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Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin

Examinator: Anna Stafsudd

Titel: Revisorn i familjeföretaget

Bakgrund: Familjeföretag är en dominerande företagsform i många ekonomier. Trots 

detta finns förhållandevis få studier på området. Familjeföretag innehar flertalet 

karaktärsdrag vilka utmärker dem som företagsform. Familjeföretagets karaktärsdrag 

kan tänkas påverka revisorn i familjeföretaget och göra att revisorn antar roller utöver 

den lagstadgade, professionella granskarrollen. En tidigare studie av Berg och Karlsson 

(2013) identifierade att revisorn har en medlande och förmedlande roll i familjeföretag. 

Vi ämnar utveckla denna studie genom att utifrån familjeföretagets karaktärsdrag 

förklara revisorns roller. 

Syfte: Syftet med vår studie är att förklara revisorns roller i familjeföretaget utifrån 

familjeföretagets karaktärsdrag. 

Metod: Genom att integrera litteratur rörande revisorn och familjeföretagets 

karaktärsdrag har en hypotetisk modell utformats över revisorns roller i 

familjeföretaget. En kvalitativ förstudie genomfördes för att utvärdera och utveckla 

denna hypotetiska modell. I förstudien intervjuades tre revisorer och två 

familjeföretagare. Därefter genomfördes även en kvantitativ studie för att testa vår 

hypotetiska modell. Två webbenkäter skickades ut till två olika rapportörer, en till 

revisorer och en till företagare vilka resulterade i 196 svar från revisorer vilka reviderar 

familjeföretag till mer än 20 % av sin arbetstid och 188 familjeföretagare. 

Resultat: Studiens resultat påvisar att familjeföretagets karaktärsdrag delvis kan 

förklara revisorns roller i familjeföretaget. Dessutom visar resultaten på att revisorn kan 

anta ytterligare roller i familjeföretaget. Utöver de roller vilka tidigare identifierats kan 

revisorn anta rollen som katalysator, stöttepelare samt informationskanal. Tidigare 

studier har främst påvisat roller knutna till familjen i familjeföretaget, vår studie 

identifierar istället revisorns roller knutna till familjeföretaget.  
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration

School of Business and Ecomonics at Linneaus University, VT 2015

Authors: Agneta Noryd & Frida Petersson

Advisor: Sven-Olof Yrjö Collin

Examiner: Anna Stafsudd

Title: A study regarding the auditor in family businesses

Background: Family business is a dominant type of enterprise in many economies. 

Yet, there are relatively few studies in the research area. Family holds several 

characteristics which distinguish them as a business enterprise. The characteristics of 

the family business can be assumed to influence the auditor in the family business and 

evovle additional roles, beyond the statutory, professional audit role. A previous study 

by Berg and Karlsson (2013) identified a mediating and intermediating role of the 

auditor in family businesses. We intend to develop this study, to explain the roles of the 

auditor derived from the family business’ characteristics.

Purpose: The purpose of this study is to explain the roles of the auditor in the family 

business derived by the family business’ characteristics. 

Method: By integrating literature regarding the auditor and the characteristics of the 

family business a hypothetical model was designed showing the roles of the auditor in 

the family business. A qualitative pilot study was conducted to evaluate and develop the 

hypothetical model. In the pilot study three auditors were interviewed and two owners 

of family businesses. Thereafter, we carried out a quantitative study in order to test our 

hypothetical model. Two different online surveys were created and sent to two different 

reporters, either  to auditors or to  family business representatives. The online surveys 

resulted in 196 responses from auditors who spends more than 20 % of their working 

hours auditing family businesses and 188 responses from family businesses. 

Conclusions: The result of the study indicates that the characteristics of the family 

business partially can explain the roles of the auditor in the family business. 

Furthermore, the results show that the auditor can adapt additional roles in the family 

business. In addition to the previously identified roles the auditor can act as a catalyst, 

assume a supportive role and act as a channel of information. Earlier studies have 

indicated roles mainly connected to the family, while our study indicates roles 

connected to aspects of the family firm.  
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Kapitel 1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en överblick av familjeföretaget och dess 

karaktärsdrag samt revisorn och dennes roller. Vidare i problemdiskussionen 

diskuteras hur revisorns roller påverkas av familjeföretagets karaktärsdrag vilket sedan 

mynnar ut i vårt syfte med studien och vår problemformulering.  

 

1.1 Bakgrund 

Familjeföretag är en dominerande företagsform i många ekonomier och har så varit i 

århundraden (Carney, 2005). Familjeföretag har likaså en viktig roll i den svenska 

ekonomin då de utgör över 50 % av alla företag i Sverige (Emling, 2000). Trots detta 

har inte forskning rörande familjeföretag hamnat i fokus förrän de senaste två 

decennierna och förhållandevis få studier finns på området. Någon entydig definition av 

vad som utgör ett familjeföretag finns ännu inte då tidigare forskning definierar 

familjeföretaget på olika sätt (Chua, Chrisman & Sharma, 1999). Ett företag kan dock 

generellt sett sägas vara ett familjeföretag när en släkt eller familj kontrollerar företaget 

och är involverade i ledningen, de själva ser sig som ett familjeföretag och har som 

intuition att företaget ska stanna inom familjen över generationer (Carney, 2005; 

Brundin et. al., 2012). 
 

Familjeföretagets natur är komplex och skiljer sig i vissa avseenden avsevärt från ett 

icke-familjeföretag. Familjeföretag präglas av nepotism vilket innebär att familj och 

släkt behandlas fördelaktigt i företaget och föredras vid rekrytering av ledning och 

anställda oberoende av individens kompetens, produktivitet eller prestationer. (Barbera 

& Hasso, 2013; Collin & Ahlberg, 2015). För ett familjeföretag kan nepotism innebära 

både fördelar och nackdelar. Många involverade familjemedlemmar inom företaget med 

stort engagemang för företaget och starka band till företaget sägs ge komparativa 

fördelar (Keles, 2011). Nepotism kan leda till stor företagsspecifik kunskap (Barbera & 

Hasso, 2013) och starka värderingar vilka bidrar till en god sammanhållning samt till att 

skapa lojalitet och förtroende gentemot familjeföretagets intressenter (Collin & 

Ahlberg, 2015).  Nepotism sägs dock också leda till brist på humankapital, brist på 

erfarenhet och kunskap utanför företaget, såsom exempelvis finansiell kunskap (Barbera 

& Hasso, 2013) vilket kan få konsekvenser på företagets prestationer och produktivitet 

(Keles 2011). Externa parter som blir involverade i familjeföretaget eller på något sätt 
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handskas med företaget måste ta hänsyn till komplexiteten i familjeföretaget (Davis et. 

al., 2013), däribland nepotismen, och kan därmed antas få en annorlunda roll i ett 

familjeföretag. Revisorn är en av de externa parter som kan vara involverade i ett 

familjeföretag och som måste ta hänsyn till företagets unika karaktärsdrag. 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska och säkerställa den ekonomiska 

situationen och informationen i bolaget gentemot ägarna och andra intressenter samt att 

säkerställa huruvida bolaget efterlever lagar, regler, direktiv, policys etcetera (Öhman, 

2004). Revisorn agerar som oberoende väktare på marknaden och skapar trygghet både 

internt i det reviderade bolaget och externt (Coffee, 2005 FAR, 2013). Familjeföretagets 

behov av revisorn för att skapa legitimitet kan tänkas skilja sig åt från icke-

familjeföretag. För icke-familjeföretag är revisorns huvudsakliga uppgift att säkerställa 

de finansiella rapporterna och på så sätt skapa legitimitet gentemot företagets 

intressenter. Vem som är revisor blir då en avgörande faktor för hur pålitlig 

intressenterna anser att revisionen är. Familjeföretag behöver inte på samma sätt 

revisionsbyråns namn för att bli legitima och få förtroende utan skapar legitimitet i det 

egna namnet (Niskanen, 2010). De lägger till skillnad från icke-familjeföretag familjens 

namn och rykte i företaget, såväl familjen som familjeföretaget blir således beroende av 

att verksamheten har ett gott rykte (Chen, 2010). Familjeägarna innehar dessutom en 

position där de både har möjligheten och incitamenten till att kontrollera och övervaka 

företaget och företagets ledning. Därmed finns lägre risk för fel i de finansiella 

rapporterna och således också ett mindre behov av en revisor som säkerställer den 

ekonomiska situationen (Ho & Kang, 2013). 

