är möjligt att revisorn 

genomför en god revision men inte får redovisningen korrekt, och sänker storleken på de 

oväntade periodiseringarna, och att det således är svårt utreda om revisionen verkligen 

förbättrar redovisningen. Således kanske varken big4-revisorer får en hög kvalitet på 

redovisningen i den här studiens urval eller den långa relationen med revisorn leder till en 

högre redovisningskvalitet.  
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6. Slutsatser 
 

Det sista avsnittet inleds med en återkoppling till studiens syfte och de viktigaste slutsatserna 

presenteras kortfattat. Vidare ges en mer omfattande presentation av studiens resultat innan 

praktiska implikationer och förslag till framtida forskning presenteras. 

 

Föreliggande studie syftade till att förklara om ägarstrukturen familjeföretag, valet av revisor 

samt relationen med revisorn har inverkan på redovisningskvaliteten i små och medelstora 

företag. Vidare syftade studien till förklara om ägarstrukturen hade inverkan på 

redovisningskvaliteten men även om storleken på revisionsbyrån påverkade. Vidare 

undersökte studien om det förelåg en längre relation mellan familjeföretaget och dess revisor 

och om det i sin tur påverkade redovisningskvaliteten. 

Studiens resultat och viktigaste slutsatser följer enligt nedan: 

 

 H1a & H1b: Agentteorins två perspektiv alignment och entrenchment kan båda 

appliceras på familjeföretag.  

 H2a & H2b: Anlitandet av en big4-revisor leder inte till att företagets 

redovisningskvalitet blir hög.  

 H3: Familjeföretag har en längre relation till sin revisor än icke-familjeföretag. 

Däremot innebär inte en lång relation att företagets redovisningskvalitet blir högre.  

 

Det finns inte ett signifikant samband på vare sig att familjeföretag har en högre eller lägre 

redovisningskvalitet än icke-familjeföretag. Enligt agentteorins alignment-perspektiv bör 

manipulering av de finansiella rapporterna minska och redovisningskvaliteten blir således 

högre (Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Enligt agentteorins andra perspektiv, entrenchment, 

manipulerar familjen de finansiella rapporterna för egen vinning (Niskanen et al., 2010; 

Khalil et al., 2011; Wang, 2006). Detta innebär att redovisningskvaliteten blir lägre. 

Perspektiven kan inte appliceras enskilt på hela ägarstrukturen och kan således inte förklara 

hur det påverkar företagens redovisningskvalitet.  

Vad gäller valet av big4/icke-big4 byrå finns inget signifikant samband mellan en big4-

revisor och ett företags redovisningskvalitet. Resultatet sammanfaller med viss tidigare 

forskning (Collis et al., 2014; Svanström, 2008) och strider mot annan (Hope et al., 2012;  

Niskanen et al., 2010). Studiens resultat tyder på att anlitandet av en big4-revisor inte leder 

till att företagens redovisningskvalitet blir hög. Resultat bekräftar således senare forskning 

som menar att anlitandet av en big4-revisor, för små företag, inte innebär hög kvalitet.  

Vidare framkom i studien att inte endast antal år kan användas som mått på att företaget och 

revisorn har en relation utan även företagens förtroende för sin revisor. Enligt Khalil et al., 

(2011) behåller revisorn sitt revisionsuppdrag hos familjeföretaget i högre utsträckning än hos 
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ett icke-familjeföretag. Principe et al., (2014) har visat att familjeföretags beslut genomsyras 

av långsiktighet eftersom de vill att det ska drivas vidare i generationer. Studiens resultat går i 

linje med ovanstående forskning då det visar att familjeföretagen har en längre relation med 

sin revisor. Vidare menar Geiger & Raghunadan (2002) att en lång relation innebär att 

revisorn skaffar sig en stor kunskap om företaget och dess verksamhet och således höjer 

företagets redovisningskvalitet. Föreliggande studie kan dock inte visa att så är fallet. 

