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Inledning: Sedan i november 2010 är revision för småföretag inte längre ett tvång
enligt lag i Sverige. Marknaden för redovisnings- och revisionstjänster har dessutom
utvecklats så att funktioner som tidigare endast revision kunde bidra med till ett
företag numera även kan erhållas genom redovisningstjänster. Det är således
intressant att undersöka vad som påverkar småföretagen till det val av tjänst de gör.
Problemformulering: Vilka faktorer påverkar småföretagens val av externa
redovisnings- och revisionstjänster?
Syfte: Syftet med studien är att kartlägga faktorer som påverkar småföretags val av
redovisnings- och revisionstjänster.
Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ undersökningsmetod där det
empiriska materialet har genererats genom en internetbaserad enkätundersökning.
Deltagarna i enkätundersökningen består av småföretag i Sverige som valts ut genom
ett slumpmässigt urval.
Resultat och slutsats: Studien påvisar att regional placering, anställda, ägarstruktur,
omsättning och företagarens ålder är samtliga faktorer som enligt vår studie påvisar
ett samband med valet av redovisnings- och revisionstjänster. Av studiens resultat kan
vi således konstatera att kontroll och verifierbarhet, samt gamla vanor och
förväntningar är samtliga viktiga omständigheter när företagaren står inför sitt val av
externa tjänster.
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Introduction: Since November 2010 the audit of small companies is no longer a
requirement under law in Sweden. The market for accounting and auditing services
has been developed so that the features previously only audit could contribute to a
company now also can be obtained by accounting services. It is therefore interesting
to examine what affects small businesses the choice of service they do.
Problem: What factors affect small companies selection of external accounting and
auditing services?
Purpose: The purpose of this paper is to identify factors affecting small companies
choice of accounting and auditing services.
Methods: The study is a quantitative research method in which the empirical material
has been generated through an online survey. Participants in the survey consist of
small businesses in Sweden and selected by a random sample.
Results and conclusions: The study shows that regional location, employees,
ownership structure, sales and business owner's age are all factors which, in our study
shows a connection with the selection of accounting and auditing services. Of the
study's results, we can therefore conclude that control and verifiability, and old habits
and expectations are all important factors when the entrepreneur faces the choice of
external services.
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1.0 Inledning
Det första kapitlet skall ge läsaren en bakgrund samt skapa förståelse för de val
småföretag numera ställs inför vad gäller olika redovisnings- och revisionstjänster.
Vidare följs kapitlet av en problemdiskussion där vi diskuterar varför studien vi
genomfört är intressant och vilket praktiskt, samt teoretiskt bidrag studien kan
tillföra. Problemdiskussionen mynnar sedermera ut i en problemformulering och ett
syfte.

1.1 Bakgrund
År 1983 skedde en lagförändring i Sverige som innebar att alla aktiebolag skall
revideras av en godkänd revisor (Wallerstedt, 2009). Tolv år senare, år 1995, blir
Sverige emellertid medlem i den Europeiska Unionen (EU) (Regeringen.se). Beslutet
att gå med i EU innebar att vissa beslut som tidigare gjordes av Sveriges riksdag
numera beslutas tillsammans med EU:s övriga medlemsländer (eu-upplysning.se). I
EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv åläggs alla noterade företag att upprätta en
årsredovisning/koncernredovisning som sedan skall granskas av en kvalificerad
revisor (SOU 2008:32). Direktivet medger emellertid att undantag kan göras för små
och medelstora företag vilka ej överstiger mer än ett av följande gränsvärden; 70
miljoner kronor i nettoomsättning, 35 miljoner kronor i balansomslutning eller 50
anställda (Grantthornton.se). Inom EU finns därmed inget lagkrav på att alla företag
måste bli reviderade, utan varje medlemsland får själva besluta om revisionsplikten
för små och medelstora företag inom de gränsvärden som EU satt upp (SOU
2008:32).
Efter en längre period av diskussioner kring revisionspliktens vara eller icke vara för
småföretag bestämmer sig Sverige i november år 2010 att revisionsplikten för
småföretag skall slopas (bokslutsrapporten.se (A)). Antalet företag som vid denna
tidpunkt berördes av beslutet var omkring 250 000 aktiebolag, vilket i sig motsvarade
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ungefär 70 procent av alla aktiebolag i Sverige (bokslutsrapporten.se (A)). Den gräns
som gäller i Sverige är dock väsentligt lägre än de maxgränser som finns i EU:s
fjärde bolagsrättsliga direktiv. I Sverige omfattas de aktiebolag som under de två
senaste räkenskapsåren inte når upp till två av de tre framtagna gränsvärden av
revisionspliktens slopande. Gränsvärdena är; mer än 3 miljoner i nettoomsättning,
mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, fler än 3 stycken anställda
(Bolagsverket, 2010)
De nya reglerna innebär alltså att småföretag, till skillnad från större företag inte
längre enligt lag måste bli reviderat av en extern revisor (Svd.se). Istället kan
småföretagen numera välja fritt bland redovisnings- och revisionsföretagens alla
tjänster (SOU 2008:32). Om vi väljer att kategoriserar alla redovisnings- och
revisionstjänster kan småföretagens valmöjligheter delas in i fyra alternativ. Två av
dessa alternativ har småföretag sedan tidigare ställts inför, nämligen användande av
revisor och redovisningskonsult eller enbart revisor. I nedanstående tabell beskrivs
innebörden av alla fyra alternativ. De fyra kategorierna kommer sedermera utgöra en
grund för den fortsatta studien.

Revision och

Detta alternativ innebär att företaget anlitar både en extern

redovisningstjänster

revisor och redovisningskonsult. Revisorn för att granska
företagets

redovisning,

med

syfte

att

upplysa

om

redovisningens tillförlitlighet och ledningen sätt att förvalta
organisationen

(Nationalencyklopedin.se)

Redovisningskonsulten, för att stämma av konton, göra
löpande

bokföring,

årsredovisning,

deklarationer,

skatteinbetalningar och upprätta kontakter med myndigheter
etc. (Srfkonsult.se). En auktoriserad redovisningskonsult kan
sedermera utfärda en bokslutsrapport i de fall företaget
uppfyller de krav som ställds av REKO. Bokslutsrapporten
kan

ses

som

kvalitetsförsäkrad.

ett

kvitto
Rapporten

på

att
kan

redovisningen

är

lämnas

en

då

redovisningskonsult biträtt eller helt upprättat företagets
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årsredovisning. Bokslutsrapporten gäller främst mellan
uppdragsgivare och redovisningsföretag, men skall enligt
utvecklarna

även

kunna

användas

i

samband

med

kreditgivning.(Bokslutsrapporten.se(B))1

Revision

Innebär att företaget endast använder sig av en extern
revisor, för att granska företagets redovisning, med syfte att
upplysa om redovisningens tillförlitlighet och ledningen sätt
att förvalta organisationen (Nationalencyklopedin.se)

Redovisningstjänster

Innebär att företaget anlitar en extern redovisningskonsult,
för att stämma av konton, göra löpande bokföring,
årsredovisning,

deklarationer,

skatteinbetalningar

och

upprätta kontakter med myndigheter etc. (Srfkonsult.se). En
auktoriserad redovisningskonsult kan som tidigare nämnts
även lämna en bokslutsrapport till företaget då han/hon anser
att företaget följd de regler som återfinns i REKO
(Bokslutsrapporten.se(B)).

Inga tjänster

Innebär att företaget gör valet att inte anlita varken en
redovisningskonsult eller revisor.

Tabell 1. Småföretagens valmöjligheter vad gäller externa redovisnings- och
revisionstjänster indelade i fyra olika kategorier.

1

	
  

Från början var vår avsikt att även studera bokslutsrapportens förekommande bland småföretagen i
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1.2 Problemdiskussion
Ungefär 250 000 svenska småföretag har alltså numera möjligheten att välja fritt
bland

alla

redovisnings-

och

revisionstjänster

(bokslutsrapporten.se(A);

ekonomifakta.se). Företagen som berörs av slopandet är visserligen små, men det
utesluter inte att företagen skiljer sig åt på många andra plan. Detta torde rimligtvis
innebära att valet av externa tjänster förmodligen kommer att påverkas av faktorer
inom företaget och hos företagaren.

Faktorer av olika slag som påverkar småföretagaren i sitt val av redovisnings- och
revisionstjänster är ett relativt outforskat område har det visat sig. Mycket av den
befintliga litteraturen som behandlar det här området bottnar dock i forskning som
studerat efterfrågan av revision. I dessa studier har agentteorin varit en vanligt
förekommande teoretisk utgångspunkt (Lambert, 2001). Agentteorin beskriver den
separation mellan ägande och kontroll som många gånger uppstår i ett företag, vilket
i sin tur kan leda till att ett agentproblem uppstår (Fama, 1980). Agentteorin kan dock
vara svår att applicera på småföretag eftersom deras ägarstruktur sällan är särskilt
komplex (Fama & Jensen, 1983) och att det dessutom sällan råder någon separation
mellan ägande och kontroll inom småföretag (Tabone & Baldacchino, 2003). Enligt
agentteorin görs emellertid ett antagande om att det råder informationsasymmetri
mellan olika parter inom företaget samt att alla parter agerar självmaximerande. Ett
agentproblem uppstår i de fall den part som har ett informationsövertag väljer att
utnyttja övertaget på den andre partens bekostnad. Revision kan vid en sådan
situation

fungera

som

en

kontrollerande

funktion

för

att

minska

informationsasymmetrin och därmed minska risken för att ett agentproblem skall
uppstå inom ett företag (Jensen & Meckling, 1976; Tabone & Baldacchino, 2003).

Utöver agentteorin har i huvudsak ytterligare fyra andra teorier använts för att
förklara efterfrågan på revision nämligen; intressentteorin, resursberoendeteorin,
institutionella teorin och legitimitetsteorin. Att det är relativt många teorier som
använts för att förklara efterfrågan på revision säger en del om dess komplexitet. Det
råder med andra ord delade meningar om vad det egentligen är som styr efterfrågan.
Intressentteorins utgångspunkt är att företag påverkas av leverantörer, långivare,
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anställda, media, lagstiftare med flera, dvs. företagets intressenter. (Donaldson &
Preston, 1995) För att få tillgång till intressenternas resurser krävs ett visst ansvar
från

företagets

sida

vilket

påverkar

företagets

användande

av

revision.

Resursberoendeteorin går i linje med intressentteorin och beskriver hur anskaffandet
av resurser förenklas i och med goda relationer till sina intressenter. Företagets
viktigaste intressenter är ofta intresserade av företagets verksamhet och hur den sköts.
De kan då kräva att företaget skall granskas av en revisor (Pheffer & Salancik, 2003,
Jansson et al, 2010). Nyinstitutionella teorin beskriver hur företag agerar efter gamla
vanor, mönster och rutiner (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Med
anledning av att revision sedan en tid tillbaka varit ett lagkrav för företagen vi ämnar
undersöka kan tjänsten blivit en del av företagets gamla vanor och rutiner. Företag
kommer således enligt nyinstitutionella teorin fortsätta använda sig av revision
eftersom de agerar efter gamla vanor. Legitimitets teori å sin sida innebär att företag
skaffar sig legitimitet, dvs. skapar sig ett gott rykte, genom att agera efter vad som är
accepterat i samhället (Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978;
Ljungdahl, 1999). Tidigare studier (Arvidsson & Olander, 2011) visar att småföretag
använder sig av exempelvis revision i sin strävan efter att erhålla legitimitet.

Många forskare kan konstateras ha intresserat sig för vad som styr efterfrågan på
revision. Ett annat område med anknytning till vår studie som studerats i viss mån är
effekten av revisionspliktens slopande. Forskning på området har genomförts både
innan och efter slopandet av revisionsplikten (Kindberg & Nichols, 2010, Arvidsson
& Olander, 2011; Svanström, 2008). I en undersökning av Statens offentliga
utredningar (SOU) genomförd innan slopandet förutspåddes att relativt stor andel, 40
procent, skulle avskaffa revisionen om den blev frivillig (SOU, 2008:32). Efter
slopandet år 2010, kunde emellertid det verkliga utfallet först studeras. Det verkliga
utfallet visade att effekten inte alls blev så stor som förundersökningen förutspådde. I
en undersökning år 2012 visade det sig att 75 % av Sveriges småföretag väljer att
behålla revisorn trots att det är frivilligt (Danielsson, 2012). Den uteblivna effekten
på småföretagen har i sin tur lett till att flera forskare har intresserats av varför så
många småföretag fortfarande efterfrågar revision. Arvidsson & Olanders (2011)
studie av detta fenomen visar att revisonen har institutionaliserats, samt att
institutionaliseringens

samband

med

legitimitetsgivande

och

ett

rådande
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förväntningsgap är de främsta anledningar till varför småföretag fortfarande
efterfrågar revision i så pass stor utsträckning.

Majoriteten av de svenska småföretagen väljer alltså att behålla revisorn trots att den
är frivillig (Danielsson, 2012). Varför skulle revisionsplikten slopas över huvud taget
då, kan man fråga sig? Anledningen till att slopandet genomfördes var för att gynna
de svenska småföretagens konkurrenskraft (SOU, 2008:32). Utredningen visade att
revisionsplikten för många småföretag dels var allt för kostsam och dels innebar ett
hämmande av bättre och mer inriktade redovisningstjänster (SOU, 2008:32).

För omgivningen är en revision en kvalitetsstämpel på företagets finansiella rapporter
och upplevs som ett säkerhetstecken eftersom företaget låtit en utomstående person
granska verksamheten. På ett liknande sätt kan också en redovisningskonsult
användas för att få mer objektiva och verifierbara finansiella rapporter (Lambert,
2001). En auktoriserad redovisningskonsult kan dessutom numera kvalitetsstämpla
företaget redovisning genom att tillhandahålla företaget en bokslutsrapport
(Bokslutsrapporten.se (A)).

Flera företag som anlitar en revisor gör det dessutom med anledning av att de
upplever ett behov av rådgivning. Revisorns rådgivning består av anvisningar, tips,
råd och kommentarer som kan leda till förbättring av företagets verksamhet och
lönsamhet (Svanström, 2008). För att som företag få denna typ av rådgivning krävs
emellertid inte en revisor, utan detta kan även en redovisningskonsult bidra med
(Srfkonsult.se). Vi anser därmed att av de tjänster som erbjuds företagen så finns det
tjänster som inte helt, men delvis fyller samma behov som varandra.

Tjänsterna som företagen erbjuds är uppenbart olika på några punkter, medan de är
lika på andra. De har alla sina fördelar och nackdelar. Tidigare studier på detta
område präglas som tidigare nämnts av undersökningar av vad som styr efterfrågan
på endast revison. Det finns emellertid ingen studie som tagit ett helhetsperspektiv på
valet av alla redovisnings- och revisionstjänster. Småföretagare står således inför ett
val som kräver betydligt mer eftertänksamhet än tidigare då inte samma
valmöjligheter fanns. Valmöjligheterna för småföretagaren har dessutom breddats
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med fler tjänster som gör att gränserna mellan tjänsternas innebörd har allt mer
suddats ut. Valet av tjänst kan därmed anta präglas allt mer av vad för behov
företaget och företagaren upplever sig ha. Behovet som företaget och företagaren
upplever antar vi drivs av ett antal olika faktorer. Utifrån fem samhällsvetenskapliga
teorier (agentteorin, legitimitetsteorin, nyinstitutionella teorin, intressentteorin och
resursberoendeteorin), samt tidigare studier kan vi identifiera några av dessa faktorer.
Faktorerna vi identifierar kommer omfatta både företaget, men även personliga
faktorer som omfattar företagaren. Faktorerna kommer sedermera förväntas att ha
olika effekt på valet av tjänst.

Praktiskt kan studien vara av intresse både för redovisnings- revisionsföretagen som
erbjuder de olika tjänsterna. Förhoppningsvis kommer studien resultera i att byråerna
kan ringa in vilka det är som egentligen köper tjänsterna och därefter på ett
effektivare sätt inrikta sin marknadsföring. Studien kan även vara intressant för
småföretagarna då de kan studera andra småföretags val av externa tjänster, vilket i
sin tur kan leda till en lägre osäkerhet för de företag som står iför valet att välja
externa tjänster. Studiens teoretiska bidrag är att presentera ny kunskap kring
småföretag och deras val av externa redovisnings- och revisionstjänster. Studien
kommer således bidra med en ökad förståelse kring andra faktorer än de som redan
studerats och dess påverkan på valet av samtliga redovisnings- revisionstjänster.
Studien undersöker även huruvida teorier som tidigare använts för att förklara
efterfrågan på revision även användas för att förklara efterfrågan på samtliga
redovisnings- och revisionstjänster.

1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående problemdiskussion blir vår frågeställning enligt följande:

•

Vilka faktorer påverkar småföretagens val av externa redovisnings- och
revisionstjänster?
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1.4 Syfte
Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer som påverkar småföretags val av
externa redovisnings- och revisionstjänster.

1.5 Disposition
Metod
I studiens andra kapitel diskuteras relationen mellan teori och empiri, samt studiens
vetenskapliga utgångspunkt. Vidare beskriver vi de källor vi använt oss av för att
samla på oss information kring ämnet. Kapitlet avslutas sedermera med ett
källkritikavsnitt.
Teoretisk referensram
I det tredje kapitlet presenterar vi den teoretiska referensramen för studien. Tolv
stycken faktorer identifieras med hjälp av befintliga teorier och tidigare studier. Under
teoriavsnittet utvecklas även tolv hypoteser där var och en har en koppling till någon
av de faktorer som tas upp under teorin. Kapitlet avslutas med en sammanställning av
alla hypoteser, samt hypotesernas teoretiska förankring.
Empirisk metod
I det fjärde kapitlet diskuteras valet av undersökningsmetod. Vi presenterar
undersökningens utformning, samt enkätundersökningens design. Studiens beroende
och oberoende variabler presenteras sedan i avsnittet för operationaliseringen. Under
operationaliseringen förklaras även varje variabels koppling till respektive enkätfråga.
Vidare beskriver vi det urval vi gjort och slutligen presenterar vi metodkritik och även
studiens bortfall.
Empirisk analys
Inledningsvis i det femte kapitlet presenterar vi det empiriska materialet som
enkätundersökningen genererat genom en univariat analys av materialet. Vidare
genomför vi ett antal bivariata- och multivariata tester på det empiriska materialet
med syftet att testa de hypoteser som genererats under teoriavsnittet. Resultatet
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analyseras sedermera och jämförs med nämnda teorier och tidigare studier.
Avslutningsvis presenterar vi huruvida hypoteserna gäller eller förkastas.
Slutsats
I det sjätte och sista kapitlet sammanfattas de viktigaste resultaten ifrån den ovan
nämnda analysen. Detta sammankopplas med den problemformulering som
presenteras i studiens början och uppfyller studiens syfte. Vidare lämnas även förslag
på vidare studier för ämnet.

Metod
Teoretisk referensram
Empirisk metod
Empirisk analys
Slutsats
Figur 1. Disposition
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2.0 Metod
I detta kapitel presenterar vi den metod som använts i uppsatsen. Inledningsvis
diskuteras och motiveras valet av forskningsansats, samt kunskapssynen för studien.
Kapitlet innehåller även en beskrivning av den litteratur som vi använt oss av i
studien och avslutningsvis följer ett källkritiksavsnitt.

2.1 Val av metod – relationen mellan teori och
empiri
Flera forskare (Svanström, 2008; Arvidsson & Olander, 2011) har sedan tidigare
studerat fenomenet varför småföretag väljer att anlita externa revisionstjänster, dvs.
efterfrågan på revision. Den studie vi ämnar göra syftar emellertid till att undersöka
faktorer hos företagen och företagaren som kan tänkas påverka vad för tjänster de
väljer att köpa. För att genomföra en sådan studie tvingas vi emellertid välja mellan
två olika angreppssätt för vår undersökning. Den vanligaste uppfattningen kring
förhållandet mellan teori och empiri är enligt Bryman & Bell (2005) deduktiv teori. I
en deduktiv undersökning är utgångspunkten känd teori, utifrån vilken det skapas
hypoteser. Hypoteserna granskas sedan empiriskt och leder sedermera fram till ett
resultat (Bryman & Bell, 2005). Förutom den deduktiva forskningsansatsen finns
ytterligare ett sätt att se på förhållandet mellan teori och empiri nämligen induktiv
teori. En induktiv undersökning skiljer sig från den deduktiva på det sättet att
observationer och resultat leder till teori. (Bryman & Bell, 2005). För att vi ska
uppfylla studiens syfte, att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av externa
redovisnings- och revisionstjänster, krävs emellertid att vi utgår från tidigare
forskning och teorier för att först identifiera de faktorer vi ämnar undersöka. Från de
identifierade faktorerna kan vi således generera olika hypoteser kring dess samband
med valet av externa redovisnings- och revisionstjänster. Hypoteserna som genereras
blir sedan observerade i en empirisk granskning, vilket slutligen leder oss fram till ett
resultat. Vår undersökningsmetod kan således konstateras ha ett tydligt angreppssätt
åt det deduktiva hållet. Med anledning av att vi anser den deduktiva undersökningen
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som mest lämplig för vår studie innebär det att vi bortser från den induktiva
undersökningsmetoden.
Faktorernas påverkan på valet av tjänst har vi emellertid begränsad kunskap om.
Tidigare forskning på området omfattar till största delen små- och medelstora företag
(Svanström, 2008; Arvidsson & Olander, 2011 etc.). Majoriteten av studierna är
dessutom inriktade mot efterfrågan på endast tjänsten revision. Den tidigare
forskningen på området kunde emellertid leda oss fram till ett antal antaganden. Det
var dock svårt att förutspå ett linjärt samband mellan faktorerna i utformandet av
hypoteserna. Den här typen av undersökningar som utforskar ett fenomen där
kunskapen är ringa, eller saknas helt, benämns som explorativa undersökningar (Patel
& Davidsson, 2003). I en explorativ undersökning handlar det om att få fram en så
bred beskrivning av förhållandena som möjligt eftersom problemet är okänt
(Andersen, 1998; Patel & Davidsson, 2003). För vår studie innebär detta att vi utifrån
tidigare studier kommer identifiera viktiga faktorer för valet av externa redovisningsoch revisionstjänster. Vår undersökning ämnar sedermera påvisa i vilken riktning de
olika faktorerna påverka valet av externa tjänster.

2.2 Kunskapssyn
Studiens syfte är som tidigare nämnts att kartlägga och förklara olika faktorer som
påverkar småföretaget i sitt val av redovisnings- och revisionstjänster. De faktorer
som vi valt att undersöka är medvetet objektiva. Objektiva faktorer innebär att de är
sakliga och opartiska. En objektiv faktorer är exempelvis företagarens ålder. Vi kan
därmed konstatera att vi inte har för avsikt att avbilda respondentens egna känslor och
upplevelser, vilket skulle varit fallet om vi istället valt att studera subjektiva faktorer
(Wallén, 1996). En subjektiv faktor är exempelvis företagarens åsikt om
redovisningstjänster. Vid mätning av subjektiva faktorer krävs att svaren tolkas och
det finns då en större risk att analysen påverkas av egna tankar och värderingar. Vi
väljer istället i vår empiriska undersökning att hålla en distanserad, neutral och
opartisk relation till respondenten. Utifrån respondentens svar har vi sedan intentionen
att skapa en helhetsbild av vilka faktorer som påverkar småföretag i sitt val av
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redovisning- och revisionstjänster. Fokus för undersökningen är som nämnts ovan att
förklara ett fenomen, vilket även det är utmärkande kännetecken för positivismen.
Hermeneutik å sin sida har sitt fokus på att skapa förståelse för ett fenomen genom att
tolka innebörder i texter (Bryman & Bell, 2005; Wallén, 1996; Patel & Davidsson,
2003). Undersökning kommer med andra ord att präglas av positivism snarare än
hermeneutik. Eftersom vi valt att studera objektiva faktorer kommer någon tolkning
av respondenternas svar inte vara aktuell. Med anledning av att svaren inte behöver
tolkas minimeras även risken för att resultatet sedermera skall bli snedvridet.

2.3 Informationskällor och källkritik
I studien har vi i huvudsak använt oss av vetenskapliga artiklar i skapandet av den
teoretiska referensramen. En teoretisk referensram som vi sedermera använt för att
identifiera de faktorer hos företag och företagare vars samband med användandet av
redovisnings- och revisionstjänster vi valt att undersöka. En del av den information vi
använt kommer dock från olika tidningsartiklar och webbsidor exempelvis,
bolagsverket.se, ekonomifakta.se, farakakadei.se och svensktnäringsliv.se etc. För
uppsatsens metodkapitel har vi främst använt oss av Bryman & Bell (2005), Wallén
(1996), samt Patel & Davidsson (2003).
De teorier vi valt att utgå ifrån i referensramen är agentteorin, intressentteorin,
resursberoendeteorin, legitimitetsteorin, samt nyinstitutionella teorin. Det gör vi med
anledning av att ett företags agerande i olika situationer kan förklaras genom dessa
teorier. I vårt fall handlar det om valet av externa tjänster. Det visade sig nämligen när
vi studerade tidigare forskning att dessa teorier i stor utsträckning använts för att
förklara användningen av revisionstjänster. Enligt agentteorin kan användandet av
revisionstjänster förklaras av kontrollbehov och verifierbarhet. Är utgångspunkten å
andra sidan intressentteori, resursberoendeteori, legitimitetsteori och nyinstitutionella
teorin förklaras användandet av revisionstjänster mer av förväntningar och gamla
vanor. De teorier vi valt att utgå ifrån i den teoretiska referensramen har en tydlig
koppling till användandet av revision. Syftet med vår studie är dock att även
undersöka användandet av redovisningstjänster. Det som emellertid har skett efter att
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dessa teorier utvecklats är att nya tjänster växer fram som suddar ut gränserna mellan
vad redovisnings- och revisionstjänster innebär för företagets verksamhet. Vi tycker
oss därmed kunna applicera dessa teorier även på efterfrågan av redovisningstjänster.
Under studiens process har vi alltid försökt förhålla oss kritiska till det material vi
använt oss av eftersom ett av målen med studien är att den ska vara så trovärdig som
möjligt. Tidningsartiklar och Internetkällor anses generellt ha låg trovärdighet, även
om vissa etablerade tidningar och webbsidor torde anses vara relativt trovärdiga. De
vetenskapliga artiklar vi använt anser vi ha hög trovärdighet eftersom de blivit
granskade (peer reviewed).
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3.0 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensramen för vår fortsatta studie.
Det finns ett antal olika teorier som kan förklara varför företag efterfrågar
redovisnings- och revisionstjänster. Eftersom det i vårt fall råder viss osäkerhet kring
vilka faktorer som kan tänkas påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster
kommer referensramen vara relativt bred. Varje vald faktor kommer sedan att
diskuteras utifrån referensramens teorier, samt tidigare studier. I slutet av kapitlet
kommer en utvecklad teoretisk modell presenteras, samt en samanställning av de
hypoteser som har genererats. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de olika
hypotesernas förankring till den teoretiska referensramen.

3.1 Utifrån kontroll och verifierbarhet
Inledningsvis väljer vi att presentera teorier som kan förklara användningen av
redovisnings- och revisionstjänster utifrån kontroll och verifierbarhet. Först ut i
teoriavsnittet är således en av de vanligaste teorierna som används för att förklara
varför företag efterfrågar redovisnings- och revisionstjänster, nämligen agentteorin
(Lambert, 2001). Inom agentteorin ser man på företag som ett näste av kontrakt vars
syfte är att klargöra respektive parts rättigheter och skyldigheter (Smith & Watts,
1983 genom Deegan & Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980).
Varje kontrakt består av två parter, en principal och en agent. Principalen är den part
som vill ha någonting utfört, medan agenten är den part som skall utföra något åt
principalen (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1983). Kontraktet mellan
principalen och agenten är oftast ofullständigt då det på förhand är svårt att precisera
parternas rättigheter och skyldigheter vid olika typer av scenarion. Resultatet blir
därmed att kontraktens innehåll blir generella och övergripande (Jensen & Meckling,
1976). Vidare antas både dessa parter enligt agentteorin delvis ha olika mål och agera
självmaximerande. Detta får till följd att agenten kommer att försöka gynna sina egna
intressen på bekostnad av principalen (Jansson et al, 2010).
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Den vanligaste relationen som används för att förklara agentteorin är den mellan
företagsledningen (agenten) och aktieägarna (principalen) (Shankman, 1999). I
relationen

mellan

dessa

parter

råder

oftast

informationsasymmetri

då

företagsledningen ofta är bättre insatt i företagets verksamhet (Eisenhardt, 1989). Det
finns emellertid ett antal olika sätt för principalen att minska informationsasymmetrin
och därmed minska risken för att företagsledningen skall gynna sina egna intressen.
Aktieägarna kan exempelvis kräva att företagsledningen ska offentliggöra diverse
rapporter, tillsätta en styrelse eller anlita en extern revisor som granskar företagets
verksamhet och företagsledarnas agerande (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994).
På liknande sätt kan också en redovisningskonsult användas för att få mer objektiva
och verifierbara finansiella rapporter (Lambert, 2001). I relationen mellan
företagsledningen och aktieägarna antas dock en delning ha skett mellan kontrollen
och ägandet av verksamheten. En sådan delning är dock vanligast i större företag på
grund av dess mer komplexa ägarstruktur (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983).
Vår studies målgrupp, småföretag, är emellertid sällan särskilt komplexa i sin
ägarstruktur. Det är exempelvis vanligt att samma person kontrollerar och äger
företaget (Tabone & Baldacchino, 2003). Det innebär att småföretag inte upplever
agentproblemet i samma utsträckning som större företag. Ett agentproblem kan dock
uppstå internt inom företaget mellan exempelvis företagsledare och anställda.
Anställda antas då agera för att gynna sina egna intressen och företagsledningen får på
grund av rådande informationsasymmetri svårt att kontrollera deras agerande. Graden
av informationsasymmetri som uppstår mellan företagsledningen och deras anställda
varierar dock också oftast med företagets storlek, vilket innebär att det interna
agentproblemet inte torde vara så frekvent förekommande i småföretag heller (Abdelkhalik, 1993). Att som företag använda sig av olika typer av redovisnings- och
revisionstjänster är alltså ett viktigt instrument i det syfte företag vill öka kontrollen
och verifiera verksamheten.