Den nepotism som präglar familjeföretag kan göra att revisorn å andra sidan blir 

betydelsefull för familjeföretaget. Nepotism kan leda till en mindre kompetent ledning 

med sämre erfarenheter och professionalism vilket även kan resultera i lägre kvalitet på 

de finansiella rapporterna (Wang, 2006). Revisionen och behovet av en revisor blir då 

av stor betydelse för att kunna garantera säkerheten i de finansiella rapporterna 

gentemot intressenter. Nepotismen och dess påverkan på kompetensen i ledningen 

skulle dessutom kunna leda till dåligt rykte för familjeföretaget från intressenter. 

Revisionen kan då bli av stor betydelse för familjeföretaget som den aktivitet som 

återger förtroendet för företaget och skapar legitimitet.  
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Behovet av en revisor som kontrollmekanism i familjeföretaget kan också antas öka då 

nepotismen blir mindre tydlig i företaget och då exempelvis ledningen består av icke-

familjemedlemmar. Familjeägarnas kontroll i företaget minskar därmed och revisorn 

kan då bli en extern part som kan minska informationsasymmterin mellan ägarna och 

ledningen (Niskanen et. al., 2010, Carey et. al., 2000). Trots att familjeföretag vid första 

anblick kan ge indikation på ett mindre behov av en revisor kan alltså revisorn som 

granskare ändå spela en viktig roll både för familjen och företaget såsom en 

trygghetsskapande aktör. 
 

Resonemanget ovan visar hur revisorns huvudsakliga roll som granskare kan uttrycka 

sig och bli betydelsefull på andra sätt i familjeföretaget på grund av dess karaktärsdrag. 

Revisorns roll kan antas vara beroende av vilken typ av företag revisorn reviderar. 

Nepotismen i företaget kan alltså sägas göra att revisorns roll som granskare ter sig 

annorlunda i familjeföretaget. Familjeföretag har flertalet karaktärsdrag utöver 

nepotismen och med detta som utgångspunkt finns skäl att tro att även dessa påverkar 

revisorns roll som granskare samt att ytterligare roller kan finnas hos revisorn i 

familjeföretaget. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Förhållandevis få studier finns rörande familjeföretag och ännu färre studier berör 

revisionen i familjeföretag (Carey et. al., 2000). Tidigare studier har berört efterfrågan 

på externa revisorer i familjeföretag i förhållande till agentkonflikter och 

skuldsättningsgrad (Carey et. al., 2010), och i förhållande till graden av agentkostnader 

(Chaney et. al., 2004). Fortin & Pittman (2007) berör hur revisorer från Big 4 bidrar till 

informativa finansiella rapporter, bättre ratings och lägre skuldkostnader i 

familjeföretaget. Studier har också berört hur revisorers benägenhet till avgång skiljer 

sig i familjeföretag och i icke-familjeföretag (Khalil et. al., 2010), samt hur de aspekter 

hos människor, uppgifter och miljön som skiljer sig åt mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag påverkar revisorns bedömningar (Trotman & Trotman, 2010). Tidigare 

studier har också berört hur externa rådgivare såsom redovisningskonsulter och CPA’s i 

sitt arbete måste ta hänsyn till komplexiteten i familjeföretag (Barbera & Hasso, 2013; 

Davis et. al., 2013; Jaffe et. al., 1997). Berg och Karlsson (2013) påbörjade forskningen 

om revisorns utvidgade roller i familjeföretag. Rollerna som medlare och förmedlare 

identifierades i studien vilka tillsammans med revisorns granskande och rådgivande roll 
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sattes i sammanhang till familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer. Ytterligare roller 

hos revisorn har identifierats i en tidigare uppsats om revisorns värdeskapande av 

Andersson och Martinsson (2014). Där identifierades att revisorn har en uppmuntrande 

roll samt att revisorn är värdeskapande genom att bistå företagen med nätverk. Denna 

studie behandlade dock inte familjeföretag specifikt utan företag i allmänhet. Därmed 

finns ännu ingen studie som utifrån familjeföretagets karaktärsdrag behandlar vilka 

roller revisorn kan anta i familjeföretaget.  
 

Utöver nepotismen finns ytterligare faktorer och egenskaper som utmärker 

familjeföretaget. Familjeföretag har en ägarstruktur, där “the founding family represent 

a unique class of shareholders that hold poorly diversified portfolios, are long-term 

investors (multiple generations), and often control senior management positions” 

(Anderson & Reeb, 2003:1304). I ett familjeföretag finns en överlappning mellan 

ägande, familj och företag. Familjen och företaget är alltså både sammanlänkade och 

åtskilda (Gersick et. al., 1997). Familjen har en djup, känslomässig relation till företaget 

då företagets framgång är knutet till familjens förmögenhet samt familjemedlemmarnas 

personliga tillfredsställelse och rykte (Swamy, 2011). Familjeföretaget har ett mer 

långsiktigt fokus med sin verksamhet där huvudsyftet inte enbart är finansiellt. Familjen 

har känslomässiga behov i företaget, socio-emotional wealth, såsom att de identifierar 

sig i verksamheten, de finner en tillfredsställelse i att utöva familjens inflytande samt i 

att föra traditionen och visionen vidare i generationer. Således värnar familjen om icke-

finansiella aspekter i verksamheten, i att upprätthålla familjens kontroll i företaget, 

företagets ekonomiska oberoende samt att bibehålla en harmoni i familjen för att skydda 

dessa känslomässiga behov som innehas i verksamheten. Detta kan då ske på bekostnad 

av den ekonomiska tillväxten (Stockman et. al., 2010). Överlappningen mellan familj, 

ägande och företag gör att familjeföretag, genom familjeägarnas konstanta 

kontrollerande ägande samt deras informationsövertag i verksamheten får stora fördelar 

(Swamy, 2011). De starka banden mellan familjemedlemmarna samt mellan familjen 

och företaget kan dock också visa sig skapa svagheter i familjeföretaget. Konflikter i 

familjen eller konflikter mellan familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar kan 

skapa problem i både familjen och företaget (Dobler, 2014).   
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Familjen, företaget och ägandet samspelar vilket leder till att även organisationskulturen 

och familjekulturen påverkar varandra över generationer. Kulturen inom organisationen 

och familjen blir då viktig eftersom den genom antaganden, värderingar och symboler 

påverkar hur aktörer inom företaget agerar (Brundin et al., 2012). Det starka förtroendet 

mellan familjemedlemmarna och de gemensamma målen som organisations- och 

familjekulturen skapar leder till styrkor inom företaget (Pradhan & Ranajee, 2012). 

Familjeföretagets kultur har en tendens till att präglas av stark integritet och sekretess 

inom familjeföretaget. Som utomstående kan det därmed vara svårt att ta sig genom 

familjeföretagets barriär under kortsiktiga relationer med företaget (Davis et. al., 2013). 

Samtliga ovanstående karaktärsdrag och unika egenskaper hos familjeföretaget kan 

även de tänkas påverka revisorn i sin roll som granskare såväl som revisorns andra 

roller i företaget.  
 

Revisorn har utöver sin skyldighet att granska också skyldighet att avseende 

verksamhetens redovisning och förvaltning lämna råd och förslag till förbättringar 

(Revisorslag 2001:883 2§ 8 pt). Rådgivning och annat biträde som föranleds av 

revisionen och som lämnas i samband med granskningen av verksamheten är så kallad 

revisionsrådgivning. Inom ramen för revisionsrådgivning ryms förslag för förbättringar 

som revisorn vid granskningsuppdraget har rätt till eller skyldighet till att lämna samt 

råd eller förslag till förbättringar som har ett samband med revisionen (FAR SRS, 

2002).  

 

Icke revisionsbaserade tjänster, det vill säga non-audit services, är de tilläggstjänster 

utöver revisionen som revisionsbyråerna tillhandahåller och företagen faktureras extra 

för. Dessa tjänster innefattar bland annat rådgivning i skattefrågor, redovisningsfrågor 

och juridiska frågor. I små- och medelstora företag är revisorn den primära källan för 

råd (Svanström & Sundgren, 2010). Även i familjeföretag visar sig företagets revisor 

föredras framför andra rådgivare (Dobler et. al., 2014). I dessa företag tros revisorn bli 

den viktigaste rådgivaren för företaget på grund av den etablerade kontakt som redan 

finns mellan företaget och revisorn.  
 

Ytterligare roller utöver gransknings- och rådgivarrollen har identifierats hos revisorn 

av Berg & Karlsson (2013). I familjeföretag kan revisorn även agera förmedlare och 
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medlare. Den förmedlande rollen innebär att revisorn sprider information mellan 

familjemedlemmarna och fungerar då som en informationskanal som inger legitimitet 

och även skyddar relationerna i familjen. För att lösa problem eller förhindra konflikter 

får revisorn även en medlande roll mellan familjemedlemmarna. Den opartiska revisorn 

kan vid en konflikt tolka de olika åsikterna och argumenten i familjen och på så sätt lösa 

tvisten i företaget (Berg & Karlsson, 2013). I en studie om revisorns värdeskapande av 

Andersson & Martinsson (2014) identifierades ytterligare roller hos revisorn. Revisorn 

kan i företag även anta en uppmuntrande roll samt tillhandahålla företag med nätverk 

för att skapa mervärde. Nedan visas en modell över revisorns identifierade roller. De 

roller vilka faller utanför revisionen och byråns tillhandahållande av 

konsultationstjänster kan sägas kategoriseras under den revisionsnära verksamheten. 