Slutsatsen som dras är istället att huruvida långa eller korta relationer höjer eller sänker ett 

företags redovisningskvalitet beror på revisorn och på den specifika situationen. Det är fullt 

möjligt att en lång relation leder till att redovisningskvalitet blir högre i vissa situationer men 

inte i andra.  

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att vilket av agentteorins perspektiv som kan appliceras 

på ägarstrukturen familjeföretag kan variera efter företag. Vidare leder inte en big4-revisor till 

att företagens redovisningskvalitet blir hög. Slutligen dras slutsatsen att familjeföretag anlitar 

sin revisor längre än vad icke-familjeföretagen gör men att det däremot inte höjer företagets 

redovisningskvalitet. Studiens syfte och frågeställning anses således vara besvarade.  

6.1 Praktiska implikationer 

Studiens resultat visar att det är svårt att applicera agentteorins två perspektiv på samtliga 

familjeföretag, då företagen skiljer sig till både storlek och ägarstruktur. Perspektiven har 

därmed ingen förklaringsgrad på hur agentproblematiken ter sig hos företagen i föreliggande 

studies urval samt hur denna problematik skulle påverka företagens redovisningskvalitet.  

 

Vidare framkom att företagets redovisning inte får en hög kvalitet för att revisionen utförts av 

en revisor från en big-4 byrå. Den praktiska nyttan för företagen kan därför vara att anlita en 

revisor från en mindre byrå eftersom detta eventuellt minskar revisionsarvodet. En stor 

revisionsbyrå debiterar ofta mer än vad en mindre byrå gör.   

 

Föreliggande studie har teoretiskt bidragit till att visa att familjeföretag har en längre relation 

med sin revisor än icke-familjeföretag. För revisorer finns det en praktisk nytta i att ha 

kännedom om den här slutsatsen eftersom en investering i relationen med ett familjeföretag 

kan vara en god strategi för att kunna behålla kunden i många år. Både revisorer och företag 

besparas också uppstartskostnader om de kan fortsätta jobba tillsammans. 

6.2 Förslag till framtida forskning  
Familjeföretagen utgör en stor del av hela världens ekonomi men forskningen kring 

företagsgruppen är begränsad. I föreliggande studie undersöktes hur familjeägandet och 

revisorn påverkar företagets redovisningskvalitet. Resultaten visar att agentteorins två 

perspektiv inte kunde användas för att förklara hur ägarstrukturen familjeföretag påverkar 

redovisningskvaliteten hos SMEs. Det skulle därför vara intressant att gå djupare in på 

ägarstrukturen och studera fler strukturer inom familjeägandet eftersom att företagen inom 

gruppen kan skilja sig avsevärt. Det skulle kunna vara att studera redovisningskvaliteten när 
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familjen äger en större eller mindre andel av bolaget samt hur redovisningskvaliteten påverkas 

om exempelvis en riskkapitalist går in och investerar i bolaget.  

Vidare skulle det vara intressant att ta hänsyn till företagens storlek då tidigare forskning 

antyder att det måste finnas en separation mellan ägare och företagens ledning för att 

agentproblem ska uppkomma. För att finna en effekt på redovisningskvaliteten är det 

eventuellt nödvändigt att studera större företag där agentproblemet yttrar sig i vidare 

utsträckning.  

Antalet respondenter blev lågt och därför föreslås att en liknande studie utförs där fler svar 

erhålls. Det hade även varit intressant att analysera resultaten i en jämförelse mellan en 

mindre och en större region. Det skulle exempelvis kunna uppfyllas genom att jämföra region 

Halland med region Stockholm för att se om det föreligger skillnader inom Sverige. 