3.2 Utifrån förväntningar och gamla vanor
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Ett alternativt sätt att angripa tidigare forskning inom området för användning av
redovisnings- och revisionstjänster är utifrån förväntningar och gamla vanor.
Agentteorin handlar som tidigare nämnts ofta om relationen mellan företagsledaren
och aktieägarna (Shankman, 1999). Ser man istället företaget till sin helhet och
studerar övriga parter i relation till företaget handlar det istället om intressentteorin
(Donaldson & Preston, 1995). En intressent beskrivs som individer eller grupper som
direkt eller indirekt kan påverka eller påverkas av företaget och dess agerande. Som
exempel kan nämnas långivare, leverantörer, kunder, media, miljöorganisationer och
staten (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Intressentteorin har sin
utgångspunkt i att ett företag har uttalade och outtalade kontrakt med sina intressenter
(Hill & Jones, 1992; Jones, 1995). Det är för företaget viktigt att leva upp till
intressenternas förväntningar, då de kan vara avgörande för företagets framgång
(Freeman, 1984). Intressenternas förväntningar kan dock vara olika och till viss del
även motsägelsefulla. Detta innebär att man som företagare måste sträva efter att
hitta en bra balans och därmed skapa stabila förhållanden till sina intressenter (Ax et
al, 2009).
Vissa intressenter är dock mer betydelsefulla, vilket ofta leder till att man som
företagare försöker tillgodose deras förväntningar i större utsträckning (Shankman,
1999). Intressentteorin kan därför sägas vara nära förknippad med en annan teori,
resursberoendeteorin (Janson et al, 2010). Resursberoendeteorins utgångspunkt är att
vissa intressenter anses viktigare än andra på grund av att de tillhandahåller viktiga
resurser för företaget. Beroende på hur viktig intressentens resurs är för företagets
verksamhet kommer intressentens behov tillgodoses (Pfeffer & Salancik, 1978). Ett
sätt för företaget att tillgodose en intressents behov kan exempelvis vara att genom en
redovisningskonsult eller revisor säkerställer företagets finansiella rapporter genom
exempelvis en revisionsberättelse eller bokslutsrapport.
Ytterligare en teori som kan sägas vara ett komplement till intressentteorin är
legitimitetsteorin (Ljungdahl, 1999). Utifrån denna teori antas ett outtalat socialt
kontrakt finnas mellan företagen och samhället i stort (Deegan & Unerman, 2011).
Till skillnad från intressentteorin där fokus ligger på hantering av intressentkrav, så
handlar legitimitetsteorin om legitimering av företaget gentemot intressenterna
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(Ljungdahl, 1999). Enligt legitimitetsteorin kommer företaget agera utifrån vad som
anses korrekt/lämpligt utifrån samhällets normer, värderingar och förväntningar
(Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). Genom att
följa dessa normer och värderingar kommer företaget i gengäld erhålla
legitimitet/acceptans av samhället (Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999).
Normer och värderingar, kan dock skifta i samhället. Det gäller därför att som
företagare vara uppmärksam på hur samhället förändras över tiden och vad som
förväntas av företagen. Har ett företag uppnått legitimitet är inte det självklart att den
automatiskt bibehålls utan det krävs att företaget kontinuerligt arbetar mot att uppfylla
samhällets krav (Deegan & Unerman, 2011, Shocker & Sethi, 1974 genom Ashforth
& Gibbs, 1990). Revision är en extern tjänst som sedan långt tillbaka i tiden använts
och därmed kan anses accepterad i samhället (Arvidsson & Olander, 2011). I företags
strävan efter legitimitet kan således revision användas.
En annan teori som ofta hänger samman med intressent- och legitimitetsteorin är
nyinstitutionella teorin. Nyinstitutionella teorin handlar om att företag ofta agerar
efter vanor och rutiner och med andra ord följer gamla mönster som anses acceptabla
utifrån samhällets förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995 genom
Lynall et al, 2003; Meyer & Rowan, 1977). Följer organisationer allmänt accepterade
strukturer och procedurer, exempelvis revision erhåller de ofta i gengäld legitimitet
(Meyer & Rowan, 1977). Revision är en tjänst som sedan långt tillbaka i historien
anses accepterad av samhället och används således av företag för att erhålla
legitimitet. En sådan tjänst anses därmed vara institutionaliserad (Arvidsson &
Olander, 2011). Inom den nyinstitutionella teorin finns enligt DiMaggio och Powell
(1983) tre olika sorters isomorfismer: tvingande -, normativ- och mimetisk
isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att organisationer blir allt mer lika
varandra på grund av yttre påtryckningar, exempelvis lagändringar som säger att alla
aktiebolag måste bli årligt reviderade. Normativ isomorfism innebär att företag
kommer att bli allt likare varandra på grund av företagsledningens utbildning och
sociala umgänge etc. Alltså att man som företagsledare tenderar att ta med
värderingar, åsikter, idéer och normer från exempelvis utbildningen in i arbetslivet. I
vårt fall kan det tänkas handla om fördelar/nackdelar med revision och
redovisningstjänster i mindre företag utifrån de vetenskapliga artiklar man läst.
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Mimetisk isomorfism, sker när ett företag sneglar på ett framgångsrikt företag och
helt enkelt kopierar deras val för att skapa legitimitet. Denna typ av isomorfism är
speciellt vanlig då osäkerhetsgraden är hög inom ett företag (DiMaggio & Powell,
1983). Valet av externa redovisnings- och revisionstjänster kan alltså också påverkas
av den osäkerhetsgrad som råder inom företaget, gällande den ekonomiska delen av
företaget. Företag vill sällan sticka ut från mängden, företag vill bli accepterade i
samhället och exempelvis lagändringar leder allt som oftast till en ökad
osäkerhetsgrad, till vilket följden torde bli ökad efterfrågan av extern hjälp. Utifrån de
teorier vi presenterat i detta stycke kan nu konstateras att valet av redovisnings- och
revisionstjänster även kan vara kopplat till gamla vanor och förväntningar.

3.3 Företaget
Faktorer inom företaget torde påverka företagets val av externa redovisning- och
revisionstjänster. Att precisera vilken typ av tjänst som kommer efterfrågas är dock
svårt att svar på. Däremot kan en diskussion kring valda faktorer påvisa en minskad
eller ökad efterfrågan på redovisnings- och revisionstjänster baserat på de teorier som
presenterats ovan.

Figur 2. Faktorer inom företaget och dess samband med valet av redovisnings- och
revisionstjänster.

3.3.1 Ålder
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Den första faktorn vars samband med användandet av redovisnings- och
revisionstjänster vi väljer att undersöka är företagets ålder. Företagets ålder som
faktor har sin grund i den nyinstitutionella teorin. Enligt nyinstitutionella teorin agerar
företag efter gamla vanor, mönster och rutiner (DiMaggio & Powell, 1983; Scott,
1995 genom Lynall et al, 2003; Meyer & Rowan, 1977). Ett äldre företag som
historiskt sett valt att använda revision, torde således fortsätta använda sig av
revisionstjänster trots att det numera är frivilligt för småföretag. Yngre företag torde
däremot inte vara lika invaggade i mönster och rutiner och en skillnad sett till valet
revision torde därmed kunna urskiljas mellan äldre och yngre företag. Detta samband
antar vi kommer visa sig särskilt tydligt i jämförelsen mellan äldre företag och de
företag som tillkommit efter revisionspliktens slopande.
En teori som emellertid talar emot att någon skillnad skulle kunna urskiljas sett till
företagets åder är legitimitetsteorin.

Enligt legitimitetsteorin eftersträvar företag

acceptans och legitimitet från olika aktörer i samhället och följer därmed ofta normer
och värderingar som finns i samhället (Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik,
1978; Ljungdahl, 1999). Revision har exempelvis varit framträdande i Sverige under
en längre tid och är en allmänt accepterat granskningstjänst i samhället som ger
legitimitet till företagen (Arvidsson & Olander, 2011). Enligt legitimitetsteorin torde
därmed ingen större skillnad i efterfrågan av revisionstjänster kunna urskiljas mellan
äldre och yngre företag då företaget oavsett ålder antas eftersträva legitimitet
(Ljungdahl, 1999).
Enligt Tanewski & Carey (2007) möter dock ett nystartat företag många nya
regelmässiga och operativa utmaningar under de första verksamma åren.
Osäkerhetsgraden torde därför vara högre i ett yngre företag, än i ett äldre. Tidigare
forskning (Ping et al, 2006) visar exempelvis att yngre företag i Australien tenderar
att använda sig av externa rådgivande tjänster i större utsträckning än äldre företag.
Rådgivande tjänster kan dock utföras av både en revisor och/eller redovisningskonsult
(Srfkonsult.se; Far.se). Yngre företag tenderar dessutom att vara mer innovativa och
flexibla i sitt agerande än äldre företag (Johansson, 2002). Därmed torde en skillnad
mellan äldre och yngre företags användning av redovisnings- och revisionstjänster
ändå kunna urskiljas. Detta skulle kunna innebära att yngre företag i större
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utsträckning än äldre väljer att nöja sig med en redovisningskonsult istället för en
revisor. Ytterligare ett antagande vi gör är att äldre företags osäkerhetsgrad sett till
exempelvis redovisnings- och skatteregler torde vara lägre än i yngre företag. En
anledning till det skulle vara att ett äldre företag samlat på sig erfarenheter under åren.
Äldre företag kan därmed antas ha ett lägre behov av externa redovisningstjänster i
jämförelse med yngre företag.
Sammanfattningsvis torde äldre företag i större utsträckning än yngre företag
fortfarande efterfråga revision med anledning av gamla vanor. Yngre företag torde
dessutom efterfråga redovisningstjänster i större utsträckning än äldre företag med
anledning av att deras osäkerhetsnivå torde vara högre. Ovanstående diskussion
indikerar att ett samband mellan företagets ålder och valet av tjänst torde förekomma
och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets ålder och valet av redovisnings- och
revisionstjänster

3.3.2 Regional placering
Varifrån i Sverige som företaget utgår ifrån, dvs. företagets regionala placering, kan
antas påverka företagets val av redovisnings- och revisionstjänster. Företagets
regionala placering som faktor har sin koppling till legitimitetsteorin, vilket innebär
att ett företag eftersträvar acceptans från olika aktörer i samhället och därmed agerar
efter normer och värderingar som finns i samhället (Deegan & Unerman, 2011;
Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). För användandet av redovisnings- och
revisionstjänster innebär det således att företagen väljer den tjänst som anses legitim i
det samhälle, dvs. den regionen, som verksamheten är placerad i.
För att det skall kunna urskiljas några sådana skillnader i användandet av
redovisnings- och revisionstjänster baserat på företagets regionala placering krävs
emellertid att normer och värderingar skiljer sig mellan olika regioner inom Sverige.
Om fallet skulle vara så att normer och värderingar var lika i alla regioner runt om i
Sverige skulle det innebära att inget specifikt mönster kan urskiljas i valet av externa
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tjänster sett till regional placering. Enligt nyinstitutionella teorin kommer som tidigare
nämnts företag välja den tjänst som enligt gamla vanor, mönster och rutiner anses
acceptabel utifrån samhällets förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995
genom Lynall et al, 2003; Meyer & Rowan, 1977). Med anledning av att revisionen
tidigare var lagstadgad torde inga skillnader i gamla vanor och mönster finnas sett till
företagets regionala placering.
Baserat på tidigare studier (Svanström, 2008; Wigren, 2003; Chan et al, 1993) antar vi
emellertid att det existerar skillnader mellan olika regioners normer och värderingar.
Svanströms (2008) studie som genomfördes innan revisionspliktens slopade, påvisade
att regionala skillnader torde kunna urskiljas sett användandet av revision. Antagandet
grundande Svanström (2008) bland annat på att småländska företagare uppskattade
funktionerna som revision förde med sig mer, både intern och gentemot företagets
intressenter, än vad företagare i Stockholm gjorde. Förklaringen till detta menade han
var att det existerade skillnader i samhällets förväntningar. Som referenspunkt
använder Svanström (2008) Gnosjöandan, där punktlighet och pålitlighet speglar
samhällets förväntningar (Wigren, 2003). Ett annat exempel på skillnader sett över
regioner är att på mindre orter är ofta relationen mellan företagare och dess revisor
närmare och mer personlig, vilket leder till att revisorns roll ofta blir något bredare än
i större städer (Farakadei.se). Det kan med andra ord tänkas påverka valet att använda
sig av en revisor. Ytterligare en anledning som kan tänkas skapa regionala skillnader i
användandet av redovisnings- och revisionstjänster är kostnadsvariationer. Tidigare
studier (Chan et al, 1993) visar nämligen att revisionsarvodet tenderar att vara högre i
storstadsregioner än i småstadsregioner. Det skulle således kunna innebära att revision
är mindre förekommande i storstadsregioner jämfört med småstadsregioner.
Sammanfattningsvis kan konstateras att utifrån legitimitetsteorin kommer företag
välja den tjänst som anses accepterad och motsvarar samhällets förväntningar.
Tidigare studier har visat att vad som förväntas av företaget skiljer sig sett över olika
regioner.(Svanström, 2008). Tidigare studier (Chan et al, 1993) påpekar dessutom att
det förekommer kostnadsvariationer gällande revisionsarvoden mellan olika regioner.
Ovanstående diskussion indikerar att ett samband mellan företagets regionala
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placering och valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande hypotes
genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets regionala placering och valet av
redovisnings- och revisionstjänster

3.3.3 Bransch
Inom vilken bransch företaget är verksam inom är ytterligare en faktor som kan antas
påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster. Faktorn bransch kan sägas ha sin
grund i mimetisk isomorfism, vilket innebär att på grund av osäkerhet tenderar
företagare att snegla på framgångsrika företag och tar efter deras agerande (DiMaggio
& Powell, 1983). Vi antar att företagets branschtillhörighet kommer påverka hur
osäker företaget känner sig och branschen kommer således att påverkar valet av tjänst.
Företagets bransch och i huvudsak hur komplex den är kan komma att ställa olika
krav på företaget och företagaren. Tidigare studier visar exempelvis att olika
branscher har olika behov och efterfrågar därför olika sorters tjänster (Tanewski &
Carey 2007). Småföretag är dock sällan särskilt komplexa (Tabone & Baldacchino,
2003). Svanström (2008) fann heller inga tendenser på att någon viss typ av bransch
(tillverkning-, tjänste-, handels- och annan branschtillhörighet) skulle efterfråga
revision i större utsträckning än någon annan efter revisionspliktens slopande. Med
anledning av att faktorns verkliga betydelse först kan studeras nu efter slopandet, samt
att vi i vår studie tar ett helhetsperspektiv på alla redovisnings- och revisionstjänster
anser vi ändå faktorn intressant för vår studie.
En annan aspekt på branschens påverkan på valet av tjänst är kostnadsvariationer.
Tidigare

studier

visar

även

att

revisionsarvodet

varierar

med

företagets

branschkomplexitet (Chow, 1982). En högre kostnad torde därmed minska intresset
av att använda sig av revisionstjänster bland företag inom komplexa branscher,
speciellt med anledning av att det inte längre är lagstadgat. Svanström (2008) menar
dock att företag inom komplexa branscher upplever att revisionstjänsterna är mer
värdefulla för företaget. Nyttan av tjänsten/tjänsterna som företag inom mer komplexa
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branscher upplever kan därmed antas överstiga kostnaden. För att konkretisera detta
resonemang

kan

vi

exempelvis

använda

oss

av

tillverkningsbranschen.

Tillverkningsbranschen präglas av att vara väldigt konkurrensintensiv och med
internationella konkurrenter som konstant hotar företagens överlevnad (Tanewski &
Carey, 2007). Detta torde medföra att det inom tillverkningsbranschen finns ett större
behov av olika typer av rådgivning än inom andra branscher, ett resonemang som
stödjs av Bennet & Robson (2003). Bennet & Robson (2003) beskriver hur företag
inom tillverkningsbranschen i större utsträckning än företag inom andra branscher
efterfrågar rådgivning av specialister. Kostnadsvariationer torde även sett till
kostnadsbesparingar påverka företag till att välja att avstå redovisnings- och
revisionstjänster.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag upplever olika behov beroende på
vilken bransch de är verksamma inom (Tanewski & Carey 2007). Det har även visat
sig att det råder kostnadsvariationer mellan olika branscher sett till revisionsarvoden
(Chow, 1992). Ovanstående diskussion indikerar att ett samband mellan företagets
bransch och valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande hypotes
genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets branschtillhörighet och valet av
redovisnings- och revisionstjänster

3.3.4 Banklån
En fjärde faktor som kan tänkas påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster
är huruvida företaget är belånat eller inte. Banklån som faktor har sin grund i
resursberoendeteorin.

Enligt

resursberoendeteorin

tillgodoses

särskilt

viktiga

intressenters behov för att i gengäld få tillgång till kritiska resurser som de
tillhandahåller (Pfeffer & Salancik, 1978: Jansson et al 2010). En sådan kritisk resurs
kan för flera småföretag vara tillgången till kapital. Ett företag som är i behov av
kapital kan då genom en bank eller annan kreditgivare erhålla den för företaget
kritiska resursen. För att en kreditgivare ska acceptera ett lån av kapital till företaget,
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eller möjligtvis en förmånlig räntekostnad kan kreditgivaren komma att kräva någon
form av säkerhet. En bank kan då ställa som motkrav att företaget kvalitetssäkras av
oberoende granskningstjänster (Bokslutsrapporten.se, (B)). Ett småföretag som ställs
inför dessa krav kan således antas påverka valet av tjänst.
Betydelsen av säkerställd ekonomisk information för småföretag gentemot
kreditgivare ifrågasätts emellertid av Abrahamsson & Mansfield (2005). De hävdar att
betydelsen av externa tjänster inte alls är särskilt stor för småföretagare som är i
behov av banklån. Tidigare studier (Holmes & Kent, 1991) visar dessutom att banklån
inte är särskilt vanligt förekommande bland småföretag då de ofta väljer att finansiera
sin verksamhet internt. En av anledningarna till detta är att småföretag inte vill förlora
kontrollen över sin verksamhet och dess agerande (Bhide, 1992; Cressy & Olofsson,
1996). Trots att det kan vara få företag som tar banklån anser vi ändå att det kan vara
en viktig faktor som påverkar valet av tjänst för de företag som tar banklån.
Sammanfattnings kan kvalitetssäkrad redovisning genom externa tjänster anses vara
viktiga gentemot kreditgivare och övriga intressenter som tillgodoser kritiska resurser.
Behovet av redovisnings- och revisionstjänster antas därför vara högre för de företag
som är i behov av banklån än de som finansierar verksamheten internt. Ovanstående
diskussion indikerar att ett samband mellan företag med banklån och valet av tjänst
torde förekomma och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företag med banklån och valet av redovisningsoch revisionstjänster

3.3.5 Anställda
Studiens femte faktor vars samband med valet av externa tjänster vi väljer att
undersöka är företagets anställda. Anställda som faktor har sin grund i agentteorin.
Enligt agentteorin existerar olika typer av agentrelationer runt ett företaget där en part
agerar principal (den som vill ha någonting utfört) och en agent (den som utför
någonting åt principalen) (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1983). Detta
förhållande skapar således risker för ett agentproblem. Agentproblemet innebär att det
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råder informationsasymmetri mellan de båda inblandade parterna och att agenten
utnyttjar sitt informationsövertag (Jansson et al, 2010). Vanligast är att ett
agentproblem uppstår mellan ägare och företagsledare, men det kan även uppstå ett
internt agentproblem mellan företagsledare och dess anställda (Abdel-Khalik, 1993). I
ett småföretag där komplexitet inte är lika stor som i ett stort företag är ofta
företagsledaren och ägaren samma person. Tidigare studier visar att agentproblemet
mellan dessa båda parterna naturligt nog inte är lika stor i småföretag som i större
företag (Tabone & Baldacchino, 2003). Detta utesluter dock inte risken för att
informationsasymmetri uppstår inom mindre företag. Om så är fallet att det råder
informationsasymmetri mellan ägare och anställda kan emellertid olika typer av
redovisnings- och revisionstjänster användas som hjälpmedel för att minska
informationsasymmetrin (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994; Lambert, 2001).
En annan aspekt på varför företagets anställda kan tänkas påverka användandet av
redovisnings- och revisionstjänster företagarens förmåga att själv sköta företagets
ekonomiska hantering. Småföretag är ofta väldigt enkla i sin struktur och således inte
särskilt komplexa (Tabone & Baldacchino, 2003). Är företaget väldigt litet finns en
klar möjlighet för företagaren själv att sköta om verksamhetens ekonomiska uppdrag.
Växer däremot företaget och dess anställda ökar, når företagets omfattning slutligen
en punkt då företagaren kan tvingas rådfråga eller låta någon annan person ta över
ansvaret (Svanström, 2008). Personen som skall ta över det ekonomiska ansvaret kan
antingen komma inifrån företaget, men kan även vara en extern person. Extern hjälp
skulle således motsvara exempelvis en redovisningskonsult eller revisor. Det interna
alternativet å sin sida är att företagaren överlåter ansvaret till någon annan anställd på
företaget som eventuellt har bättre ekonomiska kunskaper och mer tid. Gemensamt
för båda alternativen är sedermera att företagaren delvis mister kontrollen över
företagets ekonomi. Ett klassiskt agentproblem kan således uppstå i och med den
informationsasymmetri som råder mellan företagsledaren och den personen med
ansvar över ekonomin. För att företagaren skall återfå kontrollen kan externa tjänster
vara ett alternativ (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994; Lambert, 2001).
Sammanfattningsvis kan antalet anställda, samt vem som bär det huvudsakliga
ansvaret för företagets löpande ekonomi påverkar risken för att ett agentproblem
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uppstår. För att motverka ett agentproblem kan sedermera externa tjänster användas.
Ovanstående diskussion indikerar att ett samband mellan företagets anställda och
valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets anställda och valet av redovisningsoch revisionstjänster

3.3.6 Ägarstruktur
Vi har även valt att ta med företagets ägarstruktur som en faktor i studien. Företagets
ägarstruktur som faktor kan även den härledas till agentteori. Det innebär att beroende
på hur ägarstrukturen ser ut finns det risker för att agentproblem uppstår vilket
kommer påverka företagets val av tjänst. Som tidigare nämnts uppstår sällan
agentproblem i småföretag med anledning av att småföretag sällan har särskilt
komplex ägarstruktur (Tabone & Baldacchino, 2003). Småföretagens komplexitet
jämfört med stora företag kan konstateras vara väldigt liten. Det finns emellertid
tecken som pekar på att skillnader i komplexitet kan urskiljas bland småföretagen.
Vi har tidigare konstaterat att småföretag många gånger föredrar att lösa
finansieringen av verksamheten internt (Holmes & Kent (1991). Det innebär att
exempelvis en eller flera ägare tillskjuter kapital in i verksamheten. Ett tänkbart
scenario vid en sådan situation är emellertid att någon eller några av ägarna endast
bidrar med kapital och med andra ord låter övriga ägare driva verksamheten. Det i sin
tur skulle öka risken för ett internt agentproblem med anledning av att den aktiva
ägaren har ett informationsövertag på den passiva ägaren. Enligt agentteorin kommer
den aktiva ägaren med störst insikt i företaget att självmaximera sin egen nytta på
bekostnad av den passiva ägaren då det råder informationsasymmetri mellan
aktörerna. För att minska informationsasymmetrin kan emellertid företaget välja att
använda sig av externa tjänster (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994; Lambert,
2001). En revisor respektive den auktoriserade redovisningskonsulten kan då fungera
som en säkerhet gentemot företagets samtliga ägare. Genom att använda sig av
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revision eller bokslutsrapport, vilket resulterar i kvalitetssäkrad redovisning, ökar
kontrollen över företaget och alla ägare får tillräcklig insyn i verksamheten.
Sammanfattningsvis kommer företagets ägarstruktur påverka risken för att ett
agentproblem uppstår. Stort antal ägare, samt om det förekommer passiva ägare är två
anledningar som kan tänkas påverka valet av tjänst. Ovanstående diskussion indikerar
att ett samband mellan företagets ägarstruktur och valet av tjänst torde förekomma
och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets ägarstruktur och valet av
redovisnings- och revisionstjänster

3.3.7 Omsättning
Tidigare studier inom det område vi ämnar undersöka har visat att företagets storlek
är en ytterst intressant faktor då syftet är att förklara användning av redovisnings- och
revisionstjänster (Svanström, 2008; Bennet & Robson, 1999; Collis et al, 2004). Ett
vanligt mått på företagets storlek är företagets omsättning (Svanström, 2008).
Företagets omsättning som faktor kan sägas härstamma från agentteorin, vilket
innebär att företagets omsättning kommer påverka risken för att ett agentproblem
uppstår vilket i sin tur påverkar valet av externa tjänster.
Tidigare studier (Svanström, 2008; Bennet & Robson, 1999; Collis et al, 2004) för ett
resonemang kring företagets storlek och att det påverkar företagets behov av externa
tjänster. Det Svanström (2008) kommer fram till i sin studie är att det föreligger ett
positivt samband mellan små och mellanstora företags omsättning och valet av
tjänsten revision. Ett samband som även Collis et al (2004) påvisar i sin forskning. En
förklaring till detta samband torde kunna härledas till agentteorin. Enligt agentteorin
ser man på företag som ett näste av kontrakt vars syfte är att klargöra varje parts
rättigheter och skyldigheter (Smith & Watts, 1983 genom Deegan & Unerman, 2011;
Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980). För att minska det eventuella agentproblem
som kan uppstå mellan parterna inom detta näste av kontrakt kan olika typer av
27

redovisnings- och revisionstjänster användas (Jensen & Meckling, 1976; Adams,
1994; Lambert, 2001). I vilken utsträckning agentproblem tenderar att skapas inom ett
företag kan delvis vara kopplat till företagets komplexitet (Fama (1980; Fama &
Jensen, 1983). Företagets komplexitet kan i sin tur kopplas samman med dess
omsättning. När verksamheten når en viss omsättning blir det omöjligt för företagaren
att kontrollera hela verksamheten (Svanström, 2008). När ett företag når den punkten
kan företagsledaren välja att ta till externa tjänster för att återfå kontrollen. Det vi
beskriver är således ett klassiskt agentproblem där informationsasymmetrin minskas
med hjälp av exempelvis revision.
Studierna som vi nämner ovan, Svanström (2008) och Collis et al (2004) är
visserligen genomförda på både små och medelstora företag, Studierna är dessutom
genomförda innan slopandet av revisionsplikten. Vi anser trots detta att det stöder vårt
resonemang. Att de båda tidigare studierna är riktade mot både små och medelstora
företag antar vi spelar roll för resultatet, men att ett samband ändå torde kunna
urskiljas bland enbart småföretag.
Sammanfattningsvis kommer företagets omsättning påverka företagsledarens kontroll
över verksamheten. Med ökad omsättning minskar kontrollen och därmed påverkas
valet av externa tjänster. Ovanstående diskussion indikerar att ett samband mellan
företagets omsättning och valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande
hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagets omsättning och valet av redovisningsoch revisionstjänster

3.3.8 Export
Den handel som ett företag bedriver med en kund i ett annat land än Sverige räknas
som export. Export som faktor kan sägas härstamma från legitimitets- och
nyinstitutionella teorin. Det innebär att ett företag eftersträvar acceptans från olika
aktörer i samhället och därmed agerar efter normer och värderingar som finns i
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samhället (Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999).
Med anledning av att revision sedan långt tillbaka i historien anses accepterat av
samhället har det således blivit institutionaliserat (Arvidsson & Olander, 2011). För
att som företag erhålla legitimitet gentemot utländska intressenter torde därmed
revisionstjänster efterfrågas. En skillnad i användandet av externa tjänster mellan
företag som bedriver exporthandel och de som inte gör det torde därmed kunna
urskiljas
Svanström (2008) hade för avsikt att undersöka huruvida det föreligger ett samband
mellan företags exportproportion och användandet av revision, men valde bort den
faktorn med anledning av för stort bortfall i enkätundersökningen. Med anledning av
att vår studie utspelar sig efter det att revisionsplikten slopats anser vi att faktorn är
intressant att undersöka.
Sammanfattningsvis torde företag med stor del export i större utsträckning eftersträva
legitimitet än företag med liten del eller ingen export. Strävan efter legitimitet
påverkar sedermera valet av externa tjänster. Ovanstående diskussion indikerar att ett
samband mellan export och valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande
hypotes genererats:

•

Det finns samband mellan företagets grad av export och valet av redovisningsoch revisionstjänster

3.4 Företagaren
Valet av extern redovisnings- och revisionstjänst kan också tänkas påverka av
personen som leder företaget. Personen bakom företaget torde i allra högsta grad
påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster med anledning av att det sällan
råder någon delning mellan ägande och kontroll i småföretag (Tabone & Baldacchino,
2003).
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Figur 3. Faktorer inom företagaren och dess samband med valet av redovisnings- och
revisionstjänster

3.4.1 Kön
Huruvida företagaren är man eller kvinna är ytterligare en faktor som kan antas
påverka företagets val av redovisnings- och revisionstjänster. Företagarens kön som
faktor har sin grund i legitimitetsteorin och intressentteorin. Enligt legitimitetsteori
eftersträvar företag legitimitet genom att leva upp till de förväntningar och normer
som finns i samhället (Deegan & Unermann, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978;
Ljungdahl, 1999). Tidigare studier vi har stött på har jämfört skillnader mellan
manligt och kvinnligt företagande (Schubert et al, 2007; Holt & Laury, 2002;
Daruvala, 2007; Sunden & Surette, 1998; Pålsson, 1996). Även om viss osäkerhet
råder kring om någon skillnad verkligen kan urskiljas menar majoriteten av de studier
vi stött på att kvinnor är mer riskaverta än män (Daruvala, 2007; Sunden & Surette,
1998; Pålsson, 1996). Med anledning av vad tidigare studier kommit fram till antar vi
att kvinnor i större utsträckning än män eftersträvar legitimitet. Kvinnor som är mer
riskaverta torde därmed vara mer mån om att agera efter vad som anses accepterat och
motsvarar samhällets förväntningar.
Faktorn kön kan även sägas vara kopplad till intressentteorin. Helgesen (1990) och
Rosener (1990) beskriver nämligen hur kvinnor i större utsträckning än män tenderar
att vara mer villiga att delge information till företagets intressenter. Information som
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lämnas ut till företagets intressenter kan exempelvis motsvara finansiella rapporter så
som revisionsberättelse och bokslutsrapport.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns studier som pekar på att det finns
egenskaper som skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor är bland annat mer
riskaverta och mer benägna att delge sig av information. Ovanstående diskussion
indikerar att ett samband mellan företagarens kön och valet av tjänst torde förekomma
och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagarens kön och valet av redovisnings- och
revisionstjänster

3.4.2 Etnicitet
Faktorn etnicitet har sin grund i resursberoendeteorin, vilket innebär att särskilda
intressenters behov tillgodoses för att få tillgång till kritiska resurser (Pfeffer &
Salancik, 1978). Tidigare studier visar att utlandsfödda företagare ställs inför problem
med exempelvis språk och lagar (Danielsson et al, 2003). Språkliga svårigheter samt
begränsade kunskaper kring svenska regelverk kan bli ett problem vid kontakt med
kreditgivare som exempelvis banker. Detta beror främst på att okunskapen kan ge ett
svagt och otillräckligt intryck vad gäller presentation av affärsidé och affärsplan
(ifs.a.se, 2012). För att bli mer övertygande torde därmed utlandsfödda företagare i
högre grad behöva bevisa sin handel vilket påverkar valet av tjänst.
Legitimitetsteorin säger emellertid att företag agera utifrån vad som anses
korrekt/lämpligt utifrån samhällets normer, värderingar och förväntningar (Deegan &
Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). Ingen skillnad mellan
företagare födda i Sverige och utomlands torde därmed kunna urskiljas, eftersom alla
företag eftersträvar legitimitet enligt legitimitetsteorin.
Faktorn etnicitet kan även härledas till mimetisk isomorfism, vilket innebär att en
osäker företagare kommer efterlikna framgångsrika företags agerande (DiMaggio &
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Powell, 1983). Med anledning av språksvårigheter och bristande kunskaper kring
lagar och regler torde en viss osäkerhet infinna sig hos en utlandsfödd företagare. För
att minska osäkerheten kan emellertid olika typer av externa tjänster användas.
Sammanfattningsvis tenderar företagare med utlandsfödda företagare att ställas inför
problem med språk och lagar. Med anledning av den osäkerhet som infinner sig i
dessa fall kan externa tjänster användas. Osäkerheten kan även bli ett problem då
företagaren behöver låna pengar från exempelvis en bank. Ovanstående diskussion
indikerar att ett samband mellan företagarens etnicitet och valet av tjänst torde
förekomma och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagarens etnicitet och valet av redovisningsoch revisionstjänster

3.4.3 Utbildning
En annan faktor som kan antas påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster är
vilken utbildning som företagsledaren har. Det som kan komma att spela roll i
företagsledarens utbildning är främst vilken nivå utbildningen är på, men även vilken
sorts inriktning utbildningen har. Företagarens utbildning som faktor har sin grund i
den normativa isomorfismen, vilket innebär att företagare med samma utbildning
kommer göra samma val av tjänst med anledning av värderingar, åsikter och idéer
som utbildningen bidragit med (DiMaggio & Powell, 1983).
I Svenska småföretag tenderar kompetensnivån gällande redovisningsfrågor att
variera (Svanström, 2008) och ofta upplever företagsledaren uppgifter så som
fakturering, bokföring och uppgiftslämnande till myndigheter som en last (Persson,
1991 genom Svanström, 2008). Småföretag saknar dock ofta resurser till att anställa
ytterligare personal för att ta hand om dessa betungande uppgifter. Detta leder till en
större efterfrågan på i synnerhet rådgivning (Gooderhamn et al, 2004). Rådgivning
kan företagaren få både genom en redovisningskonsult och en revisor. I en studie av
Bennet & Robson (1999) beskrivs att småföretag där företagsledningen har en högre
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utbildning och därmed mer kunskap inte är lika beroende av att anlita externa
redovisnings- och revisionstjänster för rådgivning. En annan studie som är inne på
samma linje är Svanström (2008). Även Svanström (2008) visar med sin studie att det
föreligger ett negativt samband mellan företagets efterfrågan av rådgivning och
företagsledarens utbildning. Hög utbildningsnivå hos företagsledaren kan därmed
antas leda till ett mindre behov av redovisnings- och revisionstjänster.
Den inriktning som företagarens utbildning har kan även den antas påverka vad för
redovisnings- och revisionstjänster som används. En företagsledare med utbildning
från universitet eller högskola med inriktning mot ekonomi torde själv kunna
genomföra delar av företagets ekonomiska arbetsuppgifter så som löpande
redovisningar, deklarationer och årsredovisningar. Företagare med annan utbildning
än ekonomisk har emellertid inte samma kunskapsområde och förutsättningar för att
klara uppgifterna själv. Således torde företagaren utan ekonomisk utbildning tvingas
välja att använda sig av olika typer av redovisningstjänster.
Sammanfattningsvis antar vi att, företagarens utbildningsnivå, samt inriktning
påverkar vilket behov företagaren har av att anlita hjälp med ekonomiska uppgifter.
Ovanstående diskussion indikerar att ett samband mellan företagarens utbildning och
valet av tjänst torde förekomma och därmed har följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagarens utbildning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster

3.4.4 Företagarens ålder
Precis som företagets ålder kan tänkas påverka valet anser vi att även företagarens
ålder är en faktor som torde påverka efterfrågan på redovisnings- och
revisionstjänster. Företagarens ålder som faktor har sin grund nyinstitutionella teorin,
vilket innebär att företag agerar efter gamla vanor, rutiner och mönster (DiMaggio &
Powell, 1983; Mayer & Rowan, 1977). En ung företagare som inte är ligga invaggad i
gamla vanor, mönster och rutiner torde således i större utsträckning än en äldre
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företagare vara mer öppen för nya valmöjligheterna av redovisnings- och
revisionstjänster. Äldre företagare har sannolik vant sig vid att använda revision med
anledning av att det tidigare varit lagstadgat och torde således fortsätta göra det.
Faktorn företagarens ålder kan även härledas till mimetisk isomorfism vilket innebär
att osäkerhetsgraden hos företagaren kommer påverka valet av extern tjänst. Äldre
företagare som med stor sannolikhet har samlat på sig mer erfarenhet än en yngre
företagare torde därmed vara säkrare i sitt agerande. Tidigare studier stöder detta
resonemang då Kirby & King (1997) beskriver hur en mer erfaren företagsledare
upplever mindre behov av extern rådgivning i jämförelse med en mer oerfaren
företagsledare. En skillnad sett till företagarens ålder och användandet av externa
tjänster torde därmed kunna urskiljas.
Sammanfattningsvis torde företagarens ålder påverka förekomsten av gamla vanor,
mönster och rutiner, samt osäkerhetsgraden, vilket i sin tur antas påverka valet av
redovisnings- och revisionstjänster. Ovanstående diskussion indikerar att ett samband
mellan företagarens ålder och valet av tjänst torde förekomma och därmed har
följande hypotes genererats:

•

Det finns ett samband mellan företagarens ålder och valet av redovisningsoch revisionstjänster
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3.5 Utvecklad teoretisk modell
Nedan följer en utvecklad modell av de faktorer som diskuterats:

Figur 4. Teoretisk modell

3.6 Sammanställning av samtliga hypoteser
Nedan presenteras samtliga hypoteser som genererats utifrån befintliga teorier och
tidigare studier:
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan företagets ålder och valet av redovisningsoch revisionstjänster
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företagets regionala placering och valet av
redovisnings- och revisionstjänster.
Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagets branschtillhörighet och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
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Hypotes 4: Det finns ett samband mellan företag med banklån och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företagets anställda och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 6: Det finns ett samband mellan företagets ägarstruktur och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företagets omsättning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företagets grad av export och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 9: Det finns ett samband mellan företagarens kön och valet av redovisningsoch revisionstjänster
Hypotes 10: Det finns ett samband mellan företagarens etnicitet och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 11: Det finns ett samband mellan företagarens utbildning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Hypotes 12: Det finns ett samband mellan företagarens ålder och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
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3.7 Sammanfattning av hypotesernas teoretiska
förankring
Teori

Agent

Intressent

Resursberoende

Legitimitets

Nyinstitutionell

Faktor
Företagets

H1

ålder
Regional

H2

H2

Placering
Bransch

H3

Banklån

H4

Anställda

H5

Ägarstruktur

H6

Omsättning

H7

H4

Export
Kön
Etnicitet

H8
H9

H9
H10

H10

Utbildning

H11

Företagarens

H12

ålder

Tabell 2. Sammanfattning av faktorernas teoretiska förankring
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4.0 Empirisk metod
Under uppsatsen fjärde kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som användes för att
genomföra vår empiriska studie. Här redogörs även för de val vi gjort vad gäller
undersökningens metod, design och datainsamlingsmetod. Vidare förklarar vi hur
operationalisering av respektive variabel har utvecklats. Avslutningsvis riktar vi kritik
mot vår metod, beskriver undersökningens urval och presenterar enkätens bortfall.

4.1 Undersökningsmetod
Studiens syfte är att kartlägga olika faktorer och reda ut dess samband med valet av
redovisnings- och revisionstjänster. Under uppsatsens tredje kapitel utvecklade vi ett
antal hypoteser angående de faktorer som vi med hjälp av befintlig litteratur
identifierat. För att kunna påvisa vad exempelvis, företagarens ålder, kön och etnicitet
har för samband med valet av redovisnings- och revisionstjänster och på så sätt skapa
en helhetsbild var vi i behov av en stor mängd insamlad information. Det föreföll oss
därmed naturligt att använda oss av en kvantitativ forskningsinriktning, i vårt fall en
enkätundersökning, eftersom detta gav oss möjligheten att nå ut till många
respondenter. (Patel & Davidsson, 2003; Andersen, 1998) Enligt Starrin och Svensson
(2009) är också ofta målsättning med en kvantitativ forskningsinriktning att
undersöka samband mellan två eller fler företeelser, vilket överensstämmer bra med
vår studies syfte. En kvantitativ forskningsinriktning ger oss även möjligheten att
utveckla statistiska generaliseringar. Det innebär att de uttalanden studien genererar
gäller fler småföretag än de småföretag som ingår i vårt urval (Holme & Salvang,
1997, Jacobsen, 2002). Alternativet till kvantitativ forskningsinriktning är kvalitativ
forskningsinriktning, dvs. intervjuer. Den metoden ansåg vi emellertid medförde ett
antal nackdelar jämfört med en kvantitativ forskningsinriktning. Intervjuer tenderar
nämligen att vara mer tidskrävande samtidigt som de inte når ut till lika många
respondenter som den kvantitativa forskningsinriktningen. Med en kvalitativ
forskningsinriktning är dessutom risken för att resultatet skulle bli snedvridet högre.
Anledningen till det är att den insamlade information kräver att den tolkas i allt större
utsträckning (Holme & Salvang, 1997; Starrin & Svensson, 2009).
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4.2 Undersökningsdesign
En studies undersökningsdesign kan sägas vara själva ramverket för hur de data som
studien omfattas av skall samlas in och sedermera analyseras (Bryman & Bell, 2005).
Studiens process kommer således präglas av det val av undersökningsdesign vi gör.
Vi har emellertid redan gjort valet att genomföra en kvantitativ undersökning. Målet
med forskning som är kvantitativt inriktad är många gånger att resultatet skall kunna
överföras på fler en de som undersöks i urvalet (Bryman & Bell, 2005), vilket även är
något vi vill uppnå. Då vår förhoppning var att kunna generalisera våra resultat utöver
de respondenter som vi valt att undersöka, var vi i behov av en stor mängd
information.
I valet av undersökningsdesign står det emellertid mellan i huvudsak tre olika
alternativ; experimentell design, tvärsnittsdesign (survey), samt fallstudie. Ytterligare
ett alternativ finns, longitudinell design, men blir emellertid inte tillämpbar på vår
studie då revisionsplikten avskaffades nyligen. Experimentell design är vanligt inom
exempelvis socialpsykologin och innehåller moment som manipulation av de
oberoende variablerna för att de i sin tur ska påverka den beroende variabeln (Bryman
& Bell, 2005). Vår studies oberoende variabler kan emellertid inte manipuleras och
experimentell design blir därmed inte tillämpningsbar. Att genomföra en fallstudie var
ett annat alternativ. Fallstudien präglas å sin sida av att undersökningen riktar sig mot
ett enda fall, exempelvis en viss del av samhället eller en viss organisation (Bryman &
Bell, 2005). Det alternativ som återstår är således tvärsnittsdesign, eller surveydesign
som alternativet även benämns. Surveyundersökningar innebär att vid en viss tidpunkt
samla in data från mer en ett fall med hjälp av exempelvis en enkät. Data som samlas
in är sedermera kvantitativ och har en koppling med flertalet variabler som tas upp i
undersökningen. Den kvantitativa data som samlats in skall till sist analyseras med
förhoppningar om att kunna urskiljas ett sambandsmönster (Bryman & Bell, 2005).
En surveyundersökning ger alltså tillgång till en stor mängd information på ett snabbt
och kostnadseffektivt sätt (Saunders et al, 2009; Bryman & Bell, 2005; Ejvegård,
2009). Experimentell design faller bort på grund av att variabler måste manipuleras.
Fallstudiens fokus ligger endast på en undersökningsenhet. Valet föll därmed väldigt
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naturligt på att genomföra en surveyundersökning. Genom surveyundersökningen
kunde vi samla in den kvantitativa data som krävdes för att kunna urskilja
sambandsmönster i vår dataanalys.

4.3 Metod för datainsamling
Studiens syfte och problemformulering kräver som tidigare nämnts att en stor mängd
data samlas in för bearbetning och analysering. För detta finns ett antal olika metoder,
av vilka vi valde att genomföra en internetbaserad enkätundersökning, eller om man
så vill webbsurvey (Bryman & Bell, 2005). Att genomföra en enkätundersökning är
således i linje med det val vi tidigare gjorde då vi antog en kvantitativ
forskningsinriktning för studien. Valet att genomföra en enkätundersökning kan
motiveras av att det är den typ av undersökning som är att föredra då målet med
undersökningen är att nå ut till så många respondenter som möjligt (Patel &
Davidsson, 2003). Utöver fördelen att vi når ut till ett större antal småföretag så är en
enkätundersökning att föredra då vi både undviker intervjueffekter och variation i hur
frågorna ställs (Bryman & Bell, 2005). Enkätundersökningen kommer att vara
internetbaserad, vilket innebär att enkäten kommer skickas ut och besvaras via en länk
som följer med i ett mail som skickas ut till respondenten. De absoluta fördelarna med
att göra en internetbaserad enkätundersökning är att det går snabbt att dela ut och ta
emot enkäterna (Bryman & Bell, 2005), samt mindre komplicerat att sammanställa
resultaten (Ejvegård, 2009). Den största nackdelen med enkätundersökningen är
emellertid risken för bortfall. Risken för bortfall är nämligen betydligt större vid en
enkätundersökning än vid exempelvis intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Det finns en
uppenbar risk med att företagen som omfattas av enkäten är så små att företaget
saknar en e-mail adress och därmed inte kan delta i undersökningen. En annan
nackdel med enkäter enligt Bryman & Bell, (2005) är att respondenterna inte lika lätt
som vid en intervju kan erhålla en förklaring kring olika begrepp som används vid
frågorna. Trots riskerna med obesvarade enkäter och småföretag som saknar
mailadress anser vi ändå att en enkätundersökning är det lämpligaste sättet att samla
in data till vår studie. Det gör vi främst på grund av det stora antal småföretag vi kan
nå ut till.
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I övrigt när det talas om den data som skall samlas in till en studie så handlar det i
huvudsak om två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata kan
beskrivas som data skapat och dokumenterats av forskaren själv. Sekundärdata å sin
sida är insamlad och dokumenterad data av någon annan person än forskaren
(Jacobsen, 2002). I vår studie motsvaras insamlad sekundärdata av främst information
hämtad från internetsidorna gulex.se, 121.nu, samt google.se. Denna information
hjälpte oss således att finna de utvalda småföretagens mailadresser. Insamlad
sekundärdata gav oss sedan möjligheten att samla in primärdata genom de enkäterna
som skickades ut till företagens mailadresser.

4.4 Metodkritik
Utav de möjliga mätmetoder som finns för att säkerställa att vår studie genomförs så
riktigt som möjligt väljer vi att använda oss av måtten reliabilitet och validitet. Dessa
två metoder är särskilt passande vid just kvantitativa studier precis som i vår studie
(Bryman & Bell, 2005).

4.4.1 Reliabilitet
Huruvida studiens reliabilitet är god eller inte handlar om till vilken grad resultaten
från undersökningen är tillförlitliga (Patel & Davidson, 2003). Ett sätt att uppnå hög
reliabilitet på är att utforma undersökningen så att den på ett enkelt sätt kan upprepas i
en annan undersökning vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vi i vår
studie valde att genomföra en enkätundersökning som innehåller ett frågeformulär,
vilket enkelt kan användas i ytterligare studier, anser vi att vi uppnår god reliabilitet.

4.4.2 Validitet
Förutom målet att uppnå god reliabilitet vill vi även att studien skall uppfylla ett annat
kriterium, nämligen validitet. Validitet kan kortfattat beskrivas som huruvida studien
mäter det den avser att mäta (Bryman & Bell, 2005; Ejvegård, 2009; Djurfeldt et al,
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2010). Mer konkret innebär det att hur väl de frågor vi ställer till intervjupersonerna
ger svar på det vi vill undersöka (Djurfeldt et al, 2010). En studies validitet kan
sedermera delas in bland annat intern och extern validitet. Den interna validiteten talar
om till vilken grad resultaten av undersökningen är trovärdiga, dvs. sannolikheten i
vad studien kommit fram till. Talar man istället om studien utifrån huruvida resultatet
i sig kan generaliseras, dvs. undersökningens överförbarhet, är det dess externa
validitet (Bryman & Bell, 2005). För att vår undersökning skall bli trovärdig krävdes
alltså en den både uppnår intern och extern validitet. Vi anser att vi genom att utforma
enkätundersökningen på ett sådant sätt att de faktorer vi avser att mäta verkligen mäts,
samt att enkätfrågorna motiveras under studiens operationaliseringsavsnitt uppnår
undersökningen intern validitet. Det största hotet för vår studies interna validitet är
kausalitetsproblemet, dvs. orsaksriktningen för variablerna. Med anledning av att all
information samlats in samtidigt råder det en oklarhet i orsaksriktningen (Bryman &
Bell, 2005). Vi tvingas således bygga våra slutsatser utifrån teoretiska idéer, tidigare
studier samt vårt sunda förnuft. Eftersom syftet med studien är att kartlägga faktorer
bland småföretag som kan antas påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster
är det viktigt för undersökningen att resultatet är generaliserbara, dvs. att har god
extern validitet (Bryman & Bell, 2005). Att resultatet skall vara generaliserbart
innebär att hela populationen av det vi avser undersöka skall kunna återspeglas av ett
representativt urval (Bryman & Bell, 2005; Fritzell, 2009). För vår studie innebar
denna grundprincip således att resultatet av småföretagen i undersökningen urval skall
återspegla alla småföretag i hela Sverige. I arbetet med att göra vår undersökning
generaliserbar valde vi att identifiera vårt urval genom statistisk slumpmässighet.
Statistisk slumpmässighet som urvalsteknik beskrivs som ett typexempel för vad
generaliserbarhet står för (Fritzell, 2009).

4.5 Enkätdesign
Enkäten består av 20 stycken frågor med någon koppling till de 12 hypoteser som
genererades ur den teoretiska referensramen. För att uppnå en så hög svarsfrekvens
som möjligt på enkäten valde vi att ta med relativt enkla frågor att svara på, samt så få
frågor som vi ansåg vara möjligt. Antalet frågor och komplexiteten i enkätfrågorna är
avgörande för hur tidskrävande det är att delta i undersökningen, vilket i sin tur är en
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faktor som kan påverka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2005; Ejvegård, 2009). I
linje med att utforma enkätfrågor som är så enkla som möjligt valde vi att majoriteten
av frågorna besvarades genom att fylla i ja eller nej. Enkäten innehåller emellertid ett
antal begrepp vilka vi upplevde sig kräva ett förtydligande. Vi valde därmed att
inledningsvis lägga till en förklarande text som definierar väsentliga begrepp. Detta
förtydligande gjorde vi för att undvika missförstånd, vilket kan generera ett
missvisande resultat. Enkätfrågorna är uppdelade så att sex frågor handlar om
företagaren, medan tolv frågor rör själva företaget. Frågorna i enkäten besvarades
genom att respondenten kryssade för det svarsalternativ som överensstämmer med det
påstående som respondenten ställdes inför i frågan. De frågor som innehåller ett öppet
svarsalternativ gör det med anledning av att vi vill minska risken för bortfall (Bryman
& Bell, 2005). Det skall även nämnas att alla frågor som användes i enkäten är
medvetet objektiva. Det krävdes således inga ställningstaganden från respondentens
sida vilket förbättrar resultatets trovärdighet.

4.6 Operationalisering
Under avsnittet för operationaliseringen beskrivs hur vi ämnar testa våra hypoteser för
att sedermera kunna fylla studiens syfte. För att vi skulle kunna testa hypoteserna
krävdes således att de faktorer vi hade för avsikt att mäta konkretiserades, vilket är en
förutsättning vid kvantitativa undersökningar som i vårt fall (Holme & Solvang,
1987). Avsnittet innehåller en beskrivning av studiens beroende variabler, samt
oberoende variabler. Vi presenterar även enkätfrågornas koppling till respektive
variabel samt hur frågorna är utformade för att fånga det hade för avsikt att mäta.
Beroende på vilket sätt information som enkätfrågan genereras kan frågan delas in
som

en

typ

av

variabel.

De

vanligast

förekommande

variablerna

är;

kvot/intervallvariabler, ordinalvariabler, nominalvariabler och dikotoma variabler.
Kvot/intervallvariabler är variabler som kan kategoriseras och där avståndet mellan de
olika kategorierna är lika stort. En ordinalvariabel innebär att den kan kategoriseras
och rangordnas likt kvot/intervallvariabler. Det som emellertid skiljer variablerna åt är
att avståndet inte är lika stort mellan kategorierna inom en ordinalvariabel. En
nominalvariabel å sin sida innebär att kategorierna inte kan rangordnas. Slutligen har
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vi den dikotoma variabeln. En dikotom variabel skiljer sig på det sättet att den endast
innehåller två kategorier (Bryman & Bell, 2005).

4.6.1 Beroende variabler
En studies beroende variabler definieras som de variabler vars värde påverkas av
andra variabler (Jacobsen, 2007; Saunders et al, 2009 ). Det innebär således att den
beroende variabeln i vår studie blev valet av externa redovisnings- och
revisionstjänster. Inom den beroende variabeln identifierade vi emellertid fyra olika
kategorier; revision och redovisningstjänster, revision, redovisningstjänster, samt
använder inga redovisnings- eller revisionstjänster. Valet av redovisnings- och
revisionstjänster som beroende variabel är i analysen främst kodad som en
nominalvariabel, men i slutet av analysen även testad som en ordinalvariabel. För att
mäta vilken typ av extern tjänst eller tjänster företagen använder sig av formulerades
första frågan i enkäten enligt följande;

•

Vilken typ av extern tjänst/tjänster använder ert företag sig av?

I enkäten fick respondenten emellertid endast välja ett av de fyra svarsalternativen.
Om respondenten väljer alternativ fyra, använder inga redovisnings- eller
revisionstjänster går respondenten vidare till fråga nummer 3 och kan således ignorera
fråga nummer 2. Nästkommande fråga gäller endast för de företag som använder
någon form av redovisningstjänst. I svaret får vi reda på vilken typ av
redovisningstjänst/tjänster som företaget använder sig av. Detta är således även en
nominalvariabel. Med anledning av att företaget kan antas använda sig av flera olika
typer av redovisningstjänster får respondenten välja obegränsat antal svarsalternativ.

•

Vilken typ av redovisningstjänst/tjänster använder ert företag?

Vi valde att lägga dessa två frågorna först i enkäten då vi antar att respondentens
fokus är högst i inledningen av undersökningen. Med anledning av att svaren från
fråga 1 är av så pass stor betydelse för vår studie ville vi undvika att respondenten
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besvarar frågan när personens fokus är något lägre, vilket i sin tur kan antas påverka
respondentens svar.

4.6.2 Oberoende variabler företaget
En oberoende variabel kan beskrivas som den variabel vilken påverkar eller skapar
konsekvenser på den beroende variabeln (Jacobsen, 2007; Saunders et al, 2009). I vår
studie kan således alla de identifierade oberoende variablerna antas påverka det val av
redovisnings- och revisionstjänster som företaget valt att använda. Genom att sedan
studera kopplingen mellan de oberoende och beroende variablerna är vår förhoppning
att ett sambandsmönster skall kunna urskiljas. De oberoende variablerna som vi valt
att studera har till viss del sin grund i olika samhällsvetenskapliga teorier så som;
agentteorin,

intressentteorin,

resursberoendeteorin,

legitimitetsteorin

och

nyinstitutionella teorin. Av de oberoende variablerna som identifieras har åtta
variabler koppling till själva företaget och fyra variabler har en koppling till
företagaren bakom företaget. Undersökningen innehåller således tolv oberoende
variabler.

4.6.2.1 Företagets ålder
Företagets ålder som oberoende variabeln kan härledas till nyinstitutionella teorin,
vilket innebär att företag agerar efter gamla vanor, mönster och rutiner (DiMaggio &
Powell, 1983; Scott, 1995 genom Lynall et al, 2003; Meyer & Rowan, 1977). Äldre
företag kan antas vara mer invaggade i gamla vanor, mönster och rutiner och torde
därmed använda sig av revision i större utsträckning än yngre företag. Detta med
anledning av att revision som tjänst historiskt sätt använts av företaget och således
blivit accepterat av samhället. En bidragande orsak till att revision blivit en gammal
vana kan även vara att det innan slopandet av revisionsplikten inte fanns något annat
val för småföretagare. Tidigare studier (Tanewski & Carey, 2007; Ping et al, 2006)
beskriver hur företagets ålder har en förmåga att påverka vilka typer av tjänster
företaget använder. Anledningen enligt Tanewski & Carey (2007) är att företaget
upplever olika behov beroende på hur länge företaget varit verksamt. I studien av
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Ping et al (2006) identifierade forskaren exempelvis ett ökat användande av extern
rådgivning bland yngre företag. En förklaring till detta samband torde vara att
nystartade företag ställs exempelvis inför en rad olika regelmässiga och operativa
utmaningar. Utmaningar som kräver att företag tar extern rådgivning för att klara av.
Ytterligare en aspekt på företagets ålder som oberoende variabel är att företagets ålder
påverkar dess innovativa och flexibla förmåga (Johansson, 2002). Yngre företag är
enligt Johansson (2002) mer innovativa och flexibla vilket påverkar förmågan att
välja nya framtagna tjänster. För att mäta företagets ålder valde vi att gå efter hur
många år företaget varit verksamt. Hur många år företaget varit i verksamt anser vi
ger vår studie mest information då vi avser att kunna urskilja huruvida det under
tidens lopp har utvecklats gamla vanor, mönster och rutiner. Företagets ålder som
variabel är en kvotvariabel variabeln och beskrivs i enkätfråga nummer 10 enligt
nedan;

•

Hur många år har ert företag varit verksamt?