 
Figur 1. Revisorns roller 

Revisorns aktiviteter i dessa roller; granskare, rådgivare, förmedlare & medlare, 

tillhandahållare av uppmuntran & nätverk kan antas påverkas av familjeföretagets unika 

karaktärsdrag. Dessa roller kan antas uttrycka sig annorlunda och bli betydelsefulla på 

ett annat sätt i familjeföretaget. Dessutom kan tänkas att ytterligare roller kan 

identifieras hos revisorn utifrån familjeföretagets karaktärsdrag. Nepotismen som 

präglar familjeföretag kan orsaka begränsningar i humankapitalet och därmed brist på 

interna resurser i företaget (Barbera & Hasso, 2013). Revisorn kan därmed antas få en 

viktig roll som en extern rådgivare som kan bistå med sin kunskap och ersätta den 

interna kompetens som familjeföretaget saknar. Revisorn är den viktigaste källan för råd 

i familjeföretag (Dobler et. al., 2014) vilket kan visa på ett förtroende mellan familjen 

och revisorn. Utöver just revisionsrådgivning kan antas att detta förtroende mellan 

parterna leder till att revisorn rådfrågas i andra frågor såsom i 

exempelvis privatekonomiska frågor. Revisorn blir därmed betydelsefull också för 

familjen och inte enbart företaget. Att revisorn också visar sig agera förmedlare och 

medlare i familjeföretag (Berg & Karlsson, 2013) visar även det på att revisorns roller 
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skiljer sig åt i familjeföretaget och att revisorn således blir betydelsefull utöver 

revisionen. Revisorn innehar legitimitet och förtroende i och med sin profession vilket 

gör att revisorn kan agera som en opartisk, utomstående mellanhand som tar på sig och 

utför uppgifter som medlare och förmedlare som annars skulle kunna orsaka skada i 

familjen och i företaget (Berg & Karlsson, 2013). Revisorn kan också med sin kunskap 

och kompetens uppmuntra och stötta familjeföretagarna samt inge självförtroende i 

familjen och företaget. Familjeföretaget innehar icke-finansiella mål vilka kan hämma 

utvecklingen och sätta stopp för förändringar (Brundin et. al., 2012). Revisorn som har 

stor kunskap i verksamheten kan då tänkas se när förändringar behöver ske och driva på 

familjen när företagskulturen sätter käppar i hjulet för dem och därmed se till att 

företaget drivs framåt. Här skulle revisorn kunna få en uppmuntrande roll men även en 

ytterligare roll skulle kunna identifieras i en sådan situation där revisorn blir en 

katalysator, en aktör som sätter igång själva processen och ser till att förändring sker.  
 

Revisorns roller kan antas uttrycka sig annorlunda i familjeföretaget och ytterligare 

roller kan antas finnas hos revisorn som ännu inte identifierats. Eftersom företaget, 

familjen och ägandet överlappar varandra kan det vara svårt att skilja på när revisorn 

blir betydelsefull för företaget och för familjen. För ett icke-familjeföretag skapar 

revisorn och revisionen värde främst för tredje part (Fontaine & Pilote, 2012), medan 

revisorn i ett familjeföretag kan antas bli betydelsefull för såväl tredje part som för 

företaget och familjen. Det finns således skäl att tro att revisorns roll ter sig 

annorlunda i ett familjeföretaget samt att revisorn här kan få fler roller.  

 

Med vår forskningsfråga vill vi gå steget längre genom att utveckla och expandera de 

roller och aktiviteter tidigare studier har funnit att revisorn bistår företag med. Detta 

genom att utgå från familjeföretagets karaktärsdrag för att finna vilka behov revisorn 

kan tillgodose och hur revisorn kan bli betydelsefull med sina olika roller.  Dessutom 

har vi förhoppningar om att finna ytterligare roller hos revisorn i familjeföretaget. 

Studiens resultat skulle sedan kunna vara till nytta för revisorer verksamma i 

familjeföretag. Familjeföretag kräver ett unikt bemötande i rådgivningen och rådgivare i 

familjeföretag måste inneha färdigheten att kunna hantera deras unika karaktärsdrag 

(Strike, 2013). Medvetenhet kring vad som utmärker familjeföretag och hur revisorn 

kan anta betydelsefulla roller i dessa företag kan guida revisorer i sitt handlande och 
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bemötande gentemot familjeföretag vilket i sin tur kan stärka relationerna och 

klienternas tillfredsställelse.  
 

→ Problemformulering 

Vilka roller har revisorn i familjeföretaget och hur kan dessa förklaras utifrån 

familjeföretagets karaktärsdrag? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att förklara revisorns roller i familjeföretaget utifrån 

familjeföretagets karaktärsdrag.  

 
 
1.4 Disposition 
 

Kapitel 1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en överblick av familjeföretaget och dess 

karaktärsdrag samt revisorn och dennes roller. Vidare i problemdiskussionen diskuteras 

hur revisorns roller påverkas av familjeföretagets karaktärsdrag vilket sedan mynnar ut i 

vårt syfte med studien och vår problemformulering.  
 

Kapitel 2. Metod 

I metodkapitlet presenteras vår teoretiska utgångspunkt och hur vi har gått tillväga för 

att genomföra vår studie. Vi utgår från en deduktiv ansats för att utifrån befintlig 

forskning bygga upp vår hypotetiska modell över revisorns roller i familjeföretaget.  
 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med att presentera litteratur gällande revisorns roller och funktioner. 

Därefter definieras vad som utgör ett familjeföretag följt av litteratur som berör 

familjeföretagets karaktärsdrag. Vidare presenteras vår teori och modell över vilka 

roller revisorn kan tänkas få i familjeföretaget utifrån dess unika karaktärsdrag vilket 

sedan kommer vara till grund för vår empiriska datainsamling.  
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Kapitel 4. Empirisk metod för intervjustudie 

I det empiriska metodkapitlet för intervjustudien presenteras vår undersökningsmetod 

och hur vi har gått tillväga för att genomföra vår intervjustudie. Vi utgår från en 

kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Vidare följer intervjustudiens urval 

och operationalisering för att avslutas med en analys av de genomförda intervjuerna. 
 

Kapitel 5. Empirisk metod för enkätstudie 

I det empiriska metodkapitlet för enkätstudien presenteras vår undersökningsmetod 

samt hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Vi har använt oss av en 

kvantitativ undersökning i form av två enkätstudier, en riktad mot revisorer samt en mot 

familjeföretagare. Kapitlet avslutas med en presentation av operationaliseringen av 

enkäterna samt med bortfallsanalys. 
 

Kapitel 6. Empirisk analys och diskussion 

I kapitlet för empirisk analys och diskussion presenteras resultaten från den insamlade 

datan. Kapitlet inleds med att presentera konstruktionen av index. Därefter presenteras 

den beskrivande statistiken utifrån de båda rapportörerna vilket följs av vår 

hypotesprövning med analys och diskussion av resultaten. 
 

Kapitel 7. Slutsats och implikationer 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna vilka framgått av studien. I kapitlet 

integreras studiens teoretiska referensram, det empiriska materialet samt tidigare 

forskning för att ge svar på studiens syfte och problemformulering. Slutligen 

presenteras studiens olika bidrag följt av förslag för vidare forskning. 
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Kapitel 2. Metod 

I metodkapitlet presenteras vår teoretiska utgångspunkt och hur vi har gått tillväga för 

att genomföra vår studie. Vi utgår från en deduktiv ansats för att utifrån befintlig 

forskning bygga upp vår hypotetiska modell över revisorns roller i familjeföretaget.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Genom att identifiera revisorn roller i familjeföretaget vill vi ge ett teoretiskt samt 

empiriskt bidrag till forskningen med inriktning på vilka roller revisorn kan anta i ett 

familjeföretag samt hur dessa kan uttrycka sig och bli av betydelse i familjeföretaget 

utefter dess unika karaktärsdrag. Genom att studera revisorn och familjeföretag både 

teoretiskt och empiriskt används denna kunskap för att utveckla teori kring revisorn och 

dennes roller i familjeföretag. Därefter utformas en hypotetisk modell utifrån revisorns 

roller i familjeföretag vilken empiriskt testas. I följande avsnitt presenteras de metodval 

som gjorts för att ge en trovärdig grund för studien och för att besvara studiens 

frågeställning.  
 