Resultatet visar att en revision utförd av en big4-byrå inte leder till att företagens 

redovisningskvalitet blir hög, vilket det enligt en stor del av tidigare forskning bör göra. Det 

är möjligt att det beror på att företagen i föreliggande studies urval var av mindre karaktär och 

det hade därför varit intressant att jämföra små familjeföretag med större familjeföretag, för 

att se om det uppkommer skillnader i redovisningskvaliteten. Det finns olika storlekar på 

revisionsbyråer och ett förslag är att gruppera byråerna efter andra kriterier än big4/icke-big4 

och att göra indelningar efter fler intervaller. Det skulle kunna föreligga skillnader på 

effekterna av redovisningskvaliteten beroende på storleken på revisionsbyrån. Vidare föreslås 

en undersökning av revisionsbyråernas revisionsarbete i små och stora företag för att studera 

om det föreligger skillnader. Tidigare studier antyder att mindre företag kan känna sig 

förbisedda av de större revisionsbyråerna, då dessa främst är intresserade av att revidera större 

företag. 

 

Slutligen föreslås att studier görs för att närmare undersöka relationen mellan familjeföretag 

och deras revisor för att få en inblick i hur den fungerar samt hur parterna ser på den. Det 

skulle vara intressant att studera relationen utifrån revisorns oberoende och dennes förmåga 

att upprätthålla sitt oberoende även under längre relationer.  Resultatet av föreliggande studie 

påvisar att familjeägda företag har en längre relation med sin revisor än icke- familjeägda 

företag och det hade därför varit intressant att jämföra relationen med den som ett icke-

familjeföretag har med sin revisor.  
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Bilaga 1 - Brev enkätutskick 

Hej! 

Det här är en inbjudan till att delta i en undersökning till vårt examensarbete som handlar om 

redovisningskvaliteten i ett företag. Vi som utför studien heter Sarah och Karolina och vi läser 

till civilekonomer på Högskolan i Halmstad. Syftet med vår studie är att undersöka om 

ägarstrukturen och revisorn kan tänkas påverka ett företags redovisningskvalitet. 

Vi har valt att undersöka om ägarstrukturen familjeföretag påverkar redovisningskvaliteten 

och avser att göra jämförelser mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Därför ber vi 

även dig som inte anser dig arbeta på ett familjeföretag att besvara vår enkät. 

Enkäten bör besvaras av den person som är VD/företagsledare alternativt av 

ekonomiansvarig. Det viktiga är att enkäten besvaras av en person med god kännedom om 

ägarstrukturen i företaget samt har en god kontakt med företagets revisor. 

Vår förhoppning är att du har möjlighet att avvara en stund för att fylla i vår enkät. Den 

beräknas ta ca 5 minuter att besvara. Dina svar kommer att vara viktiga i vår studie! 

Alla svar behandlas anonymt och vi kommer endast att göra en sammanställning på svaren. 

Vi kommer inte heller att presentera några företagsnamn. 

Enkäten finns tillgänglig på länken ovan. Vid frågor går det bra att kontakta oss på 

karolina_safqvist@hotmail.com.   

Tack för ditt deltagande och den hjälp du ger oss! 

Hälsningar 

Sarah Lydemar & Karolina Säfqvist 

Handledare: Marita Blomkvist 
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Bilaga 2 - Påminnelse enkätutskick 

Hej! 

För några dagar sedan fick du en förfrågan om att delta i en undersökning gällande hur 

ägarstruktur och revision påverkar ett företags redovisningskvalitet. Om du redan har besvarat 

enkäten ber vi om ursäkt och du kan bortse från det här mailet. 

Vi som utför undersökningen heter Sarah och Karolina och vi skriver vår magisteruppsats på 

Högskolan i Halmstad och vill gärna ta del av dina åsikter. Enkäten tar ca 5 minuter att 

besvara och dina svar kommer att betyda mycket för oss i vår undersökning. 

Dina svar är anonyma och det kommer inte nämnas några företagsnamn. 

Vid frågor går det bra att kontakta oss på karolina_safqvist@hotmail.com. Tack för din hjälp! 