4.6.2.2 Regional placering
Den andra oberoende variabeln som vi valt att ta med i enkätundersökningen är
företagets regionala placering och variabeln har sin teoretiska grund i legitimitets- och
nyinstitutionella teorin. Variabeln anser vi är relevant för studien med anledning av
att tidigare studier har funnit skillnader mellan företag inom olika regioner och valet
revision. Svanström (2008) menar att fördelarna som exempelvis revision för med sig
upplevs olika på företag inom olika regioner. Företagets regionala placering besvaras
emellertid inte i enkätundersökningen utan den informationen hämtade vi från
databasen Affärsdata. För att mäta företagets regionala placering på ett för oss så
praktiskt sätt som möjligt valde vi att dela in Sverige i ett antal större regioner.
Indelningen och kodning av denna variabel baserade vi sedermera på den kodning
som Statistiska Centralbyrån använder (Scb.se (B)). Kodningen består av sex olika
grupper (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, länsregion 1, länsregion 2
samt länsregion 3). I länsregion 1 ingår; Västernorrlands-, Västerbotten-, Jämtlandoch Norrbottens län. I länsregion 2 ingår; Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-,
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Hallands- och Västra Götalands län (exkl. kommuner i Stor-Göteborg och Stor
Stockholm). Samt Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs
län. I länsregion 3 ingår; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och
Skåne län (exkl. kommuner inom Stor-Malmö). Variabeln företagets regionala
placering kan inte rangordnas och är således en nominalvariabel.
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4.6.2.3 Bransch
Företagets bransch som oberoende variabel har sin grund i legitimitetsteorin och
nyinstitutionella teorin. Tidigare studier (Svanström, 2008; Senkow et al, 2001) som
genomfördes innan det att revisionsplikten slopades beskriver att något samband
mellan företagets bransch och valet att behålla revision inte kunde urskiljas.
Branschens verkliga betydelse för efterfrågan på revision kan dock undersökas först
nu efter slopandet. Med anledning av det, samt att ingen undersökt branschens
samband med de övriga extern tjänsterna ansåg vi att faktorn var intressant för vår
studie. För att mäta företagets branschtillhörighet valde vi att dela företags
verksamheter i fyra olika branscher. I enkäten får således respondenterna välja på fyra
olika branschalternativ; tillverkning, tjänst, handel eller annan företagsbransch.
Uppdelningen av dessa fyra kategorier baserade vi på Svanström (2008) och Senkows
(2001) studier. Företagets branschtillhörighet som variabel är även den en
nominalvariabel och enkätfrågan med koppling till företagets bransch är fråga
nummer 9;

•

Vilken typ av inriktning/ bransch är ert företag huvudsakligen verksamt inom?

4.6.2.4 Banklån
Banklån

som

oberoende

variabel

har

sin

grund

i

intressentteorin

och

resursberoendeteorin. Tidigare studier (Holmes & Kent, 1991) visar att småföretag
föredrar att finansiera sin verksamhet internt. En av anledningarna till att småföretag
väljer att finansiera sin verksamhet internt är att de inte vill mista kontrollen över
företaget (Bhide, 1992; Cressy & Olofsson, 1996). Utifrån resursberoende teorin som
säger att vissa intressenters behov tillgodoses för att få tillgång till viktiga resurser
(Pfeffer & Salancik, 1978; Jansson et al, 2010) gör vi dock ett antagande. Oberoende
externa granskningstjänster, så som revision, torde vara av betydelse för ett
småföretag som behöver låna pengar från en bank. För att få låna pengar av en bank
eller annan kreditgivare kan nämligen olika krav ställas på verksamheten. För att mäta
huruvida småföretagen har några banklån eller inte valde vi helt enkelt att ställa en
ja/nej fråga. Vi är således enbart intresserade av förekomsten av banklån och bortser
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därmed från banklånets eventuella storlek. Om företaget har några banklån eller inte
är en dikotom variabel och mäts i enkätens fråga 19 som formulerades enligt följande;

•

Har ert företag några banklån?

4.6.2.5 Anställda
Anställda som oberoende variabel härstammar från agentteorin, vilket innebär att
antalet anställda, samt vem som sköter företagets löpande ekonomi, kommer påverka
risken för att ett agentproblem uppstår. Variabeln kan antas vara relevant för studien
då Abdel-khalik (1993) menar att agentförhållanden kan uppstå både intern och
extern. Trots att agentproblem och informationsasymmetrin oftast är mindre
förekommande inom småföretag anser vi ändå att variabeln är intressant för studien.
Vi antar nämligen att osäkerheten och komplexiteten inom företaget torde öka med
antalet anställda. Det i sin tur torde leda till ökad användning av externa tjänster.
Något som Tabone & Baldacchino (2003) fann stöd för i sin studie. Vi antog även att
ytterligare ett agentförhållande kan uppstå inom företag där ägaren själv inte sköter
om företagets löpande ekonomi. I variabeln anställda är vi därmed intresserade av att
mäta antalet anställda, samt vem som sköter företagets löpande ekonomi. Antalet
anställda är en kvotvariabel och mäts vi enkätens fråga 11 som är baserad på
Svanström (2008). I mätningen av vem som sköter företagets ekonomi är vi
intresserade av huruvida det är företagsledaren själv, annan anställd, externt företag
eller annan konstellation som sköter ekonomin. Mätningen av vem som sköter
företagets löpande ekonomi genomförs i enkätfråga 20 och är en nominalvariabel.
Fråga 11 och 20 formulerades enligt nedan;

•

Hur många anställda har ert företag?(inklusive er som företagsledare)

•

Vem sköter huvudsakligen den löpande ekonomin i ert företag?

4.6.2.6 Ägarstruktur
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Företagets ägarstruktur som oberoende variabel har sin grund i agentteorin, vilket
innebär att antalet aktieägare, samt huruvida det förekommer passiva ägare i företaget,
kommer påverka risken för att agentproblem uppstår. Tabone och Baldacchino (2003)
beskriver att småföretag sällan är komplexa i dess ägarstruktur. Därmed är risken för
agentproblem i småföretag mindre än i större företag. Småföretag föredrar dock att
finansiera sin verksamhet internt (Holmes och Kent, 1991). Därmed antar vi att det
inom vissa småföretag existerar ägare som enbart tillskjuter kapital till verksamheten,
sedan låter andra sköta om företaget. Det vi beskriver är således att det kan finnas
aktiva och passiva ägare inom småföretagen. Den ägare som är aktiv inom
verksamheten har därmed ett informationsövertag och agentproblem kan uppstå. För
att som passiv ägare kontrollera verksamheten och minska agentproblemet kan
externa tjänster användas. I mätningen av variabeln ägarstruktur är vi intresserade av
delvis antalet aktieägare, samt förekomsten av passiva ägare. För att mäta
ägarstrukturen utformade vi således fråga nummer 12, 13, 14, 15 och 16. Fråga 12 är
en kvotvariabel. Fråga 13, 14, 15 och 16 är en dikotoma variabler. Frågorna
formulerades enligt nedan;

•

Hur många aktieägare har ert företag?

•

Har företaget någon/några aktieägare som ej är delaktiga i företagets dagliga
verksamhet?

•

Äger ni aktier i företaget?

•

Om ja på fråga 14, är ni den största aktieägaren inom företaget?

•

Har ni varit ansvarig för företagets verksamhet sedan företaget startades?

4.6.2.7 Omsättning
Företagets omsättning som oberoende variabel har sin grund i agentteorin vilket
innebär att företagets omsättning påverkar risken för att agentproblem uppstår.
Tidigare studier (Svanström, 2008; Collis et al, 2004) beskriver att behovet av
revision ökar med företagets storlek. Ett vanligt mått på företagets storlek är således
företagets omsättning. För att som företag definieras som småföretag får
nettoomsättning emellertid inte överstiga 3 miljoner kr (Bolagsverket, 2010). I
mätningen av variabeln företagets omsättning är vi således intresserade av hur nära
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eller långt ifrån gränsvärdet företagen ligger. Utifrån det antar vi att vi kan se ett
samband med användandet av externa tjänster.
För att mäta företagets omsättning utformade vi fråga 17 som är en kvotvariabel.
Formuleringen av fråga 17 var följande;

•

Hur stor var er omsättning 2011? (Ange ditt svar i tusentals kronor)

4.6.2.8 Export
Export som oberoende variabel har sin grund i legitimitetsteorin vilket innebär att
företag som bedriver handel med utländska kunder i större utsträckning behöver
bevisa sin handel. Småföretag som bedriver exportverksamhet kan därmed antas vara
med drivna att följa de normer och värderingar som finns i samhället. Svanström
(2008) hade för avsikt att mäta exportens betydelse för små- och medelstora företag i
efterfrågan på revision, men på grund av för stort bortfall kunde inget samband
urskiljas. Med anledning av att vår studie genomförs efter slopandet av
revisionsplikten, samt att vi studerar alla externa tjänster ansåg vi att variabeln ändå
var intressant. För att mäta variabeln export valde vi att gå efter den formulering som
Svanström (2008) använde sig av i sin studie. Företagets export som variabel är en
kvotvariabel och mäts i fråga nummer 18;
•

Hur stor del av er omsättning 2011 var export? (Ange ditt svar i tusentals
kronor)

4.6.3 Oberoende variabler företagaren
4.6.3.1 Kön
Kön som oberoende variabel har sin grund i legitimitetsteorin vilket innebär
företagarens kön kommer påverka i vilken utsträckning normer och värderingar som
anses accepterade i samhället följs. Tidigare studier (Schubert et al, 2007; Holt &
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Laury, 2002; Daruvala, 2007; Sunden & Surette, 1998; Pålsson, 1996; Rosener och
Helgesen, 1990) har studerat huruvida det finns skillnader i manligt och kvinnligt
företagande. Trots att meningarna går isär kan majoriteten av de studier vi stött på
sägas konstatera att det finns skillnader mellan könen. Det vi anser är av betydelse för
vår studie är att kvinnor tenderar att vara mer riskaverta i jämförelse med män
(Daruvala, 2007; Sunden & Surette, 1998; Pålsson, 1996). Vi gör således ett
antagande om att kvinnor i större utsträckning än men kommer följa de normer och
värderingar som anses accepterade i samhället. Helgesen & Rosener (1990) beskriver
dessutom hur kvinnor i större utsträckning än män är villig att delge sig av
information. Detta anser vi torde påverka vi vilken mån man väljer att använda sig av
redovisnings- och revisionstjänster. I mätningen av variabeln kön är vi således
intresserade av huruvida företagarens som står bakom valet av extern tjänst är man
eller kvinna. Företagarens kön som variabel är en dikotom variabel och enkätfråga 3
formulerades enligt följande;

•

Är ni? Man/kvinna.

4.6.3.2 Utbildning
Företagarens utbildning som oberoende variabel har sin grund i nyinstitutionella
teorin, vilket innebär att företagarens utbildning påverkar företagarens invaggade
vanor, mönster och rutiner. Tidigare studier (Bennet & Robson, 1999; Svanström,
2004; Svanström, 2008) indikerar att företagarens utbildning kommer påverka vilka
externa tjänster som företaget använder sig av. I mätningen av variabeln utbildning är
det vilken nivå utbildningen är på, samt vilken inriktning utbildningen har som vi
avser att mäta. Anledningen till att vi även ville ta reda på respondentens
utbildningsinriktning baserade vi på ett antagande om att en ekonomiskt inriktad
utbildning torde ge företagaren bättre förutsättningar att utföra företagets ekonomiska
uppgifter utan att anlita en extern aktör. Utbildningens inriktning kan därmed antas
påverka företagets val av redovisnings- och revisionstjänster. I mätningen av
utbildningens nivå valde vi att utgå från Svanström (2008) som delade in
svarsalternativen i fyra kategorier (grundskola, gymnasie, universitet/högskola, annan
utbildning). Vad gäller utbildningens inriktning utgick vi från Statistiska
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Centralbyråns utbildningsuppdelning (SUN:2000). Företagarens utbildning som
variabel är en ordinalvariabel och finns med i enkätens fråga 7 och 8;

•

Vilken är er högsta utbildning?

•

Vilken inriktning har er högsta utbildning?

4.6.3.3 Etnicitet
Företagarens etnicitet som oberoende variabel har sin grund i mimetisk isomorfism,
vilket

innebär

att

företagarens

osäkerhetsgrad

påverkas

av

etniciteten.

Osäkerhetsgraden i sin tur påverkar i vilken utsträckning företagaren tenderar att
snegla på framgångsrika företags agerande (DiMaggio & Powell, 1983). Tidigare
studier (Danielsson, et al 2003) visar att företagare som nyligen bosatt sig i Sverige
upplever språksvårigheter och har bristande kunskaper kring lagar och regler. Därmed
antar vi att osäkerhetsgraden torde vara högre bland företagare som med annan
etnicitet än svensk. Etnicitet som oberoende variabel kan även härledas till
resursberoendeteorin, vilket innebär att företagarens etnicitet kommer påverka i
vilken utsträckning särskilt viktiga intressenters behov kommer behöva tillgodoses.
Språksvårigheter och bristande kunskap och regler har nämligen visat sig påverka
övertygelsen vid en presentation av affärsplanen (ifs.a.se, 2012). När en utlandsfödd
företagare är i behov av att exempelvis låna pengar av en bank eller locka till sig
investerare antar vi således att behovet av externa tjänster är större i jämförelse med
en svenskfödd.
Huruvida en person skall räknas som svensk eller inte är en något diffust. Det
officiella kriteriet för att en person skall anses vara svensk är att personen är svensk
medborgare. Ett av kraven för att erhålla svensk medborgarskap är att personen i
fråga bott i Sverige viss tid. Viss tid i detta fall varierar, men för de flesta gäller minst
fem år (migrationsverket.se). Att försöka mäta variabeln etnicitet genom att ta reda på
om personen i fråga är svensk medborgare eller inte anser därmed inte vara tillräckligt
tillfredställande. För att mäta variabeln etnicitet valde vi därmed att formulera två
frågor som undersöker var företagaren är född. Fråga 5 är en dikotom variabel och
fråga 6 är en nominalvariabel. För att underlätta analysen valde vi att koda om svaren
baserat på den uppdelning som Öberg (2002) rekommenderar vilket innebär en
uppdelning enligt följande: 1-7. (1= Norden utan Sverige, 2= Europa, 3= Afrika,
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4=Nordamerika, 5=Sydamerika, 6=Asien, 7=Oceanien) Utifrån variabeln utformades
fråga 5 och 6;

•

Är ni född i Sverige?

•

Om nej, i vilket land är ni född?

4.6.3.4 Ålder
Företagarens ålder som oberoende variabel har sin grund i nyinstitutionella teorin
vilket innebär att företagarens ålder påverkar i vilken utsträckning personen i fråga är
invaggad i gamla vanor, mönster och rutiner. Variabeln ålder kan även härledas till
mimetisk isomorfism vilket innebär att företagarens osäkerhetsgrad kommer påverka
huruvida företagaren tenderar att snegla på framgångsrika företag och ta efter deras
agerande. I vilken mån företagarens är invaggad i gamla vanor, mönster och rutiner,
samt osäkerhetsgraden antar vi påverkas av företagarens ålder. Tidigare studier (Kirby
& King, 1997) beskriver exempelvis hur en mer erfaren företagsledare upplever
mindre behov av extern rådgivning i jämförelse med en mer oerfaren företagsledare. i
större utsträckning efterfråga nya tjänster så som bokslutsrapporten. I mätningen av
variabeln företagarens ålder är vi således intresserade av hur gammal personen som
står bakom verksamheten är. Företagarens ålder är därmed en kvotvariabel och mäts i
fråga 4 som är formulerad enligt följande;

•

Er ålder?

Nedan presenteras en modell över de oberoende variablerna vi valt att studera och
deras koppling till enkäten. För att se hela enkäten hänvisar vi till appendix 1.
Oberoende variabel

Enkätfråga

Företagets ålder

10

Regional placering

-

Bransch

9

Banklån

19

Anställda

11, 20

Ägarstruktur

12, 13, 14, 15, 16

Omsättning

17
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Export

18

Kön

4

Etnicitet

5, 6

Utbildning

7, 8

Företagarens ålder

3

Tabell 3. De oberoende variablernas koppling till enkäten

4.7 Urval
Studiens avsikt är som vi tidigare nämnt att kartlägga olika faktorer som kan tänkas
påverka valet av redovisning- och revisionstjänster för småföretag i Sverige.
Undersökningens populationen består således av alla de företag som ligger under
gränsvärdena för vad som anses vara ett småföretag och därmed inte omfattas av
revisionsplikten. Med andra ord består populationen av aktiebolag som under de två
senaste räkenskapsåren inte når upp till två av de tre följande gränsvärden; mer än 3
miljoner i nettoomsättning, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, fler än 3
stycken anställda (Bolagsverket, 2010). Vi gick sedermera via hemsidan för
Linnéuniversitetets bibliotek och databasen Affärsdata för att möjliggöra en
identifiering av samtliga småföretag i Sverige. I Affärsdatas sökfunktion lade vi
således in följande kriterier; under tre anställda, omsättning under 3 miljoner,
nettoomsättning under 1.5 miljoner. Utöver dessa kriterier utökade vi även sökningen
med att endast ta med aktiebolag vilka ansågs vara aktiva. När vi först använde oss av
bokslutssiffror från 2011 resulterade det i ett alldeles för lågt antal företag för vår
undersökning. Anledningen till detta var att få företags ekonomiska information fanns
att tillgå för det året i informationsbasen på Affärsdata. Vi valde därmed att använda
samma kriterier för bokslutsåret 2010 istället, vilket resulterade i en total population
bestående av 122 978 företag (2012-03-19). Listan på de 122 978 företaget
exporterade vi sedermera till en Excell fil.
Genom en funktion i Excell, en så kallad slumpgenerator, möjliggjordes sedan att
listan på företag kunde ordnas slumpvis innan vi gjorde vårt urval. Därefter bestämde
vi oss för att urvalet för undersökningen skulle bestå av 2000 företag. Alla företag
numrerades i Excell och företagen ordandes således i nummerordning. Nästa steg var
att vi lät slumptalsgeneratorn kasta om alla företag. De 2000 översta företagen på
listan hamnade således slumpvis i vårt urval. Urvalsstorleken kom emellertid att
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minska till 591, då mailadresser saknades till resterande. De mailadresser vi lyckades
identifiera exporterades därefter till webbenkätprogrammet Query & Report.

Ett

första utskick av enkäten till de utvalda företagen gjorde sedan den 29/3 2012.
Eftersom tidigare forskning (Arvidsson & Olander, 2011) med samma målgrupp
visade att svarsfrekvensen från småföretag tenderar att vara väldigt låg valde vi
tämligen omgående efter första utskicket att utöka urvalet. Vi letade därför
mailadresser bland ytterligare 2000 företag i den slumpmässigt framtagna listan,
vilket genererade 657 stycken mailadresser. Den totala urvalsstorleken blev därmed
1 248 stycken småföretag. Den 4/4 2012 skickade vi ut en påminnelse till de företag
som varit med i det första urvalet och ett första utskick till de 657 nya företagen. Den
11/4 2012 skickade vi ut en andra påminnelse till den första gruppen och en första
påminnelse till den andra gruppen. Den 17/4 skickade avslutningsvis ut en andra
påminnelse till den andra gruppen respondenter. Antalet respondenter som besvarade
vår enkät blev slutligen 176 stycken vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 14 %.

4.8 Bortfall
Enligt Bryman & Bell (2005) drabbas en studie ofta av bortfall i urvalet av olika
anledningar. De menar att bortafall uppstår då respondenter inte kan nås eller helt
enkelt inte vill delta i studien. Med anledning av att vi använde oss av en
internetbaserad databas fanns först risken att alla företag som ingick i vår teoretiska
population inte fanns registrerade i Affärsdata. Ett andra bortfall uppstod då det var
omöjligt för oss, med anledning av den tidsåtgång som skulle krävas, att undersöka
den totala populationen på 122 978 företag. Det tredje bortfallet som drabbade vår
studie var den information som fanns tillgänglig kring de 4000 företag som vi tagit ut
i vårt urval. Kontaktinformationen kring de 4000 utvalda företagen var nämligen
något begränsad, vilket innebar att vi endast lyckades identifiera 1248 stycken
mailadresser. Av vårt totala urval på 4000 företag blev bortfallet i detta stadie 2 752
stycken.
När väl enkäterna skickats ut till respondenterna mottog vi relativt omgående svar
från

3

respondenter

som

av

olika

anledningar

valde

att

inte

delta

i
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enkätundersökningen. Det slutgiltiga antalet respondenter blev emellertid 176
stycken, vilket innebär att ytterligare 1069 företag valde att inte delta i
undersökningen av okänd anledning. Detta innebär att svarsfrekvensen blev 14,1 %.
Som vi nämnde inledningsvis finns en rad anledningar till att en studie drabbas av
bortfall (Bryman & Bell, 2005). En av anledningarna i vår studie kan vara att den
angivna mailadressen var felaktig eller inte längre aktiv. En annan anledning kan
tänkas vara att vissa begreppet i enkäten kan skapa osäkerhet hos respondenten. Detta
trots att vi i inledningen av enkäten förklarar väsentliga begrepp. Osäkerheten kan
således ha påverkat respondenten till att avstå att delta i undersökningen. Ytterligare
en anledning kan vara att enkäten riktar sig mot den person på företaget som bär det
högsta ansvaret över verksamheten. Några av de mailadresser vi identifierat kan ha
varit en allmän mailadress. Det i sin tur kan ha inneburit att den person som enkäten
riktar sig till aldrig har mottagit enkätförfrågan. För många småföretagare kan enkäten
dessutom, trots att vi valde att utforma enkäten kort och koncis, ändå anses vara för
resurskrävande. Avslutningsvis baserades urvalet på den information som fanns
tillgänglig för år 2010 på Affärsdata, vilket kan innebära att företag som då räknades
som småföretag inte längre klassas som småföretag.

4.9 Datasammanställning
Den insamlade informationen analyserades genom statistikprogrammet SPSS. En del
av den information som samlades in via Query & Report var redan kodad när svaren
exporterades. Kodningen för alla variabler återfinns i appendix 6.

4.10 Förklaring av den univariata analysen
Univariat analys innebär att varje variabel presenteras för sig (Bryman & Bell, 2005;
Djurfeldt et al, 2010; Wahlgren, 2008). Enligt Djurfeldt et al (2010) och Bryman
(2008) är frekvenstabeller och diagram vanliga sätt att presentera den univariata
analysen. Frekvenstabeller visar antalet personer och den procentuella andelen
personer som hör till varje kategori inom den aktuella variabeln (Bryman, 2008).
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4.11 Förklaring av den bivariata analysen
Bivariat analys innebär att man studerar sambandet mellan två variabler, oftast en
beroende variabel och en oberoende variabel (Bryman & Bell, 2005; Djurfeldt et al,
2010). Vid en urvalsundersökning, som i vårt fall måste man dessutom studera ifall
det samband som framkommit i den bivariata analysen är statistiskt signifikant
(Bryman & Bell, 2005). Statistiskt signifikant innebär att man beräknar hur säker man
kan vara på att de samband som framkommit från ett stickprov kan generaliseras till
den population som stickprovet har erhållits ifrån (Bryman, 2008), i vårt fall
småföretagare i Sverige.
Vid genomförandet av de bivariata analyserna har vi följt de metoder som Djurfeldt et
al (2010) föreslår, där metoden baserat på vilken variabeltyp den beroende och den
oberoende variabeln är. I vårt fall såg vi den beroende variabeln som kvalitativ och
därför har de två översta metodförslagen i tabell 5 nedan används;
Variabel A

Variabel B

Metod

Kvalitativ variabel

Kvalitativ variabel

Korstabell, Chi2–test

Kvalitativ variabel

Kvantitativ variabel

Medelvärdesanalys, T-test,
Anova

Kvantitativ variabel

Kvantitativ variabel

Anova, T-test

Tabell 4 Bivariata tester
Den bivariata analysen innehåller alltså ett antal korstabeller och medelvärdeanalyser,
som ger en översiktlig bild av de respondentsvar vi erhållit samt en första indikation
på att något samband kan föreligga. Genom att sedan studera signifikansnivåerna som
Anova

eller

Chi2-testet

angett

i

samband

med

korstabellerna

och

medelvärdesanalyserna kan vi se om någon övergripande signifikanta samband har
kunnat urskiljas. Nästa steg i den bivariata analysen har varit att testa ifall något
signifikant samband kan urskiljas på en mer specifik nivå, genom ett antal T-tester
och ytterligare Chi2-tester för varje enskild kategori av de externa tjänsterna.
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Sambandsmåttet (korrelationskoefficienten) har vi fått fram genom att korrelera de
olika variablerna som visat sig vara signifikanta.

4.12 Förklaring av den multivariata analysen
Multivariat analys innebär att tre eller fler variabler analyseras samtidigt (Bryman &
Bell, 2005).

I vår multivariata analys förekommer fyra multivariata (logistiska)

regressioner, en för varje kategori av de externa tjänsterna.

Avslutningsvis

presenterar vi även en ordinal regression, där de olika kategorierna testas som en
skala. I denna skala har vi valt att placera revision och redovisningstjänster överst,
följt av endast revision, endast redovisningstjänster och avslutningsvis inga externa
tjänster.
Risken för multikollinaritet, dvs. att två eller flera av de oberoende variablerna är
starkt korrelerade med varandra kan leda till problem vid de multivariata testerna. För
att kontrollera huruvida det förelåg någon risk för multikollinaritet genomförde vi en
korrelationsmatris för samtliga variabler som återfinns i appendix 7. Problemet som
uppstår vid multikollinaritet är att man på grund av korrelationen mellan två
oberoende variabler inte kan särskilja effekterna av de båda variablerna gentemot den
beroende variabeln. Detta kan således påverka analysen. Gränsvärdet som vi har
använt oss av i korrelationsmatrisen är 0,8, vilket innebar för vår studie att samtliga
variabler ligger under värdet och att någon risk för multikollinaritet inte torde
föreligga (Spssakuten.se).
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5.0 Empirisk analys
I detta kapitel presenteras först en univariat analys av den information vi erhållit
genom vår enkätundersökning. Vidare testas våra 12 hypoteser genom bivariata och
multivariata tester för att se om det finns något samband mellan de olika faktorerna
och valet av externa tjänster. Kapitlet avslutas sedermera med en sammanställning av
vår hypotesprövning.

5.1 Univariat analys
5.1.1 Val av externa tjänster
Inledningsvis presenteras nedan enkätundersökningens kvalitativa (beroende)
variabler; 2
Typ av extern tjänst

Antal

Procent

119

67,6 %

Revision

11

6,3 %

Redovisningstjänster

40

22,7 %

6

3,4 %

176

100 %

Revision &
Redovisningstjänster

Ingen extern tjänst
Totalt

Tabell 5. Frekvenstabell typ av extern tjänst

2

Från början var vår avsikt att även studera bokslutsrapportens förekommande bland småföretagen i

Sverige. Av totalt 176 respondenter uppgav dock 112 stycken att de erhöll en bokslutsrapport från en
auktoriserad redovisningskonsult, vilket är betydligt fler än vad vår förundersökning antydde. Vi valde
därför att frånse att studera bokslutsrapportens förekommande.
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Ur tabell 5 går att utläsa att revision och redovisningstjänster hade störst andel
svarande (67,6 %), medan ingen tjänst hade minst andel svarande (3,4 %). Det totala
antalet svarande för enkäten var 176 respondenter.
Av de totalt 176 respondenter hade 159 respondenter någon form av
redovisningstjänst, antingen enbart redovisningstjänster eller i kombination med
revision. Nedan visas fördelningen av de respondentsvar vi erhållit gällande
användning av redovisningstjänster;
Typ av

Antal

redovisningstjänst
Löpande bokföring

Procent
av de 176 företagen

101

57,4 %

17

9,7 %

Kalkylering

3

1,7 %

Fakturering

15

8,5 %

Lönehantering

32

18,2 %

Analysering

7

4,0 %

Budgetering

8

4,5 %

Bokslut

139

80 %

Årsredovisning

141

80,1 %

69

39,2 %

Skattedeklaration

108

61,4 %

Anna typ av tjänst

3

1,7 %

643

366,4 %

Betalning av fakturor

Generell rådgivning

Totalt
n= 176

Tabell 6. Frekvenstabell typ av redovisningstjänst
Ur tabell 6 ovan går att utläsa att redovisningstjänsterna årsredovisning och bokslut
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var vanligast bland de 176 respondenterna med 80,1 % respektive 80 %. Lägst andel
fick redovisningstjänsterna kalkylering och annan typ av tjänst, med endast 1,7 %.3

5.1.2 Företagarna
Av totalt 176 respondenter var 126 stycken (71,6 %) män och 50 stycken (28,4 %) var
kvinnor. Medelåldern på respondenterna var 52 år och åldern varierade mellan 28 - 81
år. 166 stycken respondenter (94,3 %) angav att de var födda i Sverige och endast 10
respondenter (5,7 %) uppgav att de var födda i ett annat land. Detta innebär att
generalisering baserat på etnicitet kommer att bli svår att göra i vårt fall. Troligtvis
kommer heller inget signifikant samband kunna urskiljas.
Sett till respondenternas utbildningsnivå, var fördelningen enligt följande; 6 stycken
(3,4 %) uppgav att deras högsta utbildning var högstadiet, 40 stycken (22,7 %)
uppgav att gymnasiet var deras högsta utbildningsnivå, 118 stycken (67,0 %) uppgav
universitet/högskola som högst utbildningsnivå och 12 stycken (6,8 %) uppgav annan
utbildning som sin högsta utbildningsnivå. De respondenter som angav annan
utbildningsnivå fick sedan specificera sin utbildning, där majoriteten av de svarande
angav Komvux eller speciell yrkesutbildning i sina svar. Ser vi istället till
respondenternas utbildningsinriktning har majoriteten (34,7 %) av respondenterna
någon

utbildning

inom

kategorin

samhällsvetenskap,

juridik,

handel

och

administration. I denna kategori återfinns bland annat inriktningarna ekonomi och
marknadsföring. Minst andel respondenter finner vi inom kategorin lant och
skogsbruk, samt djurvård (0,6 %). Resultaten presenteras i figur 5 och figur 6.