2.2 Forskningsansats 

Vår studie har en deduktiv ansats. Befintlig forskning används för att utforma en 

referensram som kan ligga till grund för den empiriska förstudien. Då befintlig 

forskning rörande revisorns roller i familjeföretag är begränsad tillämpas litteratur 

rörande revisorns roller och familjeföretagets karaktärsdrag för att appliceras på 

området. Utifrån denna litteratur identifieras kända och okända roller hos revisorn i 

familjeföretaget samt hur dessa kan ge sig uttryck utefter familjeföretagets 

karaktärsdrag. Efter att dessa roller identifierats formas en modell vars innehåll 

utvärderas och omarbetas med hjälp av förstudien.  
 

En förstudie genomförs med totalt fem intervjuer, tre stycken genomförs med revisorer 

och två med familjeföretag. Detta för att identifiera hur revisorns roller uttrycker sig i 

familjeföretaget både gällande de roller tidigare forskning funnit och i de hypotetiska 

roller vi identifierat genom att applicera litteratur rörande revisorns roller och 

familjeföretagets karaktärsdrag på området. Utifrån förstudien utvärderas och utvecklas 

vår ursprungliga modell för att sedan kunna omarbeta och testa modellen empiriskt 

genom enkätundersökningar. Utifrån modellen formuleras enkätfrågor som skickas ut 

till dels familjeföretag och dels till revisionsbyråer för att utifrån båda perspektiven 



 

 

 

18 
 
 

kunna identifiera och förklara revisorns roller. Rollerna kan upplevas olika av dem som 

utför rollerna, det vill säga revisorerna och de som tillhandahålls rollerna, det vill säga 

familjeföretagarna. Detsamma gäller hur familjeföretagets karaktärsdrag upplevs. Att 

utföra undersökningen utifrån de båda perspektiven tillför således ett stort värde för 

studien och ökar dess tillförlitlighet.  
 

En deduktiv forskningsansats utgår från existerande litteratur och teori vilken formar 

hypoteser som sedan empiriskt granskas (Bryman & Bell, 2005). En deduktiv ansats 

bidrar till en objektivitet i studien då den har sin utgångspunkt i befintlig teori och 

därmed ges inte rum för subjektiva uppfattningar. Med en deduktiv ansats kan dock 

relevant information uteslutas eftersom tidigare forskning endast tagit upp den 

information som varit relevant just för den studien. Ytterligare en nackdel med deduktiv 

ansats kan vara att forskaren begränsas till att leta efter viss information och därmed 

riskerar att missa ny relevant information (Jacobsen, 2002). Då litteratur och teori finns 

på området används en deduktiv ansats som utgångspunkt i studien. 
 

Ett alternativt angreppssätt för studien är en induktiv forskningsansats. Detta 

angreppssätt inleds med observationer utifrån vilka generaliserbara slutsatser sedan dras 

(Bryman & Bell, 2005). Med en induktiv ansats begränsas inte den information som 

samlas in i och med att metoden utgår ifrån en öppen ansats (Jacobsen, 2002) 

Revisorernas tystnadsplikt skulle dock kunna tänkas påverka och begränsa den 

information som skulle samlats in via observationer. Tystnadsplikten skulle kunna leda 

till att de väljer att inte dela med sig av viktig information vilket skulle skapa problem 

för vår studie. Kritik har även riktats till det induktiva angreppssättet eftersom det finns 

en risk att studien påverkas för mycket av egna tankar och förväntningar. Dessutom 

krävs vid en induktiv ansats stor kapacitet för att lyckas samla in all relevant 

information när verkligheten angrips med ett helt öppet sinne (Jacobsen, 2002). Därmed 

har vi valt att inte använda en induktiv forskningsansats. 
 

2.3 Informationsinsamling & teorival 

Forskning rörande revisorns roller i familjeföretag är begränsad, och än mer begränsad i 

den nära koppling vår studie har till litteratur om familjeföretaget och dess 

karaktärsdrag. En tidigare studie på området, Berg och Karlsson (2013), har berört 

revisorns roller i familjeföretag där rollerna som medlare och förmedlare identifierades 
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vilka tillsammans med revisorns granskande och rådgivande roll sattes i sammanhang 

till familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer. Ytterligare roller har identifierats i en 

tidigare uppsats om revisorns värdeskapande av Andersson och Martinsson (2014). Där 

identifierades att revisorn har en uppmuntrande roll samt att revisorn är värdeskapande 

genom att bistå företagen med nätverk. Denna studie behandlade dock inte 

familjeföretag specifikt utan företag i allmänhet. Därmed finns ännu ingen studie som 

utefter familjeföretagets karaktärsdrag behandlar vilka roller revisorn kan anta i 

familjeföretaget och hur dessa roller ger sig till uttryck. Med vår forskningsfråga vill vi 

gå steget längre genom att utveckla och expandera de roller och aktiviteter tidigare 

studier har funnit att revisorn bistår företag med. Dessutom har vi förhoppningar om att 

finna ytterligare roller hos revisorn. För att hantera forskningsfrågan tas utgångspunkt i 

artiklar som berör familjeföretagets karaktärsdrag, revisorns roller, samt revisorns 

värdeskapande för att sedan sammankopplas och bygga vår modell över revisorns roller 

i familjeföretaget. Istället för att utveckla revisorns roller utifrån en teori har vi valt en 

teoretiskt eklektisk ansats. Utifrån problemställningen tas därmed teoridelar vilka kan 

understödja ambitionen att förklara roller och deras variation. Nedan följer en 

genomgång av dessa teorier.  
 

För att skapa en förståelse för hur familjeföretaget är unikt och hur dess karaktärsdrag 

gör familjeföretaget komplext ansåg vi att agentteorin samt stewardshipteorin var 

användbara för studien. Agentteorin är den mest väletablerade teorin inom 

bolagsstyrningsforskning. Fama (1980) uttrycker hur teorin har sin utgångspunkt i att 

företag är uppbyggda på kontrakt. Samtliga dessa kontrakt antas ha ett opportunistiskt 

synsätt och handla för att maximera sin egen nytta. Ett vanligt förekommande kontrakt 

är mellan ägare (principal) och företagsledning (agent). Detta förekommer då ägandet är 

separerat från kontrollen. Då ägarna, det vill säga aktieägarna, inte längre finns i 

företagen tas de stora besluten av företagsledningen. Därmed styrs alltså företaget av en 

aktör vilken inte är riskbärare. Företagsledningen besitter ofta värdefull kunskap som 

inte ägarna besitter vilket gör att en informationsasymmetri uppstår. Denna 

informationsasymmetri samt incitamentproblematiken gör att det i verksamheten 

uppkommer så kallade agentkostnader (Fama, 1980). Ett familjeföretag skiljer sig 

gentemot icke-familjeföretag i dessa avseenden då informationsasymmterin och 

incitamentproblematiken här ter sig annorlunda. Då en överlappning förekommer 
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mellan familj, ägande och företag blir separationen mellan ägande och kontroll liten. 

Överlappningen leder även till att ägarnas intresse i hög grad är förenat med företagets 

(Gersick et. al., 1997; Chau, 2006). Agentteorin blir därmed i studien användbar för att 

förklara hur familjeföretag utmärker sig, hur förhållandena i ett familjeföretag skiljer sig 

åt och hur detta kan påverka revisorns roller i företaget. 
 

Stewardshipteorin förutsätter att individer motiveras av värden vilka är bortom 

privatekonomiskt intresse. Utgångspunkten är att individer agerar altruistiskt för det 

kollektiva goda. I ett företag inspireras därmed individen till att tillfredsställa en högre 

nivå av behov än sina egna och till att uppnå välfärd för hela organisationen och dess 

intressenter (Swamy, 2011). Stewardshipteorin blir då lämplig att använda för att 

beskriva familjeföretagets värderingar och mål med verksamheten samt hur dessa 

karaktärsdrag påverkar revisorn i dess roller.  
 

För att skapa en grundläggande förståelse för revisorns huvudsakliga roll som granskare 

och vad effekten av aktiviteterna inom denna roll är blir agentteorin av ytterligare 

betydelse för vår studie. Enligt agentteorin blir revisorn en viktig aktör som övervakare 

i och med den separation som förekommer mellan ägande och kontroll. Med sin 

revision minskar revisorn den informationsasymmetri som föreligger på grund av 

separationen och försäkrar att samtliga ägares intressen tillvaratas (Coffee, 2005). 