Hälsningar Sarah och Karolina 
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Bilaga 3 - Enkät 
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Bilaga 4 - Oberoende variabler 

Fråga Förklaring/Mått Svarsalternativ/Kodning Referens 

1. Företagsnamn 

  

    

Öppet svarsalternativ 

Svanström, 2008 

2. Vilken huvudsaklig befattning 

har du i företaget? 

  Ägare 

VD 

Ekonomiansvarig 

Annan 

Svanström, 2008 

3. Skulle du beskriva företaget 

som ett familjeföretag? 

Respondentens 

egen uppfattning. 

Definition 

familjeföretag 

Ja = 1 

Nej= 2 

Emling, 2000, 

Brundin 2012 

4. Hur stor ägarandel innehar 

företagets största ägare 

tillsammans med sin familj? 

Definition 

familjeföretag 

Mindre än 50% =1 

50% = 2 

Mer än 50 %=3 

Svanström, 2008 

5. Hur många platser i 

ledningen/styrelsen representeras 

av familjemedlemmar? 

Definition 

familjeföretag 

1= 3- 

2= 0-2 

Emling, 2000 

6. Hur många av de anställda 

tillhör familjen? 

Definition 

familjeföretag 

1= 3- 

2= 0-2  

Emling, 2000 

7. Vilken generation i ordningen 

driver företaget? 

Definition 

familjeföretag 

Nr Emling, 2000 

8. Planeras ett generationsskifte 

framöver? 

Definition 

familjeföretag 

Ja = 1 

Nej= 2 

Emling, 2000 

9. Vilken revisionsbyrå anlitar 

Ert företag för revision? 

Anlitar företaget en 

revisor från EY, 

PwC, Kpmg eller 

Deloitte eller annan 

revisionsbyrå. 

Big 4 = 1 

Icke big 4 = 2 

Svanström, 2008 

10. Hur många år har ni anlitat er 

revisor? 

Korta eller långa 

uppdrag = Relation 

1= 0-13  

2= 13- 

Svanström, 2008 

  

11. Hur många år har ni anlitat er 

nuvarande revisionsbyrå? 

Korta eller långa 

uppdrag = Relation 

1= 0-13  

2= 13- 

Svanström, 2008 

12. Hur många år anlitade ni er 

före detta revisor/revisionsbyrå? 

Korta eller långa 

uppdrag = Relation 

1= 0-13  

2= 13- 

Ingen referens 

13. I vilken omfattning 

förekommer följande typer av 

Mäta relation 1= Ofta 

2= Ibland 

Svanström, 2008 
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kontakter mellan företaget och 

revisionsbyrån? 

 Telefonsamtal 

 Brev/E-post 

 Brev per post 

 Någon från 

revisionsbyrån besöker 

företaget 

 Någon från företaget 

besöker revisionsbyrån 

3=Sällan 

4=Aldrig 

14. Nedan följer sju påståenden 

som handlar om er relation till er 

revisor samt hur ni uppfattar er 

revisor/revisionsbyrå. Ange er 

uppfattning för respektive 

påstående nedan genom att 

kryssa för vid lämpligt 

svarsalternativ. 

  

Påståenden: 

·         Revisionsbyrån visar 

ett engagemang för 

företaget 

·         Det finns förtroende 

för revisionsbyrån i 

företaget 

·         Relationen till 

företagets revisor är 

personlig, snarare än 

strikt yrkesmässig 

·         Företagets relation 

med revisorn spelar en 

viktigare roll än 

revisionstjänsten.   

·         Företagets relation 

med revisorn är endast 

viktig om den 

underlättar 

revisionsarbetet. 

·         Företagets relation 

med revisorn är 

långsiktig. 

Företagets relation med revisorn 

inkluderar även icke-

affärsmässiga 

frågeställningar/diskussioner. 

Mäta relation 

 

1= Instämmer helt 

7=Instämmer inte alls   

Svanström, 2008 

(första tre) 

Fontaine & Pilote, 

2011 
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