3

Notera är att antalet svar i tabell 6 överstiger det totala antalet respondenter (176), samt att den totala

procenten i tabellen överstiger 100 % vilket beror på att ett företag kan använda sig av flera olika
sorters redovisningstjänster.
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Figur 5. Utbildningsnivå
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Figur 6. Utbildningens inriktning

5.1.3 Företagen
Nedan presenteras de kvantitativa (oberoende) variablerna med koppling till företaget
som fanns med i enkätundersökningen. Ur nedanstående tabell går att utläsa att
medelåldern på de företag som besvarade vår enkät var knappt 15 år. Åldern på
företagen varierade mellan 1 - 100 år. Antalet anställda varierade mellan 1 anställd
och 40 anställda med ett medelvärde på cirka 2 anställda.4 Antalet aktieägare
varierade mellan 1-430 stycken, med ett medelvärde på cirka 5 aktieägare. En mer
representativ bild av enkätsvaren ger dock medianen som i detta fall var 1 aktieägare.
Omsättningen för de 176 företagen varierade mellan 0 kronor till 3,5 miljoner kronor,
med ett medelvärde strax över 1 miljon kronor. Exporten varierade mellan 0 kronor
till 1,8 miljoner kronor, med ett medelvärde på drygt 35 000 kronor. Även vad gäller
export är dock medianen mer representativ vilken var 0 kronor.

Variabel
Företagets

Högsta

Lägsta

Medelvärd

värde

värde

e

Median

Standarda
vvikelse

100

1

14,58

11

13.18

40

1

2,33

1

4.58

430

1

5,18

1

37.27

3 500 000

0

1 042 000

936 000

804.99

1 800 000

0

38 590

0

187.58

ålder
Antal
anställda
Antal
aktieägare
Omsättning
(kr)
Export (kr)
n= 176
Tabell 7. Univariat analys av företagen

4

Notera att företagsledaren i denna studie räknas som en anställd
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Vidare presenterar vi de kvalitativa (oberoende) variablerna som förekom i vår
enkätundersökning, dvs. bransch, regional placering, samt vem som huvudsakligen
sköter företagets löpande ekonomin. För dessa variabler använder vi oss av antal och
procent istället för medelvärde och median.

Branschtillhörighet

Antal

Procent

Tillverkning

14

8%

Handel

21

11,9 %

Tjänste

131

74,4 %

10

5,7 %

176

100 %

Annan bransch
Totalt

Tabell 8. Frekvenstabell branschfördelning

Region

Antal

Procent

Stor-Stockholm

54

30,7 %

Stor-Göteborg

14

8,0 %

Stor-Malmö

13

7,4 %

Länsregion 15

16

9,1 %

Länsregion 26

50

28,4 %

Länsregion 37

29

16,5 %

176

100 %

Totalt
5

Länsregion 1 = Västernorrlands-, Västerbotten-, Jämtland- och Norrbottens län

6

Länsregion 2 = Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-, Hallands- och Västra Götalands län (exkl.
kommuner i Stor-Göteborg och Stor Stockholm). Samt Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnasoch Gävleborgs län
7

Länsregion 3 = Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län (exkl. kommuner
inom Stor-Malmö	
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Tabell 9. Frekvenstabell regional placering

Vem sköter

Antal

Procent

Företagsledaren

118

67 %

Annan anställd

17

9,7 %

Extern företag

34

19,3 %

7

4%

176

100 %

huvudsakligen er
ekonomi?

Annan konstellation
Totalt

Tabell 10. Huvudsakligt ekonomiansvar
Ur tabell 8 går att utläsa att flest svar har vi erhållit från företag inom tjänstebranschen
(74,4 %), följt av handelsbranschen (11,9 %). Ur tabell 9, regional placering, så har
störst andel svar erhållits från regionen stor- Stockholm (30, 7 %), följt av länsregion
2 (28,4 %). Minst andel svar har vi erhållit från länsregion 1 (9,1 %). Avslutningsvis
kan konstateras att det i huvudsak är företagsledaren själv (67 %) som sköter om
företagets ekonomi, vilket framgår av tabell 10.
Undersökningens resterande kvalitativa frågor innehållande svarsalternativen ja eller
nej blev fördelningen enligt följande;
Fråga
Har ert företag några

Antal Ja

Procent Ja

Antal nej

Procent Nej

38

21,6 %

138

78,4 %

130

73,9 %

46

26,1 %

banklån?
Är alla aktieägare
verksamma i den dagliga
67

verksamheten?
Äger ni aktier i företaget?

169

96 %

7

4%

Är ni den störste

146

83 %

30

17 %

151

86 %

25

14 %

aktieägaren i företaget?
Har ni varit ansvarig för
företagets verksamhet sen
det startade?
n=176
Tabell 11. Svarsfördelning av Ja/Nej – frågor
Av tabell 11 framgår att 21,6 % angav att de hade några banklån. Majoriteten av de
176 företagen hade alltså inga banklån. 73,9 % av alla respondenter angav att alla
företagets aktieägare var verksamma, vilket var ett resultat som var relativt väntat då
medianen visade på ett lågt antal aktieägare överlag.
Endast 4 % av de tillfrågade respondenterna uppgav att de själva inte hade några
aktier i företaget, vilket innebär att 96 % angav att de ägde aktier i företaget. Av dessa
96 %, angav 146 stycken (83 %) att de också var företagets största aktieägare.
Avslutningsvis frågade vi respondenten om de varit ansvarig för företaget sedan det
startades. 86 % svarade att de hade varit ansvariga sedan starten, övriga 14 % svarade
att någon annan tidigare varit ansvarig för företagets verksamhet.
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5.2 Bivariat analys företaget
5.2.1 Företagets ålder
För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan företagets ålder
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel), presenteras
nedan medelåldern för varje kategori av de externa tjänsterna;

Extern tjänst

Antal svarande

Företagets
Medelålder

Ingen tjänst
Endast redovisningstjänster
Revision& redovisningstjänster
Endast revision
n

6

11,50

40

13,43

119

14,38

11

22,64

176

Anova (Sig, between groups)

0,189

Tabell 12. Företagets medelålder inom respektive kategori
Ur tabell 12 ovan kan konstateras att medelåldern mellan de olika nivåerna skiljer sig
åt. Högst medelålder har kategorin endast revision (22,64 år) och lägst medelålder har
de företag som angivit att de inte använder sig av några externa tjänster (11,5 år).
Anova-testet som i detta fall inte påvisade något signifikant samband (p=0,189),
indikerar att inga specifika samband kan urskiljas baserat på företagets medelålder för
respektive kategori.
För att ytterligare försäkra oss om att inget signifikant samband kan urskiljas
genomförde vi även ett signifikanstest (T-test) för varje enskild kategori av de externa
tjänsterna, där medelåldern för specifik kategori jämförs med de övriga kategoriernas
sammanlagda medelålder. Resultatet av dessa T-test presenteras i tabell 13; 8

8

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances.
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Signifikanstest
( Independent

Revision &

Endast

Endast

Ingen

Redovisningstjänster Revision Redovisningstjänster Tjänst

T-test)
Sig. (2-tailed)

0,771

0,332

0,530

0,562

Tabell 13. T-tester företagets ålder9
Ur tabell 13 går att utläsa att vi inte heller här fann något signifikant samband mellan
företagets ålder och valet av de externa tjänsterna.

5.2.2 Regional placering
För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan företagets regionala
placering (oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel)
presenteras först en korstabell som beskriver faktisk och förväntad fördelning mellan
de olika regionerna och de externa tjänsterna;
Region

Exter

Ingen tjänst

Count

n

Expect

tjäns

ed

t

Count
Endast

Count

redovisningstjä

Expect

nster

ed

Tot

Stor-

Stor-

Stor -

Länsregi

Länsregi

Länsregi

Stockho

Götebo

Mal

on 1

on 2

on 3

lm

rg

mö

al

1

0

0

0

3

2

6

1,8

,5

,4

,5

1,7

1,0

6,0

12

3

4

5

13

3

40

12,3

3,2

3,0

3,6

11,4

6,6

40,0

1

2

2

1

4

1

11

3,4

,9

,8

1,0

3,1

1,8

11,0

Count
Endast revision

Count
Expect
ed
Count

9

Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet
påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten.
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Revision

&

Count

redovisningstjä

Expect

nster

ed

40

9

7

10

30

23

119

36,5

9,5

8,8

10,8

33,8

19,6

119,
0

Count
Total

Count
Expect

54

14

13

16

50

29

176

54,0

14,0

13,0

16,0

50,0

29,0

176,

ed

0

Count
n

176

Chi2-test. Pearson ChiSquare, Asymp. Sig. (2sided)

0,509

Tabell 14. Korstabell regional placering och externa tjänster
Ur tabell 14 kan konstateras att inga större skillnader kan urskiljas mellan den
förväntade- och faktiska fördelning. Den enda riktiga skillnaden återfinns inom
länsregion 3 och kategorin endast redovisningstjänster, där den förväntade fördelning
var dubbelt så stort som den faktiska fördelningen. Chi2- testet som presenteras i
modellen påvisar dock inget signifikant samband (p=0,509).
Chi2-testet ovan är dock baserat på hela modellen och är därmed mer generell och
övergripande. Dessutom är ett chi2-test ej att föredra då utfallet är så pass få i så
många rutor som i tabell 14 ovan. För att undersöka ytterligare om det samband som
kunde urskiljas ur tabell 14 kan visa sig vara signifikant presenteras nedan ytterligare
signifikanstester (Chi2-tester). I dessa signifikanstester undersöks till skillnad från
förra testet varje kategori för sig i jämförelse mot resterande kategorier. Resultatet av
dessa Chi2-tester visas i tabell 15 nedan;
Signifikanstest
(Chi2-test)
Pearson Chi-

Stor-

Stor-

Stor-

Läns-

Stock-

Göte-

Malmö region 1

holm

borg

Läns-

Läns-

region 2

region 3

Square, Asymp.
Sig.
(2-sided)
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Revision &

0,223

0,782

0,270

0,647

0,174

0,141

Endast revision

0,109

0,195

0,157

1,00

0,546

0,495

Endast

0,915

0,904

0,472

0,394

0,514

0,082

0,449

0,464

0,482

0,431

0,233

0,257

redovisningstjänster

redovisningstjänster

Ingen tjänst

Tabell 15. Chi2 – tester regional placering och externa tjänster10
Av tabell 15 framgår att ett signifikant samband på 10 % - nivån (p=0,082) har kunnat
urskiljas

mellan

endast

redovisningstjänster

och

länsregion

3.

Korrelationskoefficienten påvisar ett svagt negativt samband (-0,131) mellan de båda
variablerna. Vilket torde innebära att småföretag från länsregion 3 (Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län, exklusive kommuner inom
Stor-Malmö)

i

mindre

utsträckning

än

övriga

regioner

väljer

endast

redovisningstjänster. Närmare analys av länsregion 3 visar att hela 23 av totalt 29
småföretagen ifrån länsregion 3 valde kategorin revision och redovisningstjänster,
vilket framgår av tabell 14.

10

	
  Vi har även studerat Fisher's exact -test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Detta eftersom
svarsfrekvensen för båda dessa nivåer var under 30 svarande. Testet påvisade dock ingen större
skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna
för Pearson Chi-Square.
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5.2.3 Bransch
För att undersöka på huruvida det föreligger något samband mellan företagets
branschtillhörighet (oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende
variabel) presenteras nedan förväntat- och faktisk fördelning mellan de olika
branscherna och de olika tjänsterna;
Bransch

Extern

Ingen tjänst

Tjänst

Total

Tillverkni

Handel

Tjänst

Annan

ngs-

s-

e-

bransch

Count

1

1

4

0

6

Expected

,5

,7

4,5

,3

6,0

1

7

30

2

40

3,2

4,8

29,8

2,3

40,0

Count
Endast

Count

redovisningstjänste

Expected

r

Count

Endast revision

Count

1

0

9

1

11

Expected

,9

1,3

8,2

,6

11,0

Count

11

13

88

7

119

redovisningstjänste

Expected

9,5

14,2

88,6

6,8

119,0

r

Count
14

21

131

10

176

14,0

21,0

131,0

10,0

176,0

Count
Revision

Total

&

Count
Expected
Count

n

176

Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

0,775

Tabell 16. Korstabell företagets bransch och externa tjänster
Vad som framgår av tabell 16 är att den förväntade fördelning ligger nära den faktiska
fördelningen. Den enda större skillnaden som framgår av tabell 16 är att den faktiska
fördelningen för kategorin endast redovisningstjänster är något högre än den
förväntade fördelningen inom handelsbranschen. Chi2- testet för modellen påvisar
dock inget signifikant samband (p=0,775).
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Chi2-testet ovan är dock som tidigare nämnts baserat på hela modellen och är därmed
mer generell och övergripande. För att ytterligare undersöka ifall det samband som
kunde urskiljas i tabell 19 kan visa sig vara signifikant, presenteras nedan ytterligare
signifikanstester (Chi2-tester). I dessa Chi2-tester undersöks varje kategori för sig i
jämförelse till resterande kategorier. Resultatet av dessa Chi2-tester visas nedan i
tabell 17;

Signifikanstest
Chi2- test

Tillverkning-

Handels-

Tjänste-

Annan typ
av bransch

Pearson ChiSquare, Asymp.
Sig. (2-sided)
Revision &
redovisningstjänster

0,361

0,551

0,832

0,868

Endast revision

0,886

0,207

0,562

0,614

Endast
redovisningstjänster

0,145

0,217

0,925

0,832

Ingen tjänst

0,442

0,716

0,657

0,541

Tabell 17. Chi2-tester företagets bransch och externa tjänster11
Ur tabell 17 kan konstateras att den skillnad vi såg mellan förväntad- och faktisk
fördelning mellan handelsbranschen och kategorin endast redovisningstjänster inte
verkar vara signifikant (p=0,217).

5.2.4 Banklån
För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan banklån (oberoende
variabel) och valet av externa tjänsterna (beroende variabel) presenterar vi först
förväntat och faktiskt fördelning genom en korstabell;
11

	
  Vi har även studerat Fisher's exact-test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Testet påvisade
dock ingen större skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast presentera
signifikansnivåerna för Pearson Chi-Square.
	
  

75

Banklån
Nej
Extern tjänst

Ingen tjänst

Count

Endas redovisningstjänster

1

6

Expected Count

4,7

1,3

6,0

Count

31

9

40

31,4

8,6

40,0

7

4

11

Expected Count

8,6

2,4

11,0

Count

95

24

119

Expected Count

93,3

25,7

119,0

Count

138

38

176

138,0

38,0

176,0

Count

Revision

&

redovisnignstjänster
Total

Expected Count
n

Ja
5

Expected Count
Endast revision

Total

176

Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

0,645

Tabell 18. Korstabell lån och externa tjänster
Av tabell 18 framgår att förväntad fördelning ligger nära faktiskt fördelning för
samtliga kategorier. Chi2- testet för modellen påvisar heller inget signifikant samband
mellan de olika kategorierna (p=0,645).
Chi2-testet ovan är dock mer generell och övergripande och för att försäkra oss om att
inget signifikant samband kan urskiljas presenterar vi nedan signifikanstester (Chi2tester) för varje enskild kategori;
Signifikanstest

Revision &

Endast

Endast

Ingen

Chi2-test

redovisningstjänster

Revision

Redovisningstjänster

tjänst

Pearson Chi-

0,507

0,219

0,874

0,765

square
Asymp. Sig (2sided)
Tabell 19. Chi2-tester mellan lån och externa tjänster12

12

	
  Vi har även studerat Fisher's exact-test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Testet påvisade
dock ingen större skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast presentera
signifikansnivåerna för Pearson Chi-Square.	
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Av tabell 19 framgår att inget signifikant samband har kunnat urskiljas mellan
företagare som har banklån och kategori av de externa tjänsterna.

5.2.5 Anställda
För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan antalet anställda
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel) presenteras
först medelvärdet för antalet anställda inom respektive kategori;

Extern tjänst

Antal svarande

Medelvärde
Antal anställda

Ingen tjänst

6

1,00

Endast redovisningstjänster

40

1,35

Endast revision

11

1,64

Revision & redovisningstjänster

119

2,79

n

176

Anova (Sig, between groups)

0,289

Tabell 20. Medelvärde antal anställda inom varje kategori
Av tabell 20 framgår att medelantalet anställda faktiskt stiger mellan de olika externa
tjänsterna. Anova-testet för modellen som helhet påvisar dock inget signifikant
samband (p=0,289).
För att försäkra oss om att inget signifikant samband kan urskiljas så presenteras
nedan ett signifikanstest (T-test) för varje kategori av de externa tjänsterna;13
Signifikanstes

Revision &

t (T-test)

Redovisnings- Revision

Redovisnings- Tjänst

tjänster

tjänster

13

Endast

Endast

Ingen

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances
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Independent t-

0,007

0,606

0,007

0,472

test
Sig.(2-tailed)
Tabell 21. T-tester antal anställda och externa tjänster14
Ur tabell 21 går att utläsa att två av de fyra kategorierna av externa tjänster är
signifikanta på 5 % -nivån med antalet anställda (revision och redovisningstjänster &
endast redovisningstjänster). Korrelationskoefficienten påvisar ett svagt positivt
samband mellan revision och redovisningstjänster och antalet anställda (0,145).
Korrelationskoefficienten mellan endast redovisningstjänster och antalet anställda
visar å andra sidan på ett svagt negativt samband (- 0,116). Resultatet indikerar att ju
fler anställda ett företag har desto troligare är det att de använder sig av både revision
och

redovisningstjänster.

Motsatt

förhållande

verkar

råda

mellan

endast

redovisningstjänster och antalet anställda, då det negativa sambandet antyder att ju
färre anställda ett företag har desto troligare är det att man som företagare endast
använder sig av redovisningstjänster.

5.2.6 Ägarstruktur
För att undersöka huruvida antalet aktieägare (oberoende variabel) påverkar valet av
externa tjänster (beroende variabel) presenteras nedan medelantalet aktieägare inom
respektive kategori av de externa tjänsterna;

Extern tjänst

Antal svarande

Medelvärde
Antal aktieägare

Ingen tjänst

6

1,00

Endast redovisningstjänster

40

1,15

Endast revision

11

1,00

119

7,13

Revision& redovisningstjänster
14

Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet
påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten.
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n

176

Anova (Sig, between groups)

0,802

Tabell 22. Medelvärde antal aktieägare
Av tabell 22 framgår att medelvärdet förändras något mellan de olika kategorierna,
dock ökar inte medelantalet aktieägare mellan kategorin ingen tjänst och kategorin
endast redovisningstjänster. Anova-testet påvisar heller inget signifikant samband
mellan de olika kategorierna och medelantalet aktieägare (p=0,802).
För att försäkra oss om att inget signifikant samband kan urskiljas presenteras nedan
även ett signifikanstest (T-test) för respektive kategori av de externa tjänster15. I dessa
tester jämförs medelantalet aktieägare inom en viss kategori, mot det sammanlagda
medelantalet aktieägare för resterande kategorier;

Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

Ingen

t (T-test)

Redovisnings-

Revision

Redovisnings-

Tjänst

tjänster
Independent

0,317

tjänster
0,702

0,438

0,781

T-test
Sig. (2-tailed)
Tabell 23. T-tester antal aktieägare och externa tjänster16
Resultatet indikerar att inget signifikant samband mellan antalet aktieägare och valet
av externa tjänster har kunnat urskiljas.

5.2.7 Omsättning

15

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances
Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet
påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten.	
  
16
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För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan företagets omsättning
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel) presenterar vi
först medelomsättningen inom respektive kategori av de externa tjänster;

Extern tjänst

Antal svarande

Medelvärde
Omsättning (TKR)

Ingen tjänst

6

217,33

Endast redovisningstjänster

40

909,93

Endast revision

11

1460,09

Revision& redovisningstjänster

119

1090,41

n
Anova (Sig, between groups)

176
0,012

Tabell 24. Medelvärde omsättning för respektive kategori
Av tabell 24 framgår att omsättningen mellan de olika kategorierna ökar. Högst
medelomsättning har kategorin endast revision och lägst omsättning har kategorin
inga tjänster. Anova-testet påvisar också att ett signifikant samband på 5 % -nivån
inom modellen har kunnat urskiljas (p= 0,012)
Studerar vi testet närmare påvisades signifikanta samband mellan medelomsättningen
och kategorierna ingen tjänst, endast revision och revision och redovisningstjänster.
Se tabell nedan;

Mean Difference

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Ingen

Upper Bound

2,00

-692,592

344,372

,260

-1664,88

279,70

3,00

*

399,216

,024

-2369,89

-115,62

4,00

-873,078

329,125

,075

-1802,32

56,16

Endast

1,00

692,592

344,372

,260

-279,70

1664,88

red.

3,00

-550,166

267,802

,243

-1306,27

205,94

4,00

-180,487

143,764

,665

-586,39

225,41

Endast

1,00

*

399,216

,024

115,62

2369,89

rev.

2,00

550,166

267,802

,243

-205,94

1306,27

4,00

369,679

247,889

,529

-330,20

1069,56

Rev &

1,00

873,078

329,125

,075

-56,16

1802,32

red.

2,00

180,487

143,764

,665

-225,41

586,39

tjänst

-1242,758

1242,758

80

3,00

-369,679

247,889

,529

-1069,56

330,20

Tabell 25 – Post hoc test omsättning och de externa tjänsterna
Av ovanstående tabell framgår att medelomsättningen för kategorierna endast revision
samt

revision

och

redovisningstjänster

är

signifikanta,

jämfört

med

medelomsättningen för kategorin inga tjänster. Studerar vi de båda kategorierna lite
närmare visar det sig att medelomsättningen är betydligt högre än för kategorin inga
tjänster (se kolumn; mean difference). Resultatet indikerar att en ökad omsättning
även ökar chanserna för att man väljer att använda sig av enbart revisor eller i
kombination med en redovisningskonsult.

För att ytterligare undersöka omsättningens påverkan på valet av de externa
tjänsterna, presenteras nedan ett signifikanstest (T-test) för respektive kategori.17 I
dessa tester jämförs medelomsättningen för en specifik kategori med den
sammanlagda medelomsättningen för övriga kategorier;
Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

Ingen

t (T-test)

Redovisnings-

Revision

Redovisnings-

Tjänst

tjänster
Independent

0,257

tjänster
0,205

0,236

0,002

T-test
Sig. (2-tailed)
Tabell 26. T-tester omsättning och externa tjänster18
Resultatet i tabell 26 indikerar att ett signifikant samband finns mellan inga tjänster
och företagets omsättning på 5 % -nivån (p=0,002). Korrelationskoefficienten påvisar
ett svagt negativt samband (-215). Vilket indikerar att de företag som inte har några
externa tjänster har en signifikant lägre omsättning i genomsnitt än övriga urvalet.

17

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances
Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet
påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten.	
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5.2.8 Export
För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan företagets export
(oberoende variabel) och valet av de externa tjänsterna (beroende variabel)
presenterar vi först exportens medelvärde inom respektive kategori av de externa
tjänsterna;
Extern tjänst

Antal svarande

Medelväde
Export (Tkr)

Ingen tjänst

6

1,67

Endast redovisningstjänster

40

82,78

Endast revision

11

4,55

Revision & redovisningstjänster

119

28,75

n

176

Anova (Sig, between groups)

0,373

Tabell 27. Medelvärde export för respektive kategori
Av tabell 27 framgår att medelvärdet varierar mellan de olika kategorierna. Högst
medelvärde har endast redovisningstjänster och lägst medelvärde har kategorin inga
tjänster. Anova-testet påvisar dock inget signifikant samband inom modellen
(P=0,373).
För att inte utesluta signifikanta samband mellan variablerna presenteras nedan
ytterligare signifikanstest (T-test) för respektive kategori av de externa tjänsterna;19
Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

Ingen

t (T-test)

Redovisnings-

Revision

Redovisnings-

Tjänst

tjänster
Independent

0,316

tjänster
0,536

0,183

0,625

T-test
Sig. (2-tailed)
Tabell 28. T-tester export och externa tjänster20
19

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances
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Av tabell 28 framgår att inget signifikant samband har kunnat urskiljas mellan
företagets export och valet av externa tjänster.

20

Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet

påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten	
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5.3 Bivariat analys företagaren
5.3.1 Kön
För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan företagarens kön
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel) presenterar
nedan faktisk och förväntad fördelning mellan de olika könen genom en korstabell;

Kön
Man
Extern tjänst

Ingen tjänst

Count

Endas redovisningstjänster

Revision

2

6

Expected Count

4,3

1,7

6,0

Count

25

15

40

28,6

11,4

40,0

9

2

11

Expected Count

7,9

3,1

11,0

Count

88

31

119

redovisningstjänster

Expected Count

85,2

33,8

119,0

Total

Count

126

50

176

126,0

50,0

176,0

Count

&

Expected Count
n
Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

Kvinna
4

Expected Count
Endast revision

Total

176
0,460

Tabell 29. Korstabell kön och externa tjänster
Av tabell 29 framgår att faktisk fördelning ligger nära den förväntade fördelningen.
Chi2-testet för modellen påvisar heller inget signifikant samband (p=0,460). För att
försäkra oss om att inget samband föreligger genomför vi även ett signifikanstest
(Chi2–test) för respektive kategori. Resultatet av dessa tester presenteras i tabell 30;
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Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

t

redovisnings-

Revision

Redovisnings-

tjänster
Pearson Chi-

Ingen tjänst

tjänster

0,316

0,437

0,147

0,786

square
(Asymp. Sig
2- sided)
Tabell 30. Chi2-tester kön och externa tjänster21
Av tabell 30 framgår att inget signifikant samband mellan företagarens kön och valet
av de externa tjänsterna har kunnat urskiljas.

5.3.2 Etnicitet
För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan företagarens etnicitet
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabler) presenter vi
först faktisk och förväntad fördelning mellan företagare födda i Sverige eller
utomlands och valet av de externa tjänsterna. Testet gör vi med hjälp av en korstabell
och resultatet visas nedan;

Etnicitet

Extern tjänst

Ingen tjänst

Total

född

Född i

utomlands

Sverige

Count

0

6

6

Expected Count

,3

5,7

6,0

Endast

Count

3

37

40

redovisningstjänster

Expected Count

2,3

37,7

40,0

Endast revisionstjänster

Count

0

11

11

Expected Count

,6

10,4

11,0

Count

7

112

119

6,8

112,2

119,0

Revision
redovisnignstjänster

&

Expected Count

21

	
  Vi har även studerat Fisher's Exact-test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Testet påvisade
dock ingen större skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast presentera
signifikansnivåerna för Pearson Chi-Square	
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Total

Count
Expected Count

n
Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

10

166

176

10,0

166,0

176,0

176
0,732

Tabell 31. Korstabell etnicitet och externa tjänster
I tabell 31 kan utläsas att det förväntade fördelningen stämmer bra överens med den
faktiska fördelningen mellan de olika kategorierna. Chi2-testet påvisar heller inget
signifikant samband inom modellen (p=0,732). För att utesluta att det existerar ett
samband mellan företagarens etnicitet och valet av externa tjänster genomför vi även
ett signifikanstest (Chi2–test) för respektive kategori. Resultatet av dessa Chi2 – tester
visas nedan;
Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

t

redovisningstj

Revision

Redovisningst

änster
Pearson Chi-

0,868

Ingen tjänst

jänster
0,400

0,572

0,541

square
(Asymp. Sig 2sided)
Tabell 32. Chi2-tester etnicitet och externa tjänster22
Av tabell 32 framgår att inget signifikant samband har kunnat urskiljas mellan den
oberoende variabeln etnicitet och beroende variabeln val av externa tjänster.

5.3.3 Utbildning
För att undersöka om det finns några utbildningsrelaterade skillnader i användandet
av redovisnings- och revisionstjänster presenterar vi först faktisk och förväntad

22

	
  Vi har även studerat Fisher's Exact -test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Testet

påvisade dock ingen större skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast
presentera signifikansnivåerna för Pearson Chi-Square	
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fördelning mellan olika typer av utbildningar. Testet gör vi med hjälp av en korstabell
och resultatet visas i tabell 33;

Utbildning
Grundskola

Extern

Ingen tjänst

tjänst

Gymnasie

Total

Högskola/

Annan

universitet

utbildning

Count

0

2

4

0

6

Expected

,2

1,4

4,0

,4

6,0

1

8

29

2

40

1,4

9,1

26,8

2,7

40,0

Count

1

1

9

0

11

Expected

,4

2,5

7,4

,8

11,0

4

29

76

10

119

4,1

27,0

79,8

8,1

119,0

6

40

118

12

176

6,0

40,0

118,0

12,0

176,0

Count
Endast

Count

redovisningstjänster

Expected
Count

Endast revision

Count
Revision

&

redovisningstjänster

Count
Expected
Count

Total

Count
Expected
Count

n
Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

176
0,806

Tabell 33. Korstabell utbildning och externa tjänster
Av tabell 33 framgår att den förväntade fördelning ligger nära den faktiska
fördelningen. Chi2-testet påvisar heller inget signifikant samband inom modellen
(p=0,806) För att utesluta att det inte föreligger något samband mellan företagarens
utbildning och valet av externa tjänster genomför vi även ett signifikanstest (Chi2–
test) för respektive kategori. Resultatet av dessa Chi2 – testerna visas nedan;
Signifikanstes
t Chi2
Asymp. Sig.