Dessutom ansåg vi att legitimitetsteorin var användbar för studien. Legitimitetsteorin 

beskriver hur företag handlar för att uppfylla samhällets krav och värderingar för att på 

så vis skapa legitimitet (O’Donovan, 2002). För att ett företag ska anses legitimt kan 

valet att genomgå revision eller inte vara avgörande. Med sin revision skapar revisorn 

legitimitet gentemot företagets intressenter då revisionen blir en bekräftelse på att den 

finansiella informationen ger en tillförlitlig bild av företaget. I enlighet med 

legitimitetsteorin kan alltså revisorn anlitas för att företaget ska uppfylla samhällets krav 

och värderingar och visa att dess finansiella rapporter har en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska situation (Carrington, 2010). Revisorns roll som granskare kan 

därmed sägas skapa värde i företaget genom att revisionen bidrar till att företaget ses 

som legitimt. Legitimitetsteorin och agentteorin blir därmed användbar i studien för att 

kunna diskutera hur revisorns granskande roll uttrycker sig och blir av betydelse i 

familjeföretaget.  
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Resursberoendeteorin används i studien för att skapa förståelse i hur revisorn blir en 

viktig resurs för familjeföretaget och hur detta visar sig i flertalet av revisorns roller. 

Resursberoendeteorin beskriver hur företagets överlevnad är beroende av företagets 

förmåga att förvärva och bibehålla resurser.  Företag måste utvärdera vilka resurser som 

är viktigast och arbeta för att försäkra att tillgängligheten av dessa resurser bibehålls. 

Därmed kan företaget genom att förvärva och vårda resurser säkra dess överlevnad 

(Pfeffer & Salancik, 2003). Pfeffer och Salancik (1978) anger hur styrelsen i ett företag 

kan bidra med fyra primära fördelar genom att styrelsen skapa länkar till omgivningen. 

Styrelsen kan på så vis vara av värde genom att de har tillgång till speciella resurser 

såsom expertis och råd, de kan bidra med kanaler för att kommunicera information 

mellan omgivning och företag, bidra med hjälp för att få engagemang och stöd från 

viktiga aktörer i omgivningen och skapa legitimitet för företagets verksamhet. Revisorn 

kan precis som styrelsen tänkas bli en viktig resurs för företaget som kan bidra till att 

säkra dess överlevnad. De resurser som krävs i ett familjeföretag för att företaget ska 

överleva kan tänkas skilja sig från ett icke-familjeföretag. Resursberoendeteorin blir 

därmed användbar i studien för att diskutera hur behovet av resurser särskiljer sig i ett 

familjeföretag och hur revisorns roller därmed kan uttrycka sig annorlunda och bli fler i 

familjeföretaget utefter dessa behov. 
 

Social exchange theory används i studien för att ge förståelse för vad som kan motivera 

revisorn att engagera sig i verksamheten utöver sin roll som revisor. Teorin menar att 

återkommande utbyte mellan aktörer baseras på relationer, ömsesidighet och utbyte. 

Sociala utbyten baseras på individens uppfattningar om vad utbytet, att ge och att ta 

emot, innehar för nytta kontra kostnad. Utbyte motiveras således av den potentiella 

avkastningen av utbytet. Det finns två typer av relationer av socialt utbyte; generellt och 

begränsat, där det generella syftar till sociala utbyten vilka är förtroendebaserade och 

personorienterade samt där varje utbyte har målet att gynna den underliggande 

relationen. Begränsat socialt utbyte har istället ett mer direkt syfte där transaktionen 

endast har målet att ge ett specifikt värde (Jaskiewicz et. al., 2013). Teorin blir därmed 

användbar för att förklara hur revisorn motiveras att anta roller utöver just den 

lagstadgade granskar- och rådgivarrollen i familjeföretaget. 
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För att skapa djupare förståelse kring den speciella relationen och aktiviteterna mellan 

ett familjeföretag och revisorn används teorier om service production. Dessa teorier 

kretsar kring att det är kundens efterfråga och inte en specifik tjänst som är i fokus för 

att skapa förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer (Calabrese & Spadoni, 2013). 

Service production kan således användas för att förstå varför revisorn ägnar sig åt fler 

aktiviteter utöver revisionen och därmed antar flera roller i ett familjeföretag.   
 

2.4 Källkritik 

Vi har under studiens gång haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot de källor vi använt 

oss av. Vi har varit noggranna med varifrån informationen har hämtats och hur pålitlig 

källan kan anses. I studien har vi valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar är dessutom peer-reviewed vilket innebär att artiklarna har blivit 

granskade och godkända av andra forskare innan de blivit publicerade. Därmed kan 

dessa källor anses vara trovärdiga och väl tillförlitliga. De vetenskapliga artiklarna vi 

har använt oss av är främst artiklar publicerade under de senaste åren och är därmed av 

nyare karaktär. Vi har således i studien använt oss av källor vilka ger en uppdaterad och 

nutidsenlig bild av familjeföretaget och revisorns roller. Många av artiklarna vi har 

använt oss av är dessutom av internationell karaktär. Således har dessa undersökningar 

gjorts i länder med andra lagar och förordningar än de vi har i Sverige. Detta är något vi 

tagit hänsyn till då vi applicerat litteraturen i vår studie som hänför sig till förhållandena 

i Sverige. Vi har enbart använt oss av ett fåtal böcker i studien. Detta då vår 

forskningsfråga berör ett relativt outforskat område och få böcker därmed finns som 

skulle vara av relevans för studien. Vi har således valt att i möjligaste mån undvika 

böcker då många enbart ytligt berör just vår forskningsfråga. Då internetkällor kan 

anses mindre tillförlitliga har vi i största mån undvikt källor av den karaktären. Den 

internetkälla vi ändå använt oss har främst bidragit med information om revisorns 

lagstadgade roller. Internetkällan är FAR, revisorernas branschorganisation, vilken kan 

anses som en tillförlitlig representant för det svenska regelverket.  
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Kapitel 3. Teoretisk ansats 

Teorikapitlet inleds med att presentera litteratur gällande revisorns roller och 

funktioner. Därefter definieras vad som utgör ett familjeföretag följt av litteratur som 

berör familjeföretagets karaktärsdrag. Vidare presenteras vår teori och modell över 

vilka roller revisorn kan tänkas få i familjeföretaget utifrån dess unika karaktärsdrag 

vilket sedan kommer vara till grund för vår empiriska datainsamling.  

 

3.1 Revisorn 

I kapitel 3.1 kommer litteraturen kring revisorns roller presenteras för att ge en 

övergripande förståelse för vad revisorn har för laglig funktion samt vilka övriga 

identifierade roller revisorn har. De som har god insikt i revisorns roller hänvisas direkt 

till kapitel 3.2. 
 

3.1.1 Revisorn som granskare 
Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska och säkerställa den ekonomiska 

situationen och informationen i bolaget gentemot ägarna och andra intressenter (Öhman, 

2004). Revisorn agerar som oberoende väktare på marknaden och skapar trygghet både 

internt i det reviderade bolaget och externt (Coffee, 2005; FAR, 2013). De är centralt 

involverade i produktionen av tillit på den finansiella marknaden (Pentland, 1993). Tillit 

skapas via granskning och säkerställande av årsredovisningar och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning. Revisionsberättelsen blir en trygghetsstämpel för ägare 

och andra intressenter (FAR, 2013). 

Revisionslagen (1999:1079) definierar revisorns uppgift enligt följande: 
 

”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.”  (Revisionslagen 1999:1079 5§). 
 

Redovisningsinformationen som kvalitetssäkras genom revisionen kan delas in i tre 

områden; räkenskapsrelaterad, förvaltningsrelaterad samt verksamhetsrelaterad 

information. Den räkenskapsrelaterade revisionen innefattar bedömning av 

räkenskapernas relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Förvaltningsrelaterad revision 

behandlar huruvida bolaget efterlever lagar, regler, direktiv, policys etcetera. Slutligen 
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innefattar den verksamhetsrelaterade revisionen huruvida verksamhetens bedrift sker 

ändamålsenligt och effektivt (Öhman, 2004). 
 

3.1.2 Revisorn som rådgivare 
FAR (2013) poängterar hur det för revisorn är viktigt att i sin yrkesroll hålla sig 

uppdaterad både gällande nyheter och regelförändringar inom revision, redovisning, 

skatt etcetera. Detta då FAR (2013) uttrycker hur revisorn utöver sin roll som granskare 

också agerar rådgivare gentemot sina klienter. Det krävs därmed att revisorn håller sig 

uppdaterad både för sin roll som granskare men också för att kunna bistå klienterna som 

kompetent rådgivare (FAR, 2013). Revisorn bistår alltså verksamheten den reviderar 

med ytterligare tjänster än just genom sin revision. Enligt Revisorslagen (2001:883) 

definieras revisionsverksamhet som följande:   

”a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 

information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och 

som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att 

utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 

granskning enligt a.” (Revisorslag 2001:883 2§ 8 pt). 