Grundskola

Gymnasiet

Högskola/

Annan

Universitet

utbildning

(2-sided)
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Revision &

0,960

0,453

0,195

0,228

0,283

0,265

0,282

0,354

0,719

0,640

0,404

0,604

0,646

0,528

0,984

0,508

redovisningstjänster
Endast
revision
Endast
redovisningstjänster
Ingen tjänst

Tabell 34. Chi2-tester utbildning och externa tjänster23
Resultatet som går att utläsa i tabell 34 indikerar att det inte verkar råda något
signifikant samband mellan företagarens utbildning och valet av de externa
tjänsterna.24

5.3.4 Ålder
För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan företagarens ålder
(oberoende variabel) och valet av externa tjänster (beroende variabel) presenterar vi
nedan medelvärdet inom respektive kategori av de externa tjänsterna. Resultatet visas
nedan;
Extern tjänst

Antal svarande

Medelvärde
Företagarens ålder

Ingen tjänst

6

53

Endast redovisningstjänster

40

51,13

Endast revision

11

52,73

119

52,02

Revision& redovisningstjänster

23

Vi har även studerat Fisher's Exact -test för nivåerna endast revision och inga tjänster. Testet
påvisade dock ingen större skillnad, jämfört med Pearson Chi-Square och vi valde därför att endast
presentera signifikansnivåerna för Pearson Chi-Square
24

Även respondentens utbildningsinriktning har testats, då vi inte fann något signifikant samband
framkommit återfinns dessa tester i appendix 4
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176

n
Anova (Sig, between groups)

0,959

Tabell 35. Medelvärde företagarens ålder för respektive kategori
Av tabell 35 framgår att medelåldern mellan de olika kategorierna inte skiljer sig
speciellt mycket. Anova-testet påvisar heller inget signifikant samband inom
modellen (p=0,959). För att utesluta att det inte föreligger något samband mellan
företagarens ålder och valet av externa tjänster genomför vi även ett signifikanstest
(T-test), för respektive kategori.25
Signifikanstes

Revision &

Endast

Endast

Ingen

t (T-test)

Redovisnings-

Revision

Redovisnings-

Tjänst

tjänster
Independent T-

0,835

tjänster
0,332

0,631

0,562

test
Sig. (2-tailed)
Tabell 36. T-tester företagarens ålder och externa tjänster26
Resultatet som kan utläsas i tabell 36 indikerar att det inte verkar finnas något
signifikant samband mellan företagarens ålder och valet av de externa tjänsterna.

5.3.5 Övriga bivariata tester
I enkäten ställde vi ett antal frågor som indirekt var kopplade till våra oberoende
variabler. En av dessa frågor var; vem sköter huvudsakligen företagets löpande
ekonomi? Detta gjorde vi för att ta reda på ifall personen som sköter företagets
ekonomi kan skapa skillnader i användandet av redovisnings- och revisionstjänster.
Nedan presenteras faktisk och förväntad fördelning mellan olika kategorierna;

25

Signifikantnivå som presenteras, har tagits med hänsyn till Levene's Test for Equality of Variances	
  
Vi har även genomfört ett Mann- Whitney U test för nivåerna endast revision & inga tjänster. Testet
påvisade dock inga större skillnader och vi valde därför att endast presentera signifikansnivåerna för Ttesten
26
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Sköter ekonomin

Extern

Ingen tjänst

tjänst

Företags-

Annan

Externt

Annan

ledaren

anställd

företag

konstellation

5

0

0

1

6

4,0

,6

1,2

,2

6,0

26

4

6

4

40

26,8

3,9

7,7

1,6

40,0

8

2

0

1

11

7,4

1,1

2,1

,4

11,0

79

11

28

1

119

79,8

11,5

23,0

4,7

119,0

118

17

34

7

176

118,0

17,0

34,0

7,0

176,0

Count
Expected

Total

Count
Endast

Count

redovisningstjänster

Expected
Count

Endast revision

Count
Expected
Count

Revision &

Count

redovisningstjänster

Expected
Count

Total

Count
Expected
Count

n
Chi2-test .Pearson Chi-Square,
Asymp. Sig. (2-sided)

176
0,062

Tabell 37. Korstabell vem sköter ekonomin och externa tjänster
I tabell 37 ovan ser vi att förväntat utfall är betydligt lägre än faktisk utfall mellan
endast redovisningstjänster och annan konstellation. Vi ser även en skillnad mellan
revision och redovisningstjänster sett till både externt företag och annan konstellation.
Chi2-testet påvisar också att signifikant samband inom modellen går att urskilja
(p=0,062).
För att ytterligare testa om det föreligger ett signifikant samband mellan vem som
sköter företagets ekonomi (oberoende variabel) och valet av extern tjänst (beroende
variabel) genomförde vi ett signifikanstest (Chi2–test) för respektive kategori;
Signifikanstest Chi2 Företagsledaren Annan
Asymp. Sig. (2anställd
sided)

Extern
företag

Annan
konstellation

Revision
& 0,788
redovisningstjänster

0,041

0,002

0,788
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Endast revision

0,679

0,323

0,094

0,370

Endast
redovisningstjänster

0,754

0,934

0,431

0,027

Ingen tjänst

0,388

0,415

0,223

0,106

Tabell 38. Chi2-tester vem sköter ekonomin och externa tjänster
Av tabell 38 framgår att ett signifikant samband har kunnat urskiljas mellan kategorin
revision och redovisningstjänster i båda de fall ett extern företag eller annan
konstellation sköter företagets ekonomi. Ett annat signifikant samband som har
kunnat urskiljas är det mellan kategorin endast redovisningstjänster och annan
konstellation. Korrelationskoefficienten är svagt positiv (0,154) mellan att det är ett
externt företag som sköter företagets ekonomi och kategorin revision och
redovisningstjänster. Sambandet mellan kategorin revision och redovisningstjänster
och annan konstellation är däremot svagt negativ (-0,231). Korrelationskoefficienten
mellan kategorin endast redovisningstjänster och annan konstellation är däremot
positiv (p=0,167)27,28.

5.4 Multivariat analys
Hittills har analysen endast undersökt de oberoende variablerna var för sig och dess
eventuella samband på valet av externa tjänster. Vi kommer nu övergå till att studera
alla de oberoende variablerna tillsammans. Nedan presenteras testerna av de logistiska
regressionerna för respektive kategori. Avslutningsvis presenteras även en ordinal
regression där de olika kategorierna av externa tjänster testas som en skala.

5.4.1 Revision & redovisningstjänster

27

Bivariat analys har även gjorts på övriga frågor i enkäten. Då inget signifikant samband har kunnat
urskiljas, valde vi att placera dessa tester i appendix 5.
28
Notera dock att antalet som angett annan konstellation är få till antalet och resultaten därmed kan
ifrågasättas
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B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Kön

,162

,451

,129

1

,719

1,176

Ålder

,027

,021

1,642

1

,200

1,027

-,068

,865

,006

1

,937

,934

1,225

3

,747

Etnicitet
Utbildning
Gymnasiet

-,956

1,348

,503

1

,478

,384

,054

,966

,003

1

,956

1,055

Annan utbildning

-,358

,907

,156

1

,693

,699

Inriktning Samhäll

-,070

,418

,028

1

,867

,932

2,234

3

,525

Högskola/universitet

Bransch
Handels-

,721

1,283

,316

1

,574

2,057

Tjänste-

-,745

1,037

,515

1

,473

,475

Annan bransch

-,562

,935

,361

1

,548

,570

Ålder företaget

-,013

,019

,465

1

,495

,987

Anstallda

,512

,242

4,477

1

,034

1,668

Antal aktieägare

,577

,345

2,798

1

,094

1,781

Omsättning

,000

,000

,946

1

,331

1,000

Export

,000

,001

,974

1

,324

,999

-,594

,503

1,392

1

,238

,552

12,007

3

,007

Banklån
Sköterekonomin
Annan anställd

3,320

1,279

6,735

1

,009

27,655

Extern företag

2,389

1,405

2,893

1

,089

10,902

Annan konstellation

4,311

1,362

10,025

1

,002

74,521

5,873

5

,319

Region
Stor- Göteborg

-,768

,691

1,234

1

,267

,464

Stor-Malmö

-1,386

,951

2,126

1

,145

,250

Länsregion 1

-1,756

,888

3,912

1

,048

,173

Länsregion 2

-,976

,820

1,418

1

,234

,377

Länsregion 3

-1,339

,672

3,970

1

,046

,262

Constant

-3,593

2,410

2,224

1

,136

,028

n

176

Förutsägelse naiv
modell

67,6 %

Förutsägelse faktisk
modell

75,6 %

Nagelkerke R
Square

31,1 %

Sig, hela modellen.

0,007

Tabell 39. Logistisk regression revision & redovisningstjänster
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Tabell 39 påvisar att sex stycken signifikanta samband har kunnat urskiljas till
kategorin revision och redovisningstjänster. (Antalet anställda, antalet aktieägare,
länsregion 1 & 3, samt när en anställd eller annan konstellation sköter företagets
ekonomi).
Studerar vi först antalet anställda (p=0,034) påvisar B-koefficienten ett positivt
samband (B=0,512). Resultatet indikerar således att sannolikheten att ett företag
använder sig både av en revisor och en redovisningskonsult ökar med antalet anställda
som företaget har. Likaså verkar sannolikheten öka med antalet aktieägare (B=0,557)
som företaget har.
Av tabell 39 framgår även att ett signifikant samband har påvisats mellan länsregion 1
(p=0,048) och kategorin revision och redovisningstjänster. Referenskategorin för
regionerna i tabellen ovan är Stor-Stockholm. B-koefficienten påvisar ett negativt
samband (B= -1,756). Vilket torde innebära att sannolikheten att ett företag från
länsregion 1 (Västernorrlands-, Västerbotten-, Jämtland- och Norrbottens län) väljer
kategorin revision och redovisningstjänster är lägre än vad sannolikheten är för ett
företag från regionen Stor-Stockholm. Ett liknande förhållande verkar även råda
mellan företag ifrån länsregion 3 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands,
Blekinge och Skåne län (exkl. kommuner inom Stor-Malmö)) och referenskategorin
Stor-Stockholm (B= -1,260).
Avslutningsvis indikerar tabell 39 att sannolikheten ökar att man som företag
använder sig både av en revisor och en redovisningskonsult då en anställd eller annan
konstellation (ofta familjemedlem) sköter företagets ekonomi i jämförelse mot att
företagsledaren själv sköter ekonomin.29

5.4.2 Endast revision
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

29

	
  Notera dock att alla antaganden i den multivariata analysen, baserade på att endast en variabel
förändras och övriga variabler antas vara konstanta.
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Kön
Ålder
Etnicitet

-1,920

1,551

1,532

1

,216

,147

-,144

,076

3,582

1

,058

,865

23,155

7833,058

,000

1

,998

1,138E10

6,516

3

,089

Utbildning
Gymnasiet

24,325

3810,030

,000

1

,995

3,668E10

Högskola/universitet

14,235

3810,030

,000

1

,997

1521365,622

Annan utbildning

16,156

3810,029

,000

1

,997

1,039E7

1,293

1,322

,956

1

,328

3,642

1,077

3

,783

Inriktning samhäll
Bransch
Handels-

6,612

9,341

,501

1

,479

743,627

-18,028

6274,649

,000

1

,998

,000

Annan bransch

3,757

9,339

,162

1

,687

42,813

Ålder företaget

,096

,072

1,764

1

,184

1,101

-,432

,683

,400

1

,527

,649

-6,377

324,905

,000

1

,984

,002

,002

,001

5,240

1

,022

1,002

Export

-,027

,025

1,241

1

,265

,973

Banklån

5,052

2,169

5,427

1

,020

156,296

,485

3

,922

Tjänste-

Anstallda
Antal aktieägare
Omsättning

Sköterekonomin
Annan anställd

-,802

2,947

,074

1

,786

,448

Externt företag

-2,016

3,032

,442

1

,506

,133

-20,525

2222,045

,000

1

,993

,000

5,779

5

,328

Annan konstellation
Region
Stor-Göteborg

-,499

2,605

,037

1

,848

,607

Stor-Malmö

5,334

3,214

2,755

1

,097

207,248

Länsregion 1

6,279

3,309

3,600

1

,058

533,233

Länsregion 2

-1,739

2,902

,359

1

,549

,176

Länsregion 3

3,095

2,357

1,725

1

,189

22,091

-37,800

8716,581

,000

1

,997

,000

Constant
n

176

Förutsägelse naiv
modell

93,8 %

Förutsägelse i
faktisk modell

97,7 %

Nagelkerke R
Square
Sig, hela modellen.

65,4%
0,002

Tabell 40. Logistisk regression endast revision
I tabell 40 har fem signifikanta samband påvisats till kategorin endast revision kunnat
urskiljas (Företagarens ålder, omsättning, banklån, Stor-Malmö och länsregion 1).
94

Studerar vi först företagarens ålder (p=0,058), indikerar B-koefficienten på ett
negativt samband (B= -0,144). Vilket torde innebära att ju yngre företagaren är desto
större är sannolikhet att företaget väljer kategorin endast revision. Även omsättningen
är i tabell 40 ovan signifikant (p=0,022). B-koefficienten är svag (B=0,002), men i
relation till omsättningens skala ändå viktig att notera. Svagt positivt samband torde
innebära att ju högre omsättning ett företag har desto större blir sannolikheten att de
väljer endast revision. Även banklån är enligt tabellen ovan signifikant (p=0,020). Bkoefficienten påvisar ett positivt samband, vilket då indikerar att sannolikheten att ett
företag väljer kategorin endast revision ökar då företaget har ett banklån.
Resultatet påvisar även ett signifikant samband mellan kategorin endast revision och
regionerna Stor-Malmö och länsregion 1. Resultatet indikerar att företag från
regionerna Stor-Malmö och länsregion 1 i större utsträckning än företag från StorStockholm väljer kategorin endast revision.30

5.4.3 Endast redovisningstjänster
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Kön

,133

,481

,076

1

,782

1,142

Ålder

-,012

,022

,312

1

,576

,988

Etnicitet

-,456

,866

,277

1

,598

,634

,307

3

,959

Utbildning
Gymnasiet

-,567

1,489

,145

1

,703

,567

Högskola/universitet

-,546

1,028

,282

1

,596

,579

Annan utbildning

-,419

,969

,187

1

,665

,657

Inriktning samhäll

-,189

,457

,171

1

,679

,828

4,200

3

,241

Bransch
Handels-

-1,867

1,570

1,414

1

,234

,155

Tjänste-

,904

1,102

,673

1

,412

2,470

Annan konstellation

,301

1,008

,089

1

,765

1,351

Ålder företaget

-,010

,019

,289

1

,591

,990

Anstallda

-,393

,264

2,225

1

,136

,675

30

Notera dock att alla antaganden i den multivariata analysen, baserade på att endast en variabel
förändras och övriga variabler antas vara konstanta.
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Antal aktieägare

-,386

,341

1,286

1

,257

,680

Omsättning

,000

,000

1,908

1

,167

1,000

Export

,002

,001

3,378

1

,066

1,002

Banklån

,257

,549

,219

1

,640

1,292

6,321

3

,097

Sköter ekonomin
Annan anställd

-2,279

1,093

4,348

1

,037

,102

Externt företag

-1,384

1,267

1,194

1

,274

,251

Annan konstellation

-2,756

1,205

5,234

1

,022

,064

4,325

5

,504

Region
Stor-Göteborg

1,418

,857

2,739

1

,098

4,130

Stor-Malmö

1,630

1,126

2,094

1

,148

5,104

Länsregion 1

1,906

1,041

3,355

1

,067

6,728

Länsregion 2

1,573

,957

2,702

1

,100

4,823

Länsregion 3

1,547

,828

3,496

1

,062

4,699

Constant

2,371

2,382

,991

1

,319

10,710

n

176

Förutsägelse naiv
modell

77,3 %

Förutsägelse faktisk
modell

80,1 %

Nagelkerke R
Square

24,5%

Sig, hela modellen.

0,156

Tabell 41. Logistisk regression endast redovisningstjänster

Av tabell 41 framgår att sex signifikanta samband kan urskiljas (Export, regionerna
Stor-Göteborg, länsregion 1 och länsregion 3 och om en anställd eller annan
konstellation sköter företagets ekonomi). Observera dock att tabellen som helhet inte
är signifikant (p=0,156) och nedanstående resonemang bör därför beaktas med viss
reservation.
Studerar vi först faktorn export(p=0,066) påvisas enligt tabellen ovan ett positivt
samband med kategorin endast redovisningstjänster. Sambandet är dock svagt
(B=0,002), men i relation till exportens skala väsentlig att notera. Sambandet
indikerar att sannolikheten att ett företag väljer endast redovisningstjänster ökar med
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företagets export. Ur tabellen går även att utläsa att regionerna (Stor-Göteborg,
länsregion 1 & länsregion 3) är signifikanta på 10 % - nivån. B-koefficienten påvisar
ett positivt samband för samtliga regioner, vilket antyder att sannolikheten att ett
företag från dessa regioner väljer kategorin endast revision är troligare än företag från
referenskategorin Stor-Stockholm.
Avslutningsvis antyder tabell 41 även att sannolikheten är större att företaget endast
använder sig av redovisningstjänster då företagsledaren sköter företagets ekonomi, än
då en annan anställd eller annan konstellation gör det.31

31

Notera dock att alla antaganden i den multivariata analysen, baserade på att endast en variabel
förändras och övriga variabler antas vara konstanta.
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5.4.4 Ingen tjänst
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Kön

-,879

2,167

,165

1

,685

,415

Ålder

,158

,157

1,019

1

,313

1,172

15,298

8182,210

,000

1

,999

4401887,712

1,640

3

,650

Etnicitet_
Utbildning
Utbildning(1)

-1,194

13799,365

,000

1

1,000

,303

Utbildning(2)

23,380

7875,303

,000

1

,998

1,426E10

Utbildning(3)

20,519

7875,302

,000

1

,998

8,156E8

,237

1,517

,024

1

,876

1,268

1,081

3

,782

Samhäll
Bransch
Bransch(1)

18,056

9082,486

,000

1

,998

6,943E7

Bransch(2)

21,510

9082,487

,000

1

,998

2,196E9

Bransch(3)

18,184

9082,486

,000

1

,998

7,890E7

-,125

,095

1,744

1

,187

,882

Anstallda

-3,303

841,123

,000

1

,997

,037

Antalaktieägare

-4,818

364,607

,000

1

,989

,008

Omsättning

-,009

,005

3,152

1

,076

,991

Export

-,239

,310

,593

1

,441

,787

Banklån

-,845

2,928

,083

1

,773

,430

2,061

3

,560

Ålder företaget

Sköterekonomin
Sköterekonomin(1)

-6,735

4,691

2,061

1

,151

,001

Sköterekonomin(2)

-22,229

6217,829

,000

1

,997

,000

Sköterekonomin(3)

-21,434

3969,597

,000

1

,996

,000

1,674

5

,892

Region
Stor-Göteborg

-1,993

2,056

,940

1

,332

,136

Stor-Malmö

-15,516

5434,441

,000

1

,998

,000

Länsregion 1

-21,363

7610,812

,000

1

,998

,000

Länsregion 2

-21,698

6594,499

,000

1

,997

,000

Länsregion 3

-3,149

2,582

1,487

1

,223

,043

-44,292

14569,647

,000

1

,998

,000

Constant
n

176

Förutsägelse naiv
modell

96,6 %

Förutsägelse
faktisk modell

95,5 %

Nagelkerke R
Square
Sig, hela modellen.

64,1%
0,134

Tabell 42. Logistisk regression inga tjänster
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Av tabell 42 framgår att endast ett signifikant samband (omsättning) har kunnat
urskiljas för kategorin inga tjänster. Notera dock att modellen som helhet ej är
signifikant (p=0,134) och nedanstående resonemang bör därför beaktas med viss
reservation B-koefficienten påvisar ett negativt samband (B= -0,009), vilket torde
indikerar att ju längre omsättningen är desto större är sannolikheten att företaget inte
använder några extern tjänster.

5.4.5 Alla externa tjänster
I nedanstående tabell beaktas de olika kategorierna istället som nivåer, där revision
och redovisningstjänster avses som högsta alternativ, följt av endast revision, endast
redovisningstjänster och slutligen inga externa tjänster. Påvisat samband indikerar
alltså att sannolikheten ökar för att man som företagare väljer en högre eller lägre nivå
på skalan;
Estimate

Std.

Wald

df

Sig.

95% Confidence Interval

Error
Endast

Lower

Upper

Bound

Bound

-1,622

1,835

,782

1

,377

-5,218

1,974

1,028

1,794

,329

1

,567

-2,487

4,544

1,403

1,795

,611

1

,434

-2,115

4,921

Ålder

,016

,019

,718

1

,397

-,021

,054

Ålder företaget

,003

,016

,026

1

,872

-,029

,034

Anstallda

,439

,222

3,912

1

,048

,004

,874

Antal aktieägare

,587

,331

3,146

1

,076

-,062

1,236

Omsättning

,000

,000

2,564

1

,109

-9,235E-5

,001

Export

-,001

,001

1,607

1

,205

-,003

,001

[Kön=0]

-,167

,422

,157

1

,692

-,994

,660

[Kön=1]

a

redovisningstjänster
Endast revision
Revision

&

redovisningstjänster

[Etnicitet_=,00]
[Etnicitet_=1,00]
[Samhäll=,00]
[Samhäll=1,00]
[Banklån=,00]
[Banklån=1,00]
Annan utbildning

0

.

,101
0

a

,807
.

,022
0

a

0

,424

0
,016

.
,398

.

,428
a

.

.
,465

.

,849

.

1

.
-1,480

.
,956

.

1
0

,104

.
,900

1
0

.
1,314

1
0

,003

.

.
-,758

.
,357

.

,802
.

-,483
.

,747

1,682

1,340
.

-2,152

3,000
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Högskola/universitet

,147

1,078

,019

1

,892

-1,967

2,261

Gymnasiet

,401

1,128

,126

1

,722

-1,810

2,613

Högskola

0

a

.

.

0

.

.

.

Annan bransch

-,335

1,154

,084

1

,771

-2,597

1,926

Tjänste-

-,871

,811

1,154

1

,283

-2,460

,718

Handels-

-1,280

,921

1,931

1

,165

-3,085

,526

Tillverknings-

0

Annan konstellation

a

.

.

0

.

.

.

-2,484

,868

8,192

1

,004

-4,186

-,783

Externt företag

,916

,552

2,759

1

,097

-,165

1,997

Annan anställd

-,691

,696

,986

1

,321

-2,056

,673

Företagsledaren

0

a

.

.

0

.

.

.

Länsregion 3

,832

,654

1,617

1

,204

-,450

2,114

Länsregion 2

-,512

,461

1,233

1

,267

-1,416

,392

Länsregion 1

-,097

,675

,021

1

,885

-1,421

1,226

Stor-Malmö

-,670

,713

,881

1

,348

-2,068

,729

Stor-Göteborg

-,248

,750

,109

1

,741

-1,718

1,223

Stor-Stockholm

0

n

a

.

.

0

.

.

.

176

Nagelkerke

R-

25,6 %

Square
Sig modell

0,012

Tabell 43- ordinal regression av de externa tjänsterna
Tabell 43 påvisar signifikanta samband till 2 faktorer (anställda och antal aktieägare).
Tabellen visar att sannolikheten är större att ett företag väljer någon högre nivå i
skalan då antalet anställda eller antalet aktieägare stiger. Således indikerar tabell 43
även att sannolikheten att ett företag väljer någon lägre nivå av de externa tjänsterna
är större då antalet aktieägare och anställda blir färre. Av tabellen framgår även att
sannolikheten att ett företag väljer en högre nivå i skalan av externa tjänster är positivt
korrelerat till om ett externt företag sköter företagets löpande ekonomi, jämfört med
om företagsledaren själv gör det. Tabell 43 indikerar att ett motsatt samband verkar
råda

då

det

en

annan

konstellation

sköter

företagets

ekonomi

(ofta

familjemedlemmar), jämfört med om företagsledaren själv gör det.
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5.5 Sammanfattning av tester
Nedan presenteras en sammanställning av de tester vi genomfört. I tabellen beskrivs
de samband vi funnit mellan de oberoende variablerna (faktorerna) och de beroende
variablerna (valet av externa tjänster). Figuren nedan baseras på att något signifikant
samband har kunnat urskiljas i alla fall till någon kategori;
Hypotes

Faktor

Anova

T-Test

H1

Företagets ålder

Ej
samband

Ej
samband

H2

Regional placering

H3

Chi2-test

Logistisk
regression

Ordinal
regression

Ej samband

Ej samband

Samband

Samband

Ej samband

Branschtillhörighet

Ej samband

Ej samband

Ej
Samband

H4

Belåning

Ej samband

Samband

Ej samband

H5

Anställda

Ej
samband

Samband

Samband32

Samband

Samband

H6

Ägare

Ej
samband

Ej
samband

Samband

Samband

H7

Omsättning

Samband

Samband

Samband

Ej samband

H8

Export

Ej
samband

Ej
samband

Samband

Ej samband

H9

Kön

Ej samband

Ej samband

Ej samband

H10

Etnicitet

Ej samband

Ej
Samband

Ej samband

H11

Utbildning

Ej samband

Ej samband

Ej samband

H12

Företagarens ålder

Samband

Ej samband

Ej
samband

Ej
samband

Tabell 44 – Sammanställning av genomförda tester

32

Samband har påvisats mellan vem det är som huvudsakligen sköter företagets löpande ekonomi.
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5.6 Hypotesprövning företaget
5.6.1 Företagets ålder
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan företagets ålder och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Enligt Legitimitetsteorin eftersträvar företag acceptans från olika aktörer i samhället
och följer därmed normer och värderingar som finns i samhället (Deegan & Unerman,
2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). Tjänsten revision har exempelvis
funnits länge i det svenska samhället och har med tiden blivit en allmän accepterad
granskningstjänst, som i gengäld ger legitimitet åt företagaren (Arvidsson & Olander,
2011). Någon skillnad mellan äldre och yngre företag och dess användning av
redovisnings- och revisionstjänster torde således inte kunna förklaras av
legitimitetsteorin. En teori som däremot kan det är nyinstitutionella teorin. Enligt
nyinstitutionella teorin agerar företag efter gamla vanor, mönster och rutiner
(DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995 genom Lynall et al, 2003; Meyer & Rowan,
1977). Äldre företag som tidigare enligt lag tvingats till revision torde således enligt
nyinstitutionella teorin fortsätta använda sig av revisionstjänster. Detta resonemang
torde inte gälla yngre företag i samma utsträckning då de kan sakna en historia av att
använda sig av revisionstjänster. Speciellt de företag som grundats efter
revisionspliktens slopande. Tidigare studier (Tanewski & Careys, 2007; Ping et al,
2006) har även påvisat att företagets ålder påverkar vilka externa tjänster man som
företag efterfrågar. Yngre företag har dessutom visat sig i tidigare studier (Johansson,
2002) vara mer flexibla och innovativa i sitt agerande än äldre företag, vilket också
kan tänkas vara en bidragande orsak till att företagets ålder torde påverka valet av
redovisnings- och revisionstjänster.
För att testa sambandet mellan företagets ålder och valet av externa tjänster valde vi
att genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes
1 avisade ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln företagets ålder och
de beroende variablerna valet av externa tjänster. Inte heller de multivariata testerna
som genomfördes påvisade något signifikant samband mellan företaget ålder och
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valet av externa tjänster. Våra tester visar således att företagets ålder ej verkar
påverka företagets val av externa tjänster. Vårt resonemang kring företagets ålder och
dess påverkan på valet av externa tjänster som utgick ifrån nyinstitutionella teorin
stöds därmed inte av de resultat vi erhållit. Resultatet stöder inte heller Tanewski &
Careys (2007) och Ping et al´s (2006) teorier kring hur företagets ålder har en
förmåga att påverka vilka typer av tjänster företaget använder, i alla fall inte bland
småföretagen i Sverige. Hypotes 1 förkastas därmed.

5.6.2 Regional placering
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företagets regionala placering och valet
av redovisnings- och revisionstjänster
Legitimitetsteorin menar att företag agerar efter värderingar och normer som är
accepterade i samhället (Deegan & Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978;
Ljungdahl, 1999). De värderingar och normer som gäller i det samhälle som företaget
är placerat i kan således påverka valet av de externa tjänsterna. Det som dock talar
emot ett sådant antagande är att värderingar och normer är samma sett över hela
Sverige. Svanströms (2008) studie visar emellertid att företag i exempelvis Småland i
större utsträckning än andra regioner uppskattar funktionerna som tjänsten revision
för med sig. Resultatet härleder Svanström (2008) till att regionala skillnader av vad
som anses acceptabelt i samhället verkar skilja sig mellan olika regioner inom
Sverige, vilket även Wigren (2003) kommer fram till i sin studie. En annan aspekt på
regional placering som variabel är kostnadsvariationer. En tidigare studie (Chan et al,
1993) beskriver hur revisionsarvodet tenderar att vara högre för företag som var
verksamma i större städer jämfört med företag i mindre städer. Således torde
företagets regionala placering påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster.
Regionala skillnader kan även härledas till mimetisk isomorfis, vilket innebär att
osäkra företag agerar likt andra mer framgångsrika företag i sin närhet (DiMaggio &
Powell, 1983).
För att testa sambandet mellan regional placering och valet av externa tjänster valde
vi att genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av
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hypotes 2 påvisade ett visst signifikant samband mellan den oberoende variabeln
företagets regionala placering och de beroende variablerna val av extern tjänst. Det
signifikanta sambandet påvisades mellan länsregion 3 (Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län (exkl. kommuner inom Stor-Malmö)) och
endast redovisningstjänster (Tabell 15). Korrelationskoefficienten påvisade ett
negativt samband vilket torde innebära att företag ifrån länsregion 3 i mindre
utsträckning än övriga regioner väljer kategorin endast redovisningstjänster. Även de
multivariata testerna påvisade ett signifikant samband mellan variablerna. Ur tabell 39
går att utläsa att länsregion 1 (Västernorrlands-, Västerbotten-, Jämtland- och
Norrbottens län) och länsregion 3 påvisade signifikant samband med kategorin
revision och redovisningstjänster. B- koefficienten påvisade en negativ sannolikhet i
jämförelse till referenskategorin Stor-Stockholm. Vilket indikerar att sannolikheten att
ett företag från länsregion 1 eller 3 väljer att både använda sig av en revisor och en
redovisningskonsult är lägre än vad sannolikheten är för ett företag från
referenskategorin Stor-Stockholm.
I tabell 40 påvisades istället ett signifikant samband mellan kategorin endast revision
och regionerna länsregion 1 och Stor-Malmö. B-koefficienten för de båda regionerna
var positiv, vilket indikerar på ett motsatt förhållande till referenskategorin StorStockholm. Avslutningsvis påvisade tabell 41 att regionerna Stor-Göteborg,
länsregion 1 och 3 är signifikanta till kategorin endast redovisningstjänster. Bkoefficienten påvisade en positiv sannolikhet i jämförelse med referenskategorin StorStockholm. Notera dock att tabell 41 inte var signifikant i sin helhet och ovanstående
resonemang bör därmed beaktas med viss reservation. Med anledning av att både de
bivariata och de multivariata testerna påvisade signifikanta samband konstaterar vi att
valet av redovisnings- och revisionstjänster således verkar påverkas av företagets
regionala placering. Resultatet är således i linje med de resultat Svanströms (2008)
fann i sin studie, dock verkar inte samma mönster kunna urskiljas. Vi kan även
konstatera att vårt resultat är i linje med Wigren (2003) som beskriver hur regionala
skillnader existerar sett till värderingar och normer i samhället. Resultatet indikerar
således att vad som anses legitimt skiljer sig åt mellan olika regioner. Att det existerar
skillnader i användandet av externa tjänster sett över regioner kan även tänkas
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förklaras av mimetisk isomorfism. Vilket innebär att osäkera företag väljer att agerar
likt andra företag i sin närhet (DiMaggio & Powell, 1983). Hypotes 2 behålls därmed.
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5.6.3 Bransch
Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagets bransch och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Enligt mimetisk isomorfism kommer osäkra företag kopiera framgångsrika företags
agerande (DiMaggio & Powell, 1983). Ett företags osäkerhetsgrad kan i sin tur
påverkas av den bransch företaget är verksamt inom. Olika branscher ställer nämligen
olika krav på företaget vilket skapar efterfrågan på olika typer av tjänster menar
Tanewski och Carey (2007). Svanström (2008) studerade om branschskillnader i
användandet av revision kunde förväntas i och med revisionspliktens slopande. Av
resultatet kunde emellertid inga skillnader sådana skillnader urskiljas. Med anledning
av att faktorns verkliga betydelse först nu efter slopandet kan undersökas, samt att vi
undersöker samtliga externa tjänster ansåg vi ändå att faktorn var intressant för vår
studie.
För att testa sambandet mellan företagets bransch och valet av tjänst valde vi att
genomföra bivariata tester och multivariata tester. De bivariata testresultaten av
hypotes 3 avisade ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln bransch
och valet av externa tjänster. Inte heller de multivariata testerna påvisade något
signifikant samband. Inga skillnader i valet av redovisnings- och revisionstjänster
kunde alltså urskiljas sett till företagets branschtillhörighet. Resultatet indikerar
därmed att det resonemanget vi tidigare förde kring mimetisk isomorfism inom olika
branscher och dess påverkan på valet av externa tjänster stöds därmed inte av de
resultat vi erhållit. Resultatet stödjer inte heller Tanewski & Careys (2007) teorier om
att olika branscher har olika behov. Studiens resultat är däremot i linje med de resultat
Svanströms (2008) fann för små- och medelstora företag då han inte fann någon
skillnad mellan olika sorters branscher (tillverkning-, tjänste-, handels- och annan
branschtillhörighet) och efterfrågan av revision. Hypotes 3 förkastas därmed.
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5.6.4 Banklån
Hypotes 4: Det finns ett samband mellan företag med banklån och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Enligt resursberoendeteorin anses vissa av företagets intressenter vara viktigare än
andra med anledning av att de tillhandahåller kritiska resurser till företaget (Pfeffer &
Salancik, 1978; Janson et al, 2010). En för flera företag särskilt viktig intressent är
ofta kreditgivaren som tillhandahåller företag med kapital (Freeman, 1984; Donaldson
& Preston, 1995). I gengäld mot att banker lånar ut pengar, vill de ofta ha någon form
av säkerhet. En sådan säkerhet kan vara att företaget granskas av en revisor eller
redovisningskonsult för att säkerställa företagets finansiella information. Enligt
resursberoendeteorin torde således företag som är i behov av kapital från bank i större
utsträckning än de som inte har det behovet efterfråga externa tjänster. Abrahamsson
& Mansfield (2005) hävdar emellertid i sin studie att revision inte verkar ha så stor
betydelse för småföretagare i deras relation till kreditgivare.
För att testa sambandet mellan banklån och valet av tjänst valde vi att genomföra
bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes 4 avisade ett
signifikant samband mellan den oberoende variabeln lån och de beroende variablerna
val av extern tjänst. Däremot visade en av de multivariata testerna ett signifikant
samband mellan företag med banklån och kategorin endast revision (Tabell 40). Bkoefficienten påvisade ett positivt samband till endast revision och företag med
banklån. Resultatet bör dock beaktas med viss reservation då styrkan i testerna kan
ifrågasättas då det var få antal respondenter som angav att de hade banklån och endast
revision. Faktorn kan med viss reservation därmed antas påverka valet av tjänst.
Resultatet indikerar således att resursberoendeteorins antagande om att vissa
intressenters behov tillgodoses för att få tillgång till kritiska resurser stöds till viss del
av vår studie. Studiens resultat går däremot inte linje med de resultat Abrahamsson &
Mansfield (2005) kom fram till i sin studie. Hypotes 4 behålls därmed.
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5.6.5 Anställda
Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företagets anställda och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Enligt agentteorin antas företag bestå av ett näste med skrivna och oskrivna kontrakt
med självmaximerande individer (Smith & Watts, 1983 genom Deegan & Unerman,
2011; Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980). Inom varje kontrakt antas två parter
finnas, dels en principal (part som vill ha något utfört) och dels en agent (part som
skall utföra något åt principalen) (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1983).
Mellan dessa parter råder ofta informationsasymmetri, vilket innebär att agenten ofta
har ett informationsövertag över principalen (Eisenhardt, 1989). Ett agentproblem
kan då uppstå i de fall agenten väljer att utnyttja sitt informationsövertag för att gynna
sina egna intressen och inte företaget som helhet. För att kontrollera att agenten agerar
för företagets bästa kan principalen bland annat använda sig av en revisor eller
redovisningskonsult för att kontrollera agentens agerande (Jensen & Meckling, 1976;
Adams, 1994; Lambert, 2001).
Agentteorin är dock vanligast att applicera på företag där en delning har skett mellan
företagets ägande och kontroll, en delning som inte är särskilt vanlig inom småföretag
(Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Tabone & Baldacchino, 2003). Ett agentproblem
kan dock uppstå inom ett företag mellan företagsledaren och de anställda. Antalet
anställda och vem som bär det huvudsakliga ansvaret för företagets löpande ekonomi
kan tänkas vara bidragande orsaker till att ett internt agentproblem uppstår. För att
motverka ett sådant agentproblem kan externa tjänster användas.
För att testa sambandet mellan företagets anställda och valet av tjänst valde vi att
genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes 5
påvisar att det råder ett visst signifikant samband mellan den oberoende variabeln
antal anställda och de beroende variablerna val av externa tjänster (Tabell 21). Både
kategorin revision och redovisningstjänster och kategorin endast redovisningstjänster
visade sig var signifikanta till den oberoende variabeln antal anställda. Mellan
kategorin revision och redovisningstjänster påvisade koefficienten ett positivt
samband till antalet anställda. Motsatt samband påvisades istället till kategorin endast
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redovisningstjänster. De bivariata testerna indikerar alltså att ju fler anställda ett
företag har desto troligare är det att de väljer revision och redovisningstjänster och
vice versa. Även två av de multivariata testerna påvisade ett signifikant samband.
Tabell 39 påvisade likt de bivariata testerna ett positivt samband mellan antalet
anställda och nivån revision och redovisningstjänster. Den ordinala regressionen
(Tabell 43) påvisade även den ett positivt samband mellan antalet anställda och val av
externa tjänster. Testet visade att sannolikheten att hamna högre upp i skalan var
positivt korrelerat till antalet anställda. Med anledning av att både det bivariata och de
multivariata testerna påvisade signifikanta samband konstaterar vi att antal anställda i
viss utsträckning verkar påverka valet av externa tjänster. Även den andra frågan som
var kopplad till denna hypotes som handlade om vem det är som sköter företagets
löpande ekonomi påvisade ett signifikant samband i de bivariata testerna (Tabell 38),
samt i tre av de fem multivariata testerna (Tabell 39,41 & 43). De bivariata testerna
indikerar att sannolikheten att ett företag använder sig både av en revisor och en
redovisningskonsult ökar då det är ett externt företag som sköter företagets ekonomi.
Sannolikheten minskar dock i de fall företagets ekonomi sköts av annan konstellation
(ofta familjemedlemmar).
Testerna påvisade dock ett positivt samband mellan endast redovisningstjänster och
att företagets ekonomi sköts av annan konstellation. De multivariata testerna visade
att sannolikheten att ett företag skulle välja revision och redovisningstjänster var
större då en anställd skötte företagets ekonomi än när företagsledaren själv gjorde det.
Inte helt oväntat var därför sannolikheten mindre att ett företag skulle välja endast
redovisningstjänster om det var en anställd som skötte företagets ekonomi, än om det
var företagsledaren själv som gjorde det. Den ordinala regressionen (Tabell 43)
påvisade ett positivt samband mellan att ett externt företag skötte den löpande
ekonomin och högre upp i skalan än då företagsledaren själv skötte företagets
ekonomi. Den ordinala regressionen påvisade också att sannolikheten att ett företag
väljer högre nivåer i skalan var negativt korrelerat då företagets löpande ekonomi
sköttes av annan konstellation än då företagsledaren själv sköter den löpande
ekonomin. Studiens resultat indikerar att antalet anställda och vem som sköter den
huvudsakliga löpande ekonomin påverkar behovet av kontroll. Resultatet verkar
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således kunna härledas till den tidigare diskussion vi haft kring agentteorin. Hypotes 5
behålls därmed.
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5.6.6 Ägarstruktur
Hypotes 6: Det finns ett samband mellan företagets ägarstruktur och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Företagets ägarstruktur som oberoende variabel har även den sin grund inom
agentteorin. Som tidigare nämnts uppstår sällan agentproblem inom småföretag då
deras struktur sällan är komplex (Abdel-khalik, 1993). Däremot menar tidigare studier
att småföretag föredrar att finansierar sin verksamhet intern, utan att ta hjälp av olika
extern kreditgivare (Holmes & Kent, 1991). Detta kan innebära att småföretag kan ha
aktieägare som endast tillför företaget likvida medel men som inte är aktivt
verksamma inom företaget. Ur tabell 11 i den univariata analysen framgår att 26,1%
av respondenterna angav att företaget innehöll aktieägare som ej dagligen var
verksam inom företaget. Det i sin tur torde innebära att en agentrelation även kan
uppstå inom småföretag. Ett sätt att kontrollera att den aktive aktieägaren agerar
utifrån företagets och därmed alla aktieägarnas bästa och inte för att gynna sina egna
intressen är som tidigare nämnts att låta en revisor eller redovisningskonsult gå
igenom företagets finansiella siffror (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994;
Lambert, 2001). Enligt resonemanget ovan torde alltså ägarstrukturen som företaget
har påverka företagets val av externa tjänster.
För att undersöka om ägarstrukturen påverkar företagets val av de externa tjänsterna
har bivariata- och multivariata tester genomförts. De bivariata testresultaten av
hypotes 6 avisar ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln ägarstruktur
och de beroende variablerna val av externa tjänster för samtliga frågor som var
kopplade till ägarstrukturen. Däremot påvisade två av de fem multivariata testerna ett
signifikant samband till frågan om antalet aktieägare som företaget har. Testerna
visade att sannolikheten att ett företag har revision och redovisningstjänster ökar med
antalet anställda som företaget har (Tabell 39). Liknande samband påvisade den
ordinala regressionen (Tabell 43). Ur den ordinala regressionen gick också att utläsa
att en lägre nivå av de externa tjänsterna är att förvänta då företaget har mindre antal
aktieägare. Av det univariata testet framgår alltså att ägastrukturen bland
småföretagen är i linje med Tabone & Baldacchino (2003) inte är särskilt komplexa. I
de företag där komplexiteten ändå nått en viss punkt med anledning av stort antal
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aktieägare tyder resultatet från de multivariata testerna på att antalet aktieägare
påverkat valet av extern tjänst. Studiens resultat stödjer således Holmes och Kent
(1991) som menar att småföretag föredrar att finansiera sin verksamhet internt utan
hjälp från olika externa kreditgivare. En förklaring till varför ägarstrukturen påverkar
valet av de externa tjänsterna kan därmed härledas till agentteorin. Det innebär att
valet av extern tjänst påverkas av att aktieägarna upplever ett ökat behov av kontroll
över företaget. Studiens resultat är även i linje med Bennet & Robson (1999) som
beskriver hur företags behov förändras med komplexiteten inom företaget. Hypotes 6
behålls därmed.

5.6.7 Omsättning
Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företagets omsättning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Tidigare studier inom det område vi ämnar undersöka har påvisat att företagets
omsättning påverkar valet av tjänst (Svanström, 2008; Bennet & Robson, 1999; Collis
et al, 2004). Förtagets omsättning som faktor kan även den härledas till agentteorin
med anledning av att agentproblemet enligt tidigare studier torde öka med företagets
komplexitet och storlek (Fama & Jensen, 1983; Abdel-Khalik, 1993). Ökad
omsättning torde därmed leda till minskad kontroll över verksamheten vilket således
påverkar valet av de externa tjänsterna.
För att testa sambandet mellan företagets omsättning och valet av tjänst valde vi att
genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes 7
påvisade ett visst signifikant samband mellan den oberoende variabeln omsättning
och de beroende variablerna val av extern tjänst (Tabell 25 & 26). Testerna påvisade
att sannolikheten för att ett företag inte väljer att använda sig av några externa tjänster
var negativt korrelerat till företagets omsättning. Testerna visade även att ju högre
omsättning ett företag har desto troligare är det att företaget använder sig av endast
revision, samt av revision och redovisningstjänster. Likt de bivariata testerna visar de
multivariata testerna ett signifikant samband mellan företagets omsättning och endast
revision och inga tjänster (Tabell 40 & 42). Båda dessa tester påvisade ett liknande
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samband som de bivariata testerna gjorde. Testerna visade således att sannolikheten
att ett företag inte använder några externa tjänster minskar med företagets omsättning,
men att sannolikheten för att ett företag väljer endast revision ökar med företagets
omsättning. Med anledning av att både de bivariata och multivariata testerna påvisar
signifikanta samband konstaterar vi att företagets val av externa tjänster således
verkar påverkas i av företagets omsättning. Resultatet går således i linje med vad
tidigare studier har kommit fram till (Svanström, 2008; Collis et al, 2004; Bennet &
Robson, 1999). Resultatet indikerar dessutom att det resonemanget vi tidigare hade
kring agentteorin och hur det påverkar företagets agerande sett till företagets
omsättning stöds av de resultat vi erhållit. Det innebär att valet av extern tjänst
påverkas av att företagaren upplever ett ökat behov av kontroll som uppstår med
anledning av ökad omsättningen. Hypotes 7 behålls därmed.

5.6.8 Export
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företagets grad av export och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Export är den del av försäljningen som omfattar kunder utanför Sveriges gränser.
Export som faktor kan härledas till legitimitetsteorin vilket innebär att företag agerar
efter vad som anses accepterat utifrån samhällets normer och värderingar (Deegan &
Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). I företagens strävan att
erhålla legitimitet gentemot utländska kunder torde därmed externa tjänster
efterfrågas. En skillnad sett till företagens export och användande av externa tjänster
torde därmed kunna urskiljas.
För att testa sambandet mellan företagets export och valet av externa tjänster valde vi
att genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes
8 avisade något signifikant samband mellan den enskilda oberoende variabeln export
och de beroende variablerna val av externa tjänster. Ett av de multivariata testerna
påvisade dock ett signifikant samband mellan företagets export och kategorin endast
redovisningstjänster (Tabell 41). Testerna indikerade att sannolikheten att ett företag
väljer endast redovisningstjänster ökar med företagets export. Det multivariata testet
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som påvisade detta samband var dock ej signifikant som helhet och resultatet av testet
bör därför beaktas med viss reservation. Med anledning av att det multivariata testet
inte var signifikant i sin helhet, samt att inget signifikant samband kunde påvisa i de
bivariata testerna anser vi att sambandet inte är tillräckligt starkt. Variabeln export
verkar därmed i vår studie inte ha någon påverkan på valet av externa tjänster.
Resultatet indikerar att resonemanget kring företags strävan efter legitimitet gentemot
utländska kunder inte stöds av vår studie. Hypotes 8 förkastas därmed

5.7 Hypotesprövning företagaren
5.7.1 Kön
Hypotes 9: Det finns ett samband mellan företagarens kön och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Flera forskare har intresserat sig för skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis
manligt och kvinnligt ledarskap (Schubert et al, 2007; Holt & Laury, 2002; Daruvala,
2007; Sunden & Surette, 1998; Pålsson, 1996). Majoriteten av de studier som vi har
studerat påvisar att en viss skillnad kan urskiljas sett till könets risktagande (Daruvala,
2007; Sunden & Surette, 1998; Pålsson, 1996). I dessa studier har kvinnliga ledare
visat sig vara mer riskaverta jämfört med manliga ledare. Kön som faktor torde
därmed kunna härledas till legitimitetsteorin. Det innebär att beroende på företagarens
kön kommer samhällets normer och värderingar efterföljas i olika stor utsträckning.
Helgesen (1990) och Rosener (1990) lyfter dessutom fram en annan egenskap som
kan anses vara kopplat till intressentteorin. De hävdar att kvinnor i större utsträckning
än män är villiga att delge information till företagets intressenter. En skillnad sett till
företagarens kön och valet av externa tjänster torde därmed kunna urskiljas.
För att testa sambandet mellan företagarens kön och valet av externa tjänster valde vi
att genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes
9 avisade ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln företagarens kön
och de beroende variablerna val av externa tjänster. Inte heller de multivariata testerna
påvisade något signifikant samband. Resultatet indikerar således att företagarens kön
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inte verkar påverka valet av externa tjänster. Resonemanget kring könets påverkan på
valet av tjänst utifrån legitimitets- och intressentteorin stöds därmed inte av våra
resultat. Hypotes 9 förkastas därmed.

5.7.2 Etnicitet
Hypotes 10: Det finns ett samband mellan företagarens etnicitet och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Legitimitetsteorin säger som tidigare nämnt att företag agera utifrån vad som anses
korrekt/lämpligt utifrån samhällets normer, värderingar och förväntningar (Deegan &
Unerman, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Ljungdahl, 1999). Ingen skillnad mellan
företagare födda i Sverige och utomlands torde därmed kunna urskiljas, eftersom alla
företag eftersträvar legitimitet enligt legitimitetsteorin. Tidigare studier visar dock att
utlandsfödda företagare ställs inför problem med exempelvis språk och lagar
(Danielsson et al, 2003). Språksvårigheter och bristande kunskap vad gäller lagar och
regler torde leda till skillnader i valet av externa tjänster sett till företagarens etnicitet.
Faktorn etnicitet kan härledas till mimetisk isomorfism vilket innebär att en osäker
företagare kommer efterlikna framgångsrika företags agerande (DiMaggio & Powell,
1983). Faktorn etnicitet kan även härledas till resursberoendeteorin eftersom språkliga
svårigheter samt begränsade kunskaper kring svenska regelverk även kan bli ett
problem vid kontakt med kreditgivare. Detta beror främst på att okunskapen kan ge
ett svagt och otillräckligt intryck vad gäller presentation av affärsidé och affärsplan
(ifs.a.se, 2012). För att bli mer övertygande torde därmed utlandsfödda företagare i
högre grad behöva bevisa sin handel. Baserat på dessa två teorier torde en skillnad i
valet av externa tjänster kunna urskiljas sett till företagarens etnicitet.
För att testa sambandet mellan etnicitet och valet av tjänst valde vi att genomföra
bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av hypotes 10 avisade ett
signifikant samband mellan den oberoende variabeln företagarens etnicitet och de
beroende variablerna val av externa tjänster. Inte heller de multivariata testet påvisade
några signifikanta samband till någon kategori av de externa tjänster. Med anledning
av att varken de bivariata eller de multivariata testerna påvisade något signifikant
samband konstaterar vi att företagarens etnicitet i vår studie inte verkar påverka valet
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av externa tjänster. Det är dock svårt att göra ett säkert uttalande kring detta eftersom
vi redan i den univariata analysen fann att antalet respondenter som var utlandsfödda
var väldigt få i vår studie. Resultatet av denna faktor bör därför beaktas med viss
reservation. Vår studies resultat stöder således inte resonemanget kring etnicitetens
påverkan på valet av tjänst utifrån mimetisk isomorfism och resursberoende teorin.
De problem som en utlandsfödd företagare ställs inför enligt Danielsson et al (2003)
verkar således inte påverka valet av extern tjänst utifrån de resultat vi erhållit.
Hypotes 10 förkastas därmed.

5.7.3 Utbildning
Hypotes 11: Det finns ett samband mellan företagarens utbildning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Enligt normativ isomorfism kommer företag blir allt likare varandra på grund av yttre
faktorer som exempelvis utbildning. Det innebär att företagare många gånger agerar
utifrån de kunskaper och värderingar som personen i fråga erhållit genom sin
utbildning (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan exempelvis vara så att företagaren
genom sin utbildning fått lära sig att olika typer av redovisnings- och revisionstjänster
för med sig olika för- och nackdelar. Faktorn utbildning kan även härledas till
mimetisk isomorfism. Det innebär att i den mån företagaren själv känner sig säker att
utföra företagets ekonomiska arbetsuppgifter torde inga extern tjänster efterfrågas. I
de företag där företagsledaren känner sig osäker på uppgiften kommer emellertid
framgångsrika företags agerande efterliknas. Resonemanget finner även stöd i tidigare
studier som genomförts på små- och medelstora företag där resultatet påvisat att högre
utbildning leder till minskat behov av externa tjänster (Svanström, 2008; Bennet &
Robson, 1999). Vilken nivå och inriktning utbildningen har torde således påverka
valet av externa tjänster.

För att testa sambandet mellan företagarens utbildning och valet av externa tjänster
valde vi att genomföra bivariata- och multivariata tester. De bivariata testresultaten av
hypotes 11 avisade ett signifikant samband mellan den oberoende variabeln
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utbildning och de beroende variablerna valet av externa tjänster. Inte heller de
multivariata testerna påvisade något signifikant samband mellan de båda variablerna.
Vilken inriktning företagarens utbildning var visade sig inte heller verka påverka valet
av externa tjänster i vår studie. Med anledning av att både de bivariata och de
multivariata testerna inte visade något signifikant samband konstaterar vi att
företagarens utbildning inte verkar påverkar valet av externa tjänster. Att företagarens
utbildning på grund av normativ isomorfism eller mimetisk isomorfism skulle
påverka valet av tjänst stöds således inte av resultatet vi erhållit. Att behovet av
externa tjänster minskar med högre utbildning som Svanström (2008) och Bennet &
Robson (1999) hävdade verkar således inte gälla för vår studie. Hypotes 11 förkastas
därmed

5.7.4 Företagarens ålder
Hypotes 12: Det finns ett samband mellan företagarens ålder och valet av
redovisnings- och revisionstjänster
Företagarens

ålder

som

faktor

kan

härledas

till

nyinstitutionella

teorin.

Nyinstitutionella teorin säger att företag agerar efter gamla vanor, mönster och rutiner
(DiMaggio & Powell, 1983). En yngre företagare som saknar gamla vanor, mönster
och rutiner torde därmed vara mer öppen för nya alternativ vad gäller redovisningsoch revisionstjänster. Äldre företagare torde däremot använda sig av revision i större
utsträckning då det blivit en gammal vana på grund av den tidigare revisionsplikten.
Faktorn företagarens ålder kan även härledas till mimetisk isomorfism vilket innebär
att osäkerhetsgraden hos företagaren kommer påverka valet av extern tjänst. Äldre
företagare som med stor sannolikhet har samlat på sig mer erfarenhet än en yngre
företagare torde därmed vara säkrare i sitt agerande. Tidigare studier stöder detta
resonemang då Kirby & King (1997) beskriver hur en mer erfaren företagsledare
upplever mindre behov av extern rådgivning i jämförelse med en mer oerfaren
företagsledare. En skillnad sett till företagarens ålder och valet av externa tjänster
torde därmed kunna urskiljas.
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För testa sambandet mellan företagarens ålder och valet av externa tjänster valde vi att
genomföra bivariata- och multivariata tester. Det bivariata testresultaten av hypotes
12 visade inget signifikant samband mellan den oberoende variabeln företagarens
ålder och de beroende variablerna val av externa tjänster. De multivariata testerna
påvisade emellertid ett signifikant samband med kategorin endast revision (Tabell
40). B-koefficienten påvisade ett negativt samband, vilket torde innebära att ju yngre
en företagare är desto troligare är det att man väljer endast revision. Att företagarens
ålder utifrån nyinstitutionella teorin skulle påverka valet av tjänst stöds således inte av
de resultat vi erhållit. Däremot indikerar resultatet att resonemanget utifrån mimetisk
isomorfism och att osäkerhet hos yngre företagare påverkar valet av tjänst verkar
gälla. Hypotes 12 behålls därmed.