Revisorn har därmed utöver sin skyldighet i sitt granskningsuppdrag också 

skyldigheten, och inte enbart rättigheten, att avseende verksamhetens redovisning och 

förvaltning lämna råd och förslag till förbättringar. Rådgivningen som åsyftas i 

Revisorslagen är så kallad revisionsrådgivning, det vill säga rådgivning och annat 

biträde som föranleds av revisionen och som lämnas i samband med granskningen av 

verksamheten. Revisionsrådgivning handlar alltså inte om de konsulttjänster revisorn 

bistår med som faller utanför revisionstjänsten och den revisionsnära rådgivningen. Råd 

som ryms inom ramen för revisionsrådgivning är därmed förslag för förbättringar som 

revisorn vid granskningsuppdraget har rätt till eller skyldighet till att lämna samt råd 

eller förslag till förbättringar som har ett samband med revisionen. Exempelvis kan vid 

en granskning upptäckas felaktigheter i hur en post bokförs i verksamhetens 

redovisning, revisorn är då skyldig att ge förslag på hur företaget istället ska gå 

tillväga (FAR SRS, 2002). Revisorn ämnar alltså i sitt uppdrag ge råd till hur klienten 

kan förbättra sina rutiner (FAR, 2013).  
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3.1.3 Icke revisionsbaserade tjänster 
Icke revisionsbaserade tjänster, non-audit services, är de tilläggstjänster utöver 

revisionen som revisionsbyråerna tillhandahåller och företagen faktureras extra för. 

Dessa tjänster innefattar bland annat skattefrågor, redovisningsfrågor och juridiska 

frågor (Svanström & Sundgren, 2010). Den renodlade revisorsrollen brukar skiljas från 

den utvidgade revisorsrollen, vilken innefattar de icke revisionsbaserade tjänsterna. Den 

renodlade rollen är lagstadgad för större företag och den utvidgade rollen beror av vad 

klienten efterfrågar. Revisorn anlitas då efter sin kompetens och företaget faktureras 

utöver revisionsarvodet. I verkligheten kan det dock vara svårt att särskilja den 

renodlade rollen från den utvidgade (Svanström, 2004).  

3.1.4 Revisorn som medlare och förmedlare 
Berg & Karlsson (2013) identifierar i sin studie att revisorn inom familjeföretag har 

ytterligare roller som förmedlare och medlare. Den förmedlande rollen innebär att 

revisorn sprider information mellan familjemedlemmarna. Revisorn får via sin relation 

till familjen samt med hjälp av sin profession legitimitet och förtroende av 

familjemedlemmarna vilket gör revisorn till en god informationskanal. Revisorn har inte 

heller själv något intresse i informationen som förmedlas utan blir ett väl fungerande 

redskap för att förmedla informationen utan att information går förlorad eller på något 

sätt vilseleds. Då känslig information måste spridas till familjemedlemmarna skyddar 

dessutom revisorn som förmedlare relationerna inom familjen (Berg & Karlsson, 

2013).   

För att lösa problem eller förhindra konflikter får revisorn även en medlande roll mellan 

familjemedlemmarna. Den opartiska revisorn kan vid en konflikt tolka de olika 

åsikterna och argumenten i familjen och ge råd i hur konflikten kan lösas utan att själv 

ta några beslut. Revisorn kan på så vis skapa en diskussion och lösa tvisten samt bistå 

med att ett legitimt beslut fattas utan att relationerna i familjen skadas (Berg & 

Karlsson, 2013). Revisorns roll som medlare och förmedlare har även identifierats i 

icke-familjeföretag (Andersson & Martinsson, 2014).  

3.1.5 Uppmuntran och nätverk 
Andersson och Martinsson (2014) identifierade i sin studie att revisorn antar en 

stöttande och uppmuntrande roll och på så vis kan skapa en djupare och mer 

förtroendefull relation till sina klienter. I viktiga situationer såsom vid stora 
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investeringar där företagsledaren känner sig osäker eller när företaget generar sämre 

resultat och företaget därmed ställs inför svåra beslut blir den uppmuntrande rollen extra 

viktig. Revisorns uppmuntran kan då hjälpa företagsledaren att våga satsa eller ge styrka 

när företaget presterar sämre. Studien visade att uppmuntran från revisorn bland annat 

förekom i form av rådgivning och stöd till förbättring och att detta visade sig vara 

en uppskattad handling av företagarna (Andersson & Martinsson, 2014). 

 

Dessutom identifierade Andersson och Martinsson (2014) i sin studie hur revisorn har 

en viktig roll i att bistå företagen med nätverk. Studien visade att företagarna fann stort 

värde i revisorns tillhandahållande av nätverk och att de rådfrågade sin revisor om goda 

kontakter alltifrån när det gällde bankkontakter till juristkontakter. Revisorn har ett 

väletablerat nätverk som denna kan dela med sig av till sina klienter för att skapa ett 

mervärde. Genom att bistå klienten med nätverk kan revisorn dessutom stärka deras 

relation och förtroendet från klienten gentemot revisorn (Andersson & Martinsson, 

2014).  

 
3.2 Familjeföretag  
I kapitel 3.2 redogörs för vad som definierar ett familjeföretag vilket följs av en 

presentation av familjeföretagets karaktärsdrag.  

3.2.1 Definition 
Svårigheter finns i att definiera vad som identifierar ett familjeföretag då studier som 

berör området definierar familjeföretag olika. Familjeföretag anses med sina attribut 

vara unika på grund av familjens engagemang i verksamheten men trots detta finns 

brister på en definition av familjeföretag som visar på dess unika drag (Chua, Chrisman 

& Sharma, 1999; Chua, Chrisman & Sharma, 2005). Brundin et. al. (2012) gör en snäv 

definition där ett familjeföretag innebär att en ägarfamilj har ägarmajoritet, minst en 

familjemedlem är aktiv i företagets ledning och ägarna själva betraktar företaget som ett 

familjeföretag. Även nystartade företag som drivs av gifta eller sambos betraktas som 

familjeföretag så länge de själva anser sig vara ett familjeföretag. Ensamägda företag 

kan även de betrakta sig som familjeföretag detta då övriga familjemedlemmar är 

involverade i företaget. Vikten vid definitionen av familjeföretag ligger alltså, enligt 

Brundin (2012), i om ägarna anser sig vara ett familjeföretag, om familjen eller släkten 

har ägarmajoritet samt i om minst en familjemedlem är aktiv i ledningen. Definitionen 
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av Brundin et. al. (2012) innefattar vad som är den generella uppfattningen av vad som 

gör ett familjeföretag; familjens engagemang i verksamheten där familjens engagemang 

tolkas som ett ägandeskap och ledande befattningsinnehav i verksamheten (Chua, 

Chrisman & Sharma, 1999).  
 

Chua, Chrisman & Sharma (1999) menar dock att den generella uppfattningen om vad 

som definierar ett familjeföretag är bristfällig då den inte fångar vad som gör 

familjeföretag unika; visionen i företaget. Författarna har i en studie därmed undersökt 

250 olika studier vilka berör familjeföretagande för att ta fram en fulltäckande 

definition av familjeföretag. Chua, Chrisman & Sharma (1999) definierar familjeföretag 

som ett företag vilket kontrolleras av samma familj eller av ett mindre antal familjer där 

företaget förvaltas med intentionen att forma och driva familjens vision på ett hållbart 

sätt genom generationer.  
 

Utifrån diskussionen ovan har vi i denna studie valt att definiera ett familjeföretag som: 

Ett företag där en familj eller släkt äger minst 50 % av rösterna, minst en 

familjemedlem är aktiv i ledningen, ägarna anser själva att företaget är ett 

familjeföretag samt där visionen att fortsätta driva verksamheten till nästkommande 

generationer beaktas. 
 

3.2.2 Familjeföretagets karaktärsdrag 
Familjeföretag sägs ha karaktärsdrag som gör dem unika och som i vissa avseenden 

särskiljer familjeföretag gentemot icke-familjeföretag (Brundin et. al., 2012). 

Familjeföretag har en ägarstruktur, där “the founding family represent a unique class of 

shareholders that hold poorly diversified portfolios, are long-term investors (multiple 

generations), and often control senior management positions” (Anderson & Reeb, 

2003:1304). Denna ägarstruktur gör familjeföretag speciella (Ho & Kang, 2013). 

Familjens starka band till företaget och de starka banden mellan familjemedlemmarna 

verksamma i företaget anses skapa konkurrensfördelar (Keles, 2011). Familjeföretaget 

anses exempelvis av vissa erbjuda en mer meningsfull företagskultur och en bättre 

arbetsplats. Familjeföretag anses också skapa långsiktigt bättre finansiella resultat. 

Familjeföretaget beskrivs dock även som en organisation där familjekonflikter kan få 

förödande konsekvenser, förändringar går långsamt och nepotism anses viktigare än 

kompetens (Brundin et al., 2012). Familjeföretagets ägarstruktur ger familjeföretaget 
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unika karaktärsdrag vilka således både kan visa sig som fördelaktiga och ofördelaktiga. 

I följande kapitel följer en presentation av dessa karaktärsdrag samt hur de kan visa sig i 

familjeföretaget. 

 
Figur 2. Familjeföretagets karaktärsdrag 

 

3.2.2.1 Överlappning mellan ägande, familj och företag 
Agentteorin behandlar hur så kallade agentkostnader uppstår på grund av den 

informationsasymmetri och incitamentsproblematik som föreligger då ägandet är 

separerat från kontrollen i företaget (Fama, 1980). Agentteoretiker menar att 

agentkostnaderna i ett familjeföretag blir låga eller rentav obefintliga då både ägandet 

och kontrollen i familjeföretag till stor del innehas av familjen (Swamy, 2011). I ett 

familjeföretag finns en överlappning mellan ägande, familj och företag. Familjen och 

företaget är alltså både sammanlänkade och åtskilda (Gersick et. al., 1997). Ägarnas 

intresse är i familjeföretaget i hög grad förenat med företagets. Den låga divergensen av 

intressen i företaget leder till låga agentkostnader och gör att behoven av övervakning 

blir lägre i familjeföretaget (Chau, 2006). Familjen, vilka är de kontrollerande ägarna, 

kan direkt eller indirekt påverka ledningens beslutsfattande genom sin ledningsposition 

eller den starka relationen som förekommer mellan familjemedlemmarna och den 

externa ledningen. Den nära kontrollen leder till mindre informationsasymmetri och 
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därmed också lägre agentkostnader (Chau, 2006; Swamy, 2011). Familjeägarnas unika 

förmåga att kontrollera kan dock också sägas skapa högre agentkostnader i och med den 

informationsasymmetri som uppstår mellan familjen och eventuella ägare och/eller 

företagsledare utanför familjen. Kontrollen och det informationsövertag familjeägarna 

innehar, kan leda till att de förskansar familjen fördelar på bekostnad av ägarna vilka 

inte tillhör familjen (Ho & Kang, 2013; Niskanen et. al., 2010). 

Familjeägarnas position som kontrollerande ägare innebär att de både direkt och 

indirekt innehar möjlighet och incitament till att påverka och övervaka företaget och 

företagets ledning (Ho & Kang, 2013). Familjemedlemmarna får därmed ett övertag 

gällande övervakningen och beslutsfattandet i företaget, eftersom ägandet, familjen och 

företaget överlappas. De korta beslutsvägarna inom familjeföretaget bidrar till en 

flexibilitet i verksamheten (Pradhan & Ranajee, 2012). Denna position sägs även ge 

familjeföretag fördelar gällande att skapa och bibehålla affärskontakter och nätverk. 

Med sin auktoritet i verksamheten ges familjeägarna möjligheten att, med hjälp av ett 

handslag och förtroendet i familjeföretagets namn, själva skapa starka och personliga 

affärskontakter (Carney, 2005). 

Familjen, företaget och ägandet samspelar vilket leder till att även organisationskulturen 

och familjekulturen påverkar varandra över generationer. Kulturen inom organisationen 

och familjen blir då viktig eftersom den genom antaganden, värderingar och symboler 

påverkar hur aktörer inom företaget agerar (Brundin et al., 2012). Det starka förtroendet 

mellan familjemedlemmarna och de gemensamma målen som organisations- och 

familjekulturen skapar leder till styrkor inom företaget (Pradhan & Ranajee, 2012). 

Familjeföretagets kultur har en tendens till att präglas av stark integritet och sekretess 

inom familjeföretaget. Som utomstående kan det därmed vara svårt att ta sig genom 

familjeföretagets barriär under kortsiktiga relationer med företaget (Davis et. al., 2013). 

Den starka kulturen och banden mellan familjemedlemmarna samt mellan familjen och 

företaget kan också visa sig skapa svagheter i familjeföretaget. Exempelvis kan känsliga 

konflikter uppstå i familjen eller mellan familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar 

vilka kan skapa ytterligare agentkostnader i företaget (Dobler, 2014).
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3.2.2.2 Långsiktighet och icke-finansiella mål 
Stewardshipteorin förutsätter att ägare och ledning drivs av värderingar bortom 

privatekonomiskt intresse och att de därmed handlar för att uppnå välfärd för hela 

organisationen och dess intressenter. Denna teori kan förklara familjeföretagets syften 

och beteenden vilka drivs av att skapa en högre nivå av nytta och en kollektiv välfärd 

(Swamy, 2011). Familjeföretaget har ett mer långsiktigt fokus med sin verksamhet där 

huvudsyftet är icke-finansiellt och alltså sträcker sig utöver ekonomisk vinning. 

Familjen har en djup, känslomässig relation till företaget då företagets framgång är 

knutet till familjens förmögenhet samt familjemedlemmarnas personliga 

tillfredsställelse och rykte (Stockman et. al., 2010). Familjen, företaget och ägandet är 

sammanlänkade vilket gör det svårt att dra gränser mellan vad som är familj och vad 

som är företag. De lägger till skillnad från icke-familjeföretag familjens namn och rykte 

i företaget, såväl familjen som familjeföretaget blir således beroende av att 

verksamheten har ett gott rykte och anses legitima (Chen, 2010). Familjeföretag har 

därmed större fokus på att värna om verksamhetens långsiktiga överlevnad och rykte 

(Niskanen, 2010). 
 

Familjen värnar om de icke-finansiella aspekterna i verksamheten, såsom att 

upprätthålla familjens kontroll i företaget, företagets ekonomiska oberoende samt att 

bibehålla en harmoni i familjen då de har en så kallad socio-emotional wealth i 

företaget. Socio-emotional wealth innebär att familjen har känslomässiga behov i 

företaget såsom att de identifierar sig i verksamheten, de finner en tillfredsställelse i att 

utöva familjens inflytande samt i att föra traditionen och visionen vidare i generationer. 

Då de icke-finansiella målen i familjeföretaget är starka kan detta hota den ekonomiska 

tillväxten i företaget i och med att familjen då snarare värnar om deras socioemotional 

wealth än företagets förmögenhet. Agentkostnader kan i de fall då ägarkretsen även 

består av icke-familjemedlemmar alltså skapas i familjeföretaget då familjen värnar om 

att behålla familjens position och anseende i företaget istället för att fokusera på att öka 

aktievärdet och maximera avkastningen (Stockman et. al., 2010).  
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3.2.2.3 Riskavers och tröghet i förändringar 
Det långsiktiga fokuset på överlevnad gör även att familjeföretag ses som mer 

riskaversa (Pradhan & Ranajee, 2012). Detta då de i och med sitt långsiktiga fokus 

värnar om företagets framtid och inte är intresserade av kortsiktiga vinster utan istället 

ägnar sig åt att göra långsiktiga satsningar (Brundin et. al., 2012). Familjens ekonomi är 

dessutom sammanbunden med företagets. De har bundit upp sina investeringar i 

företaget och har därmed dåligt diversifierade portföljer vilket leder till att 

familjeägarna är utsatta för en hög företagsspecifik risk. Därmed fattas mer riskaversa 

beslut i familjeföretag (Chen, 2010). Familjeföretagets fokus på icke-finansiella mål, 

deras långsiktighet och tendens till att vara riskaversa kan komma att innebära en 

tröghet inför förändringar vilket kan hämma dem i utvecklingar och satsningar.   
 

3.2.2.4 Nepotism 
Nepotism innebär att familj och släkt behandlas fördelaktigt i företaget och föredras vid 

rekrytering av ledning och anställda oberoende av individens kompetens, produktivitet 

eller prestationer (Barbera & Hasso, 2013; Collin & Ahlberg, 2015). Nepotism kan 

förekomma i två former; ”reciprocal nepotism”, det vill säga ömsesidig nepotism vilket 

kan ses som positiv nepotism och ”entitle nepotism”, berättigad nepotism vilket kan ses 

som negativ nepotism. Ömsesidig nepotism innebär att den anställda 

familjemedlemmen och företaget innehar ett ömsesidigt beroende genom 

familjeförhållanden, tidigare interaktioner och kulturella normer. Berättigad nepotism 

innebär att familjemedlemmen anställs endast på grund av släktskapet, utan hänsyn till 

vad personen kan bidra med eller huruvida personen är lämpad för anställningen. 