5.8 Sammanställning av hypotesprövning
Företaget:
Hypotes 1: Det finns ett samband mellan företagets ålder och valet av redovisningsoch revisionstjänster – Förkastas
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företagets regionala placering och valet av
redovisnings- och revisionstjänster – Behålls
Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagets bransch och valet av
redovisnings- och revisionstjänster – Förkastas
Hypotes 4: Det finns ett samband mellan företag med banklån och valet av
redovisnings- och revisionstjänster – Behålls
Hypotes 5: Det finns ett samband mellan företagets anställda och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Behålls
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Hypotes 6: Det finns ett samband mellan företagets ägarstruktur och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Behålls
Hypotes 7: Det finns ett samband mellan företagets omsättning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Behålls
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan företagets grad av export och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Förkastas

Företagaren:
Hypotes 9: Det finns ett samband mellan företagarens kön och valet av redovisningsoch revisionstjänster - Förkastas
Hypotes 10: Det finns ett samband mellan företagarens etnicitet och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Förkastas
Hypotes 11: Det finns ett samband mellan företagarens utbildning och valet av
redovisnings- och revisionstjänster - Förkastas
Hypotes 12: Det finns ett samband mellan företagarens ålder och valet av
redovisnings- och revisionstjänster – Behålls

5.9 Sammanfattning
Genom våra bivariata- och multivariata tester har sex faktorer (regional placering,
banklån, anställda, ägarstruktur, omsättning och företagarens ålder) påvisat ett
samband med åtminstone någon kategori av de externa tjänsterna (Inga externa
tjänster,

endast

redovisningstjänster,

endast

revision,

revision

och
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redovisningstjänster). Sett till de olika kategorierna av redovisnings- och
revisionstjänster kan vi således göra ett antal uttalanden.
Resultatet av studien visar att det är få företag som väljer att inte använda sig av några
externa tjänster. Endast en faktor (företagets omsättning) har påvisat sig vara
signifikant till kategorin inga externa tjänster. Testerna påvisade ett negativt samband
mellan företagens omsättning och valet att inte ta in några externa tjänster. Det verkar
således att sannolikheten att ett företag inte väljer några externa tjänster är större ju
lägre omsättning företaget har, vilket låter väldigt rimligt.
Studien visade också att det var relativt få företag som har valt bort sin revisor och
endast efterfrågar redovisningstjänster. Två faktorer visade sig vara signifikant till
denna kategori av de externa tjänster, nämligen företagets regionala placering och
faktorn anställda. Testerna visade att sannolikheten att ett företag från länsregion 3
(Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län (exkl.
kommuner inom Stor-Malmö)) väljer att endast använda sig av redovisningstjänster är
lägre än vad sannolikheten är för övriga regioner. Testerna visade också att
sannolikheten att ett företag väljer att endast använda sig av redovisningstjänster är
större ju färre anställda företaget har. Avslutningsvis påvisade testerna även att
sannolikheten att ett företag väljer endast redovisningstjänster är större då det är
företagsledaren själv som sköter företagets löpande ekonomi än då företaget har en
annan konstellation (ofta familjemedlemmar)
(Det multivariata testet som inte var signifikant påvisade att sannolikheten att ett
företag väljer endast redovisningstjänster är större för företag placerade i regionerna
Stor-Göteborg och länsregion 1 än vad det är för företag från referenskategorin StorStockholm. Testet påvisade även att ju lägre omsättning ett företag har desto större är
sannolikheten att företaget väljer endast redovisningstjänster. Avslutningsvis påvisade
testet att sannolikheten att välja redovisningstjänster var större ifall företagsledaren
själv skötte företagets löpande ekonomi än då en anställd gjorde det.)
Kategorin endast revision påvisade signifikant samband till fyra faktorer (regionala
placering, banklån, omsättning och företagarens ålder). Testerna visade att
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sannolikheten att välja endast revision är större för regionerna Stor-Malmö och
länsregion 1 än vad det är för referenskategorin Stor-Stockholm. Testerna visade
också att banklån verkar ha viss betydelse för att som företagare välja endast revision.
Avslutningsvis visade även testerna att sannolikheten att företagarna väljer endast
revision var positivt korrelerat till företagets omsättning, men negativt korrelerat till
företagarens ålder.
Om vi sammanfattar de samband som kunnat urskiljas för kategorin revision och
redovisningstjänster har även här fyra faktorer påvisat ett signifikant samband
(företagets regionstillhörighet, faktorn anställda, ägarstrukturen och företagets
omsättning). Testerna visar att sannolikheten att ett företag väljer revison och
redovisningstjänster ökar med antalet anställda, antalet aktieägare och företagets
omsättning. Bland regionerna var det länsregion 1 och 3 som urskilde sig, eftersom
båda dessa regioner påvisade en lägre sannolikhet än referenskategorin StorStockholm. Företag ifrån regionen Stor-Stockholm verkar således välja revision och
redovisningstjänster i större utsträckning än företagare från länsregion 1 och 3.
Intressant var också att testerna påvisade att valet av revision och redovisningstjänster
verkar öka då det är en anställd som sköter företagets löpande ekonomi i jämförelse
med då företagsledaren själv gör det. Inte fullt så oväntat var det att revison och
redovisningstjänster också verkar vara positivt korrelerat då ett externt företag sköter
företagets löpande ekonomi.
Sammanfattar vi avslutningsvis den ordinala regressionen där de olika kategorierna
kan ses som olika nivåer, visade testerna att en ökning av antingen antalet anställda
eller antalet aktieägare påvisar en större sannolikhet för högre nivå i skalan nedan;

Revision och redovisningstjänster
Endast revision
Endast redovisningstjänster
Inga externa tjänster
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Tabell 45 – Ordinala regressionen

5.9.1 Sammanfattning av faktorernas påverkan
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av faktorernas påverkan på de olika
kategorierna av de externa tjänsterna;33

•

0 = Ingen påverkan

•

(+/-) = påvisad korrelation, dock saknas signifikans för modell som helhet
(tabell 41,42)

•

plus = positiv korrelation

•

minus = negativ korrelation

Revision &

Endast

Endast

Ingen

redovisningstjä

revision

redovisningstj

tjänst

nster
Företagets ålder

änster
0

0

0

0

Stor-Stockholm

+

-

(-)

0

Stor- Göteborg

0

0

(+)

0

Stor-Malmö

0

+

0

0

Länsregion 1

-

+

(+)

0

Länsregion 2

0

0

0

0

Länsregion 3

-

0

-

Tillverknings-

0

0

0

0

Handels-

0

0

0

0

Regional placering34

35

0

Branschtillhörighet36

33

Ordinala regressionens signifikanta samband har i tabellen ej tagits med
	
  I testet av företagets regionala placering har Stor-Stockholm använts som referenskategori.
35
	
  Med anledning av att det multivariata testet inte var signifikant i sin helhet valde vi att grunda
riktningen av variabeln på det bivariata testet.
36
I testet av företagets branschtillhörighet har tillverkningsbranschen använts som referenskategori.
34

122

Tjänste-

0

0

0

0

Annan bransch

0

0

0

0

Banklån

0

+

0

0

Anställda

+

0

-

-

Antal aktieägare

+

0

0

-

Omsättning

+

+

0

-

Export

0

0

(+)

0

Kön

0

0

0

0

Etnicitet

0

0

0

0

Högstadiet

0

0

0

0

Gymnasiet

0

0

0

0

Högskola/Universitet

0

0

0

0

Annan Utbildning

0

0

0

0

Företagarens ålder

0

-

0

0

Företagsledare

-

0

(+)

0

Annan anställd

+

0

(-)

0

Externt företag

+

0

0

0

Annan konstellation

-

0

+

0

Utbildning37

Vem som sköter
företagets löpande
ekonomi38

Tabell 46- Sammanfattning av korrelation

37

I testet av företagarens utbildning har högstadieutbildning använts som referenskategori.
I testet av vem som sköter företagets löpande ekonomi har företagsledaren använts som
referenskategori.
38
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6.0 Slutsatser
Kapitel 6 inleds med en kort resumé som beskriver studiens syfte och de
tillvägagångssätt vi valt. Vidare i kapitlet presenterar vi de faktorer som utifrån
resultatet visat indikation på att de påverkar valet av tjänst. Vi beskriver även
studiens generella slutsatser och avslutningsvis presenterar vi studiens slutliga bidrag
och förslag till vidare forskning inom området.

6.1 Slutsatser
Syftet med studien var att kartlägga olika faktorer som påverkar företagets val av
externa redovisnings- och revisionstjänster. I teorikapitlet presenterade vi fem olika
teorier (agent-, intressent-, resursberoende-, legitimitets- och nyinstitutionella teorin)
vilka var och en kan förklara företagarnas agerande i olika situationer. Vi delade
sedermera in dessa fem teorier i två fack sett till vad som vi anser prägla ett agerande
utifrån teorin. En indelning gjorde således av de teorier som vi ansåg präglades av
kontroll och verifierbarhet, samt gamla vanor och förväntningar. Inom facket kontroll
och verifierbarhet placerade vi in agentteorin medan intressent-, resursberoende-,
legitimitets- och nyinstitutionella teorin placerades in i facket förväntningar och
gamla vanor.
Av tolv faktorer, vars samband med valet av externa tjänster vi undersökte, visade sig
sex stycken att de påverkade småföretagens val av externa tjänster (regional
placering, banklån, anställda, ägarstruktur, omsättning och företagarens ålder). Tre av
de faktorerna som visade sig påverka småföretagens val av externa tjänster (anställda,
ägarstruktur och omsättning) kan med anledning av att de har sin grund i agentteorin
antas präglas av kontroll och verifierbarhet. Resterande tre faktorer som visade sig
påverka småföretagens val av externa tjänster (banklån, regional placering och
företagarens ålder) kan utifrån övriga fyra teorier sägas vara präglade av gamla vanor
och förväntningar. Med anledning av den jämnfördelning som resultatet indikerar kan
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vi således inte uttala oss om huruvida kontroll och verifierbarhet skulle påverka valet
av externa tjänster i större utsträckning än förväntningar och gamla vanor. Studiens
syfte kan därmed anses uppfyllt och en övergripande slutsats är att småföretagarens
val av externa tjänster verkar påverkas av både kontroll och verifierbarhet, samt
gamla vanor och förväntningar.

6.2 Implikationer
Agentteorin,

legitimitetsteorin,

intressentteorin,

resursberoendeteorin

och

nyinstitutionella teorin är alla teorier som i tidigare studier använts för att förklara
efterfrågan på revision (Arvidsson & Olander, 2011). Avsikten med vår studie var
emellertid att ta ett helhetsperspektiv på alla redovisnings- och revisionstjänster. Vi
valde därmed att använda de teorier som kan härledas till efterfrågan på revision i vår
undersökning av alla externa tjänster.
Vi identifierade således tolv faktorer utifrån ovanstående teorier med ett antagande
om att de påverkar småföretagen i sitt val av inte bara revision utan alla redovisningsoch revisionstjänster. Teorierna i sig beskriver inte sambandet mellan faktorn och
valet av externa tjänster, men gav studien en viss fingervisning om vilka faktorer hos
företaget och företagaren som var intressant för studien.
Studiens resultat indikerar att tre av de faktorer som visat sig påverka småföretagens
val av externa tjänster kan härledas till agentteorin. Resultatet indikerade även att
ytterligare tre av de undersökta faktorerna påverkar småföretagen i deras val av
externa tjänster. Av de tre faktorerna kunde en härledas till resursberoendeteorin, en
till nyinstitutionella teorin, och en till både legitimitetsteorin och nyinstitutionella
teorin. Studiens teoretiska bidrag är således att de teorier som tidigare använts för att
förklara företagens efterfrågan på revision även användas för att identifiera
bakomliggande faktorer som påverkar småföretag i sitt val av externa tjänster.
Med anledning av revisionspliktens slopande har utbudet av tjänster som erbjuds av
olika redovisnings- och revisionsbyråer blivit större, vilket även har påverkat
konkurrenssituationen. Studiens praktiska bidrag blir således att de olika
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redovisnings- och revisionsbyråerna ges en övergripande bild av vad för faktorer som
påverkar småföretagen i sitt val av tjänst. Studiens resultat indikerar exempelvis att
användandet av externa tjänster skiljer sig sett över olika regioner. Byråerna torde
därmed kunna kartlägga vilka tjänster som används i liten utsträckning inom vissa
regioner. Detta torde leda till att byråerna sedermera kan välja att rikta sin
marknadsföring av tjänster i större utsträckning till vissa regioner. Marknadsföringen
till småföretag kan således bli mer effektiv. Även för småföretagen kan studien vara
ett praktiskt bidrag. Utifrån studien kan småföretag som står inför valet av tjänst se
vad andra småföretag väljer för tjänster.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Vår studie visade att skillnader av externa tjänster kan urskiljas mellan olika typer av
småföretag sett till ett antal faktorer. I vår studie använde vi oss av fyra olika
kategorier av externa tjänster (Revision & redovisningstjänster, endast revison, endast
redovisningstjänster samt inga tjänster). Vår ursprungliga avsikt var emellertid att
även studera den specifika tjänsten bokslutsrapport. Bokslutsrapport är något som ett
företag kan erhålla från en auktoriserad redovisningskonsult, då denna anser att
företaget följer de redovisningsregler som återfinns i Reco:s regelverk. Rapporten kan
därmed anses vara ett kvitto på att företaget kvalitetsförsäkrat sin redovisning.
Rapporten ska även enligt utvecklarna kunna användas som en säkerhet gentemot
företaget intressenter och specifikt till företagets bank eller kreditinstitut
(Bokslutsrapporten.se (B)). Bokslutsrapporten som tjänst är en relativt ny företeelse
för många småföretag och enligt vår förundersökning än så länge inte särskilt vanligt
förekommande (Se bilaga 1). Trots förundersökningen valde vi emellertid att i vår
enkät undersöka bokslutsrapportens förekommande. Andelen som uppgav att de
erhöll en bokslutsrapport var dock väsentligt högre än vad vår förstudie påvisade och
vi valde därmed att inte göra några vidare analyser av tjänsten. Vår teori kring varför
detta missvisande resultat uppkom är att tjänsten inte särskilt erkänd bland småföretag
än, samt att namnet på tjänsten påminner om redovisningstjänsten bokslut. Vi anser
dock att bokslutsrapporten som substitut till revision är en intressent tjänst. Vidare
studier av bokslutsrapporten och huruvida tjänsten lyckas vinna marknadsandelar
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gentemot revision bland småföretag skulle vid ett senare tillfälle därmed vara
intressant att studera.
Ytterligare förslag på vidare studier är externa tjänsters betydelse för småföretag
gentemot kreditgivare. Vår studie indikerade att banklån i viss utsträckning påverkar
småföretaget i valet av externa tjänster. Styrkan i vårt test blev emellertid lågt då
väldigt få i urvalet angivit att de har banklån. En mer omfattande studie av småföretag
med banklån skulle därmed vara intressant.
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8.0 Bilagor
Bilaga 1 – Förundersökning Bokslutsrapporten
Till en början var det tänkt att vår studie skulle inrikta sig mer åt den specifika
redovisningstjänsten bokslutsrapport. Med anledning av att vi var osäkra på tjänsten
förekommande bland småföretagen i Sverige valde vi dock att genomföra fyra korta
telefonintervjuer med ”The Big Four” i Växjö. Telefonintervjuerna skedde mellan
den 19-20 januari 2012.
Syftet med telefonintervjuerna var enbart att undersöka hur många av deras kunder
som de uppskattade använde sig av redovisningstjänsten bokslutsrapport i dagsläget.
Vi ställde således från;
-

Hur många av era kunder uppskattar ni använder sig av tjänsten
bokslutsrapport i dagsläget?

Resultatet av telefonintervjuerna visade att PWC Växjö inte hade några kunder som
hade valt bort revisionen och istället valt tjänsten bokslutsrapport. Ernst & Young i
Växjö uppskattade att 2 av 50 företag valt bort sin revisor och istället valt
redovisningstjänsten bokslutsrapport. KPMG och Deloitte Växjö angav endast att
tjänsten var väldigt ovanlig i nuläget, men sa samtidigt att tjänsten nog kommer att bli
allt vanligare med tiden. Således resulterade telefonintervjuerna i att vi förväntade oss
ett lågt antal företag som valt bokslutsrapporten bland de 176 företagen som
besvarade vår enkät. Dock angav hela 110 småföretag att de erhöll en bokslutsrapport
och vi valde därför att inte studera bokslutsrapporten.
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9.0 Appendix
Appendix 1 – Första utskick
Hej,
Vi är två studenter som läser sista året på Civilekonomprogrammet vid
Linnéuniversitetet i Växjö. Under den sista terminen av utbildningen skall det
genomföras ett examensarbete som för vår del innebär en magisteruppsats inom
redovisnings- och revisionsområdet. Vår magisteruppsats syftar till att kartlägga vilka
redovisnings- och revisionstjänster olika småföretag använder sig av, vilket vi anser
är av intresse i och med slopandet av revisionsplikten i november 2010. Speciellt
eftersom auktoriserade redovisningskonsulter numera kan lämna ifrån sig en
bokslutsrapport, vilket innebär att redovisningen är kvalitetssäkrad enligt Reco:s
regelverk.
För att kunna studera detta har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Ert
företag (aktiebolag) har slumpmässigt valts ut och vi skulle vara oerhört tacksamma
om ni skulle vilja fylla i vår enkät och därmed delta i undersökningen, oavsett om ni
använder er av några externa redovisnings- eller revisionstjänster eller ej.
Förhoppningsvis är resultaten av undersökningen även av intresse för er och ert
företag. Om ni önskar ta del av resultaten skriver ni in er mailadress i slutet av
enkäten.
Enkäten tar högst fem minuter att besvara och riktar sig till den person som är högst
ansvarig inom företaget. Vi garanterar självklart total anonymitet. Enkäten är
elektronisk och ni finner den genom att klicka på någon av länkarna nedan. Den första
länken är en direktlänk där ingen inloggning krävs till skillnad från den andra länken.
Har ni några funderingar kring enkäten, kontakta gärna oss via vår mailadress
(albinsson.bankelius@yahoo.se)
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
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Förklaring av olika begrepp som används i enkäten:
Revision innebär att ett företag anlitar en revisor för att granska företagets redovisning med
syftet att upplysa om redovisningens tillförlitlighet, samt ledningens sätt att förvalta
organisationen.
Redovisningstjänster innebär att företaget anlitar en redovisningskonsult för att
exempelvis stämma
av
konton,
göra
löpande
bokföring,
årsredovisning,
bokslut, deklarationer, skatteinbetalningar och upprätta kontakter med myndigheter etc.
Bokslutsrapport är ett kvitto på att företaget kvalitetssäkrat sin redovisning. Endast en
auktoriserad redovisningskonsult kan lämna ut en bokslutsrapport då han/hon anser att
företagets redovisning följer de regler som återfinns i Reco:s regelverk. Bokslutsrapporten
gäller främst mellan uppdragsgivare och redovisningsföretag, men skall enligt utvecklarna
även kunna användas i samband med kreditgivning.

1

Vilken typ av extern tjänst/tjänster
Endast revision
använder ert företag sig av? (endast ett
alternativ får väljas, används inga
Revision och redovisningstjänster, samt erhåller en
redovisnings- eller revisionstjänster
bokslutsrapport
hoppa till fråga 3)
Revision och redovisningstjänster, utan att erhålla en
bokslutsrapport
Endast redovisningstjänster, samt erhåller en bokslutsrapport
Endast redovisningstjänster, utan att erhålla en bokslutsrapport

2

Vilken typ av
redovisningstjänst/tjänster använder
ert företag sig av? (flera alternativ får
väljas, används inga
redovisningstjänster hoppa till fråga 3)

Löpande bokföring
Betalning av fakturor
Kalkylering
Fakturering
Lönehantering
Analysering
Budgetering
Bokslut
Årsredovisning
Generell rådgivning
Skattedeklaration
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Annan typ av tjänst/tjänster, specificera

3

Är ni?

Man
Kvinna

4

Er ålder? (Ange i hela årtal)

5

Är ni född i Sverige?

Ja
Nej

6

Om nej, vilket land är ni född i?

7

Vilken är er högsta utbildning?

Grundskola
Gymnasiet
Universitet/högskola
Annan utbildning, specificera

8

Vilken inriktning har er högsta
utbildning?

9

VIlken typ av inriktning/ bransch är
ert företag huvudsakligen verksamt
inom?

Tillverkning
Handel
Tjänster
Annan bransch, specificera

10

Hur många år har ert företag varit
verksamt?

11

Hur många anställda har ert företag?
(Inklusive er som företagsledare)

12

Hur många aktieägare har ert företag?
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13

14

Har företaget någon/några aktieägare
som ej är verksamma i företagets
dagliga verksamhet?

Äger ni aktier i företaget?

Ja
Nej

Ja
Nej

15

Om ja, är ni den enskilt störste
aktieägaren i företaget?

Ja
Nej

16

Har ni varit ansvarig för företagets
verksamhet sedan företaget startades?

Ja
Nej

17

Hur stor var er omsättning 2011?
(Ange ditt svar i tusentals kronor)

18

Hur stor del av er omsättning 2011 var
export? (Ange ditt svar i tusentals
kronor)

19

Har ert företag några banklån?

Ja
Nej

20

Vem sköter huvudsakligen den
löpande ekonomin i ert företag?

Jag, som företagsledare
Annan anställd
Externt företag
Någon annan konstellation, specificera

21

Vill ni ta del av studiens resultat? Ange
i så fall er mailadress

142

Tack för er medverkan! //John Albinsson & Henrik Bankelius
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Appendix 2 – Första påminnelsebrevet
Hej igen,
För ungefär en vecka sedan fick ni en förfrågan om att delta i en internetbaserad
enkätundersökning. Vi skulle med detta mail vilja påminna er om denna undersökning
vars syfte är att undersöka vad för typ av redovisnings- och revisionstjänster ert
företag (aktiebolag) väljer att använda. Detta anser vi är av intresse i och med
slopandet av revisionsplikten i november 2010. Speciellt eftersom auktoriserade
redovisningskonsulter numera kan lämna ifrån sig en bokslutsrapport, vilket innebär
att redovisningen är kvalitetssäkrad enligt Reco:s regelverk. Förhoppningsvis är
resultaten av undersökningen även av intresse för er och ert företag. Om ni önskar ta
del av resultaten skriver ni in er mailadress i slutet av enkäten.
Vi som genomför denna undersökning är två studenter som läser sista året på
Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under den sista terminen av
utbildningen skall det genomföras ett examensarbete som för vår del innebär en
magisteruppsats inom redovisnings- och revisionsområdet. I vår magisteruppsats är
denna enkätundersökning ett mycket betydelsefullt moment. Vi skulle därför vara
oerhört tacksamma om ni skulle vilja fylla i vår enkät och därmed delta i
undersökningen, oavsett om ni använder er av några externa redovisnings- eller
revisionstjänster eller ej.
Enkäten tar högst fem minuter att besvara och riktar sig till den person som är högst
ansvarig inom företaget. Vi garanterar självklart total anonymitet. Enkäten är
elektronisk och ni finner den genom att klicka på någon av länkarna nedan. Den första
länken är en direktlänk där ingen inloggning krävs till skillnad från den andra länken.
Har ni några funderingar kring enkäten, kontakta gärna oss via vår mailadress
(albinsson.bankelius@yahoo.se)
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
John Albinsson & Henrik Bankelius
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Appendix 3 – Andra påminnelsebrevet
Hej igen,
Det har nu gått ungefär två veckor sedan ni fick en första förfrågan om att delta i en
internetbaserad enkätundersökning. Vi skulle med detta mail återigen vilja påminna er
om denna undersökning vars syfte är att undersöka om ert företag använder några
redovisnings- och/eller revisionstjänster.
Vi som genomför denna undersökning är två studenter som läser sista året på
Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under den sista terminen av
utbildningen skall det genomföras ett examensarbete som för vår del innebär en
magisteruppsats inom redovisnings- och revisionsområdet. I vår magisteruppsats är
denna enkätundersökning ett mycket betydelsefullt moment. Vi skulle därför vara
oerhört tacksamma om ni skulle vilja fylla i vår enkät och därmed delta i
undersökningen, oavsett om ni använder er av några externa redovisnings- eller
revisionstjänster eller ej.
Att undersöka användandet av redovisnings- och revisionstjänster anser vi är av
intresse i och med slopandet av revisionsplikten i november 2010. Speciellt eftersom
auktoriserade redovisningskonsulter numera kan lämna ifrån sig en bokslutsrapport,
vilket innebär att redovisningen är kvalitetssäkrad enligt Reco:s regelverk.
Förhoppningsvis är resultaten av undersökningen även av intresse för er och ert
företag. Om ni önskar ta del av resultaten skriver ni in er mailadress i slutet av
enkäten.
Enkäten tar högst fem minuter att besvara och riktar sig till den person som är högst
ansvarig inom företaget. Vi garanterar självklart total anonymitet. Enkäten är
elektronisk och ni finner den genom att klicka på någon av länkarna nedan. Den första
länken är en direktlänk där ingen inloggning krävs till skillnad från den andra länken.
Har ni några funderingar kring enkäten, kontakta gärna oss via vår mailadress
(albinsson.bankelius@yahoo.se)
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
John Albinsson & Henrik Bankelius
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Appendix 4 – Signifikanstest inriktning
Signifikan
stest,
Pearson
ChiSquare
(Asymp.
Sig.
2-sided)
Revision
&
redovisnin
gstjänster
Endast
revision
Endast
redovisnin
gstjänster
Inga
tjänster

Inrik
tning
139

Inrik
tning
240

Inrik
tning
341

Inrik
tning
442

Inrik
tning
543

Inrit
ning
644

Inrik
tning
745

Inrik
tning
846

Inrik Inri
ning ktni
947
n
1048

0,91
9

0,54
6

0,17
3

0,67
4

0,89
7

0,68
7

0,14
7

0,62
1

0,48
8

0,93
5

0,27
9
0,39
4

0,48
6
0,70
7

0,33
3
0,51
2

0,15
2
0,74
4

0,33
3
0,47
2

0,92
1
0,90
1

0,00
0
0,58
7

0,29
6
0,70
3

0,79
6
0,58
7

0,23
6
0,36
4

0,43
1

0,10
6

0,48
2

0,94
5

0,48
2

0,37
6

0,85
1

0,44
7

0,85
1

0,46
7

Ur tabellen ovan visas att endast ett signifikant samband har kunnat urskiljas mellan
den bereoende variabeln endast revision och den oberoende variabeln inriktning 7.
Eftersom endast 2 respondenter angav att de hade en inriktning inom jord och
skogsbruk, tas ingen hänsyn till att signifikant samband har påvisats.

39

Allmän utbildning
Pedagogik & lärarutbildning
41
Humaniora & konst
42
Samhällsvetenska, juridik, handel & administration
43
Naturvetenskap, matematik & datakunskap
44
Teknik & tillverkning
45
Lant & skogsbruk
46
Hälsa, sjukvård & social omsorg
47
Tjänst
48
Okänd utbildning	
  
40
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Appendix 5 – Signifikanstester övriga frågor
Alla aktieägare verksamma
Signifikanstest

Revision

& Endast

redovisningstjänster Revision
Pearson

Chi- 0,686

0,929

Endast

Ingen

Redovisningstjänster tjänst
0,823

0,683

Endast

Ingen

square
(Asymp. Sig 2sided)

Äger ni aktier i företaget
Signifikanstest

Revision

& Endast

redovisningstjänster Revision
Pearson

Chi- 0,296

0,370

Redovisningstjänster tjänst
0,143

0,612

Endast

Ingen

square
(Asymp. Sig 2sided)
Största aktieägaren
Signifikanstest

Revision

& Endast

redovisningstjänster Revision
Pearson

Chi- 0,462

0,918

Redovisningstjänster tjänst
0,384

0,980

square
(Asymp. Sig 2sided)
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Appendix 6 – Kodning av enkäten
Datasammanställning
Enkätfråga

Kodning

1. Vilken typ av externa tjänster/tjänst

1-4. (1 = ingen tjänst används, 2= endast

använder ert företag sig av?

redovisningstjänster, 3 = endast revision,
4 = revisions och redovisningstjänster)
0-1 (0= respondenten har ej valt denna
tjänst, 1= respondenten har uppgett att
denna tjänst används)

2. Vilken typ av

0-1. (0= respondenten har ej valt denna

redovisningstjänst/tjänster använder ert

tjänst, 1= respondenten har uppgett att

företag?

denna tjänst används)

3. Är ni? Man/kvinna

0-1. (0=man, 1= kvinna)

4. Er ålder?

Kodas inte

5. Är ni född i Sverige

0-1. (0= nej, 1= ja)

6. Om nej, vilket land är ni född i?

1-7. (1= Norden utan Sverige, 2=
Europa, 3= Afrika, 4=Nordamerika,
5=Sydamerika, 6=Asien, 7=Oceanien)
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7. Vilken är er högsta utbildning?

Grundskola, Gymnasie,
Universitet/högskola, Annan utbildning.
Grundskola = referenskategori. Övriga
tre alternativ är dummys och är kodade
0-1.

8. Vilken inriktning har er högsta

0-9. (0= allmän utbildning 1=pedagogik

utbildning?

och lärarutbildning, 2= Humaniora och
konst, 3= Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration, 4=
Naturvetenskap, matematik och data, 5=
Teknik och tillverkning, 6= Lant- och
skogsbruk samt djursjukvård, 7= Hälsooch sjukvård samt social omsorg, 8=
Tjänster, 9= Okänd). Allmän utbildning
utgör referenskategori. Övriga alternativ
är dummys och kodas 0-1.

9. Vilken typ av inriktning/ bransch är ert

1-4. (1=Tillverkning, 2= Handel,

företag huvudsakligen verksamt inom?

3=Tjänst, 4=Annan bransch).
Tillverkning är referenskategori. Övriga
alternativ är dummys och kodas 0-1.

10. Hur många år har ert företag varit

Kodas inte

verksamt?

11. Hur många anställda har ert företag?

Kodas inte

(Inklusive er som företagsledare)
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12. Hur många aktieägare har ert företag?

Kodas inte

13. Har företaget någon/några aktieägare

0-1. (0= ja, 1=nej)

som ej är verksamma i företagets dagliga
verksamhet?

14. Äger ni aktier i företaget?

0-1. (0= nej, 1=ja)

15. Om ja, är ni den enskilt störste

0-1. (0= nej, 1=ja)

aktieägaren i företaget?

16. Har ni varit ansvarig för företagets

0-1. (0= nej, 1=ja)

verksamhet sedan företaget startades?

17. Hur stor var er omsättning 2011?

Kodas inte

(Ange ditt svar i tusentals kronor)

18. Hur stor del av er omsättning 2011 var Kodas inte
export? (Ange ditt svar i tusentals kronor)

19. Har ert företag några banklån?

0-1. (0= nej, 1=ja)

20. Vem sköter huvudsakligen den

1-4. (1=jag, som företagsledare, 2=annan
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löpande ekonomin i ert företag?

anställd, 3=externt företag, 4=Någon
annan konstellation). Företagsledaren
utgör referenskategori, övriga är
dummys. Dummyvariablerna kodas 0-1.

Regional placering

1-6. (1= Stor-Stockholm, 2=StorGöteborg, 3= Stor-Malmö, 4=länsregion
1, 5= länsregion 2, 6=länsregion 3). StorStockholm är referenskategori. Övriga
alternativ är dummys och kodas 0-1.
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Appendix 7 – Korrelationsmatris
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