Ömsesidig och berättigad nepotism kan förklara varför vissa familjeföretag är 

framgångsrika över generationer medan andra inte är det (Jaskiewicz et al., 2013).  
 

Nepotism kan i vissa familjeföretag bli ett problem som resulterar i sämre prestationer 

och produktivitet från såväl individer som för företaget som helhet. Nepotism kan få en 

negativ inverkan på företagets rättvisa, harmoni och motivation och kan leda till en 

känsla av utanförskap för anställda i företaget vilka inte är familjemedlemmar.  I värsta 

fall kan denna negativa inverkan bli så påtaglig att kompetenta anställda utanför 

familjen väljer att lämna företaget (Keles, 2011). Nepotism kan också leda till en 

mindre kompetent ledning med sämre erfarenheter och professionalism vilket även 

resulterar i lägre kvalitet på de finansiella rapporterna (Wang, 2006). Nepotismen har 
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dock visat sig ha goda sidor och kan leda till fördelar i familjeföretaget. Många 

involverade familjemedlemmar inom företaget med stort engagemang för företaget och 

starka band till företaget sägs ge komparativa fördelar (Keles, 2011). Trots att 

humankapitalet kan sägas bli begränsat på grund av nepotism kan familjemedlemmar 

bidra med god företagsspecifik kunskap (Barbera & Hasso, 2013). Nepotism kan även 

leda till starka värderingar vilka bidrar till en god sammanhållning samt till att skapa 

lojalitet och förtroende gentemot familjeföretagets intressenter (Collin & Ahlberg, 

2015). 

De starka familjebanden kan i ett familjeföretag inneha flera immateriella, värdefulla 

fördelar för verksamheten såsom exempelvis att de ger stabila och långsiktiga relationer, 

god kunskap om verksamheten samt att de kan bidra till en högre välvilja och ett 

känslomässigt engagemang i företaget. Huruvida dessa fördelar beaktas och utnyttjas i 

verksamheten beror på vilken typ av nepotism som förekommer i företaget. Vid 

berättigad nepotism kan anställning ske på grund av altruism, godtrohet vilket sedan 

även kan visa sig prägla den anställdas arbetssätt och ett ömsesidigt utbyte mellan den 

anställda och företaget kan då antas existera i en mindre omfattning. Den ömsesidiga 

nepotismen vilken bygger på familjeförhållanden, tidigare interaktioner och kulturella 

normer kan istället stärka familjebanden och det ömsesidiga utbytet mellan företaget 

och familjemedlemmen. Vilka konsekvenser nepotism får i ett familjeföretag beror 

således av ifall den grundar sig i ömsesidig eller berättigad nepotism. 

3.3 Revisorns roller i familjeföretaget
I kapitel 3.3 sammanlänkas revisorns roller med familjeföretagets karaktärsdrag för att 

ge en förståelse för vilka roller revisorn kan få i familjeföretaget samt för hur de kan 

visa sig. Nedan följer en sammanfattande modell över revisorns roller i familjeföretaget 

och hur dessa ger sig till uttryck utefter familjeföretagets karaktärsdrag. Modellen visar 

även revisorns roller utifrån de unika situationer vilka kan förekomma i ett 

familjeföretag och hur rollerna då kan ge sig till uttryck. 
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Tabell 1. Hypotetisk modell över revisorns roller i familjeföretaget 

Revisorns roller: Granskare Revisionsnär
a rådgivare 
företaget 

Rådgivare 
familjen 

Konsult 
(NAS) 

Medlare Förmedlare Uppmuntran Stöttepelare Katalysator Nätverk Informationska
nal 

Karaktärsdrag: 
Överlappning 
mellan ägande, 
familj och företag 

Revisorns 
legitimitetsskapande 
roll blir mindre viktig 

Rådgivare även 
gällande 
familjens 
privatekonomi 

Bidrar till 
att 
bibehålla 
harmonin i 
familjen 

Bidrar till att 
bibehålla 
harmonin i 
familjen 

Stöttar och 
hjälper till att 
ta beslut i 
svåra 
situationer 

Kontroll och 
informationsöverta
g hos 
familjeägarna 

Skapar legitimitet 
gentemot företagets 
intressenter & minskar 
informationsasymmetr
i 

Hög integritet och 
sekretess 

Rådgivare med 
kunskap & 
förtroende 

Rådgivare 
med kunskap 
& förtroende 

Bistår med 
väletablerat 
nätverk 

Långsiktighet Stöttar och 
skapar lugn i 
viktiga 
situationer 

Hjälper till 
att driva på 
utvecklinge
n 

Icke finansiella 
mål 

Hjälper till att 
ge råd om vad 
som är bäst 
för företaget 

Stöttar och 
skapar lugn i 
viktiga 
situationer 

Hjälper till 
att driva på 
utvecklinge
n 

Bistår med 
väletablerat 
nätverk 

Socio-emotional 
wealth 

Hjälper till att 
ge råd om vad 
som är bäst 
för företaget 

Stöttar och 
skapar lugn i 
viktiga 
situationer 

Hjälper till 
att driva på 
utvecklinge
n 

Riskaversa Stöttar och 
skapar lugn i 
viktiga 
situationer 

Hjälper till 
att driva på 
utvecklinge
n 

Tröghet vid 
förändringar 

Stöttar och 
skapar lugn i 
viktiga 
situationer 

Ser till att 
nödvändig 
förändring 
sker 

Nepotism 
 

Säkerställer 
kvaliteten på de 
finansiella 
rapporterna 

Ger råd & 
förslag på 
förbättringar 
gällande 
redovisningen 

Erbjuder 
tjänster för att 
täcka bristen 
på kompetens 

Skapar 
balans 
mellan 
familj och 
icke-familj 

Skapar balans 
mellan familj 
och icke-
familj 

Bistår med 
väletablerat 
nätverk 

Håller företaget 
uppdaterat om 
viktiga yttre 
faktorer 
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Revisorns roller: Granskare 
Revisionsnära 
rådgivare 
företaget 

Rådgivare 
familjen Konsult (NAS) Medlare Förmedlare Uppmuntran Stöttepelare Katalysator Nätverk Informationskanal 

Unika situationer: 

Utomstående  
verksamma i 
företaget (ägare, 
ledning, styrelse) 

Skapar kontroll 
& minskar 
informationsasy
mmetrin internt 
i företaget 

Skapar balans 
mellan familj 
och icke-familj 

Skapar balans 
mellan familj 
och icke-familj 

Konflikter inom 
familjen 

Bidrar till att 
bibehålla 
harmonin i 
familjen 

Utanförskap för 
icke-
familjemedlemmar(
nepotism) 

Förtroendeskapa
nde länk mellan 
familj och icke-
familj 

Generationsskifte 

Viktig rådgivare i 
hur succession ska 
genomföras 
optimalt 

Stöttar och 
hjälper till att ta 
beslut 

Svåra händelser 
(dödsfall, sjukdom, 
skilsmässa) 

Bistår med 
värdefulla tjänster 

Stöttar och 
hjälper till att ta 
beslut 

Bistår med 
värdefulla 
kontakter 
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3.3.1 Revisorn som granskare 
Enligt agentteorin blir revisorn en viktig aktör som övervakare då revisorn med sin 

revision minskar den informationsasymmetri som föreligger då ägandet är separerat från 

kontrollen samt försäkrar att samtliga ägares intressen tillvaratas (Coffee, 2005). 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska och säkerställa den ekonomiska 

situationen och informationen i bolaget gentemot ägarna och andra intressenter (Öhman, 

2004). Revisorn agerar som oberoende väktare på marknaden och skapar trygghet både 

internt i det reviderade bolaget och externt (Coffee, 2005; Pentland, 1993; FAR, 2013). 

Med sin revision skapar revisorn dessutom legitimitet för företaget gentemot dess 

intressenter. I enlighet med legitimitetsteorin kan alltså revisorn anlitas för att företaget 

ska uppfylla samhällets krav och värderingar och visa att dess finansiella rapporter har 

en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation (Carrington, 2010).   

 

Familjeföretagets behov av revisorn för att skapa en kontroll och legitimitet kan tänkas 

skilja sig åt från icke-familjeföretag. För icke-familjeföretag är revisorns huvudsakliga 

uppgift att skapa legitimitet gällande de finansiella rapporterna och ställningen 

gentemot företagets intressenter. Vem som är revisor blir då en avgörande faktor för hur 

pålitlig intressenterna anser att revisionen är. Familjeföretag behöver inte på samma sätt 

revisionsbyråns namn för att bli legitima och få förtroende utan skapar legitimitet i sitt 

egna namn (Niskanen, 2010). De lägger till skillnad från icke-familjeföretag familjens 

namn och rykte i företaget, såväl familjen som familjeföretaget blir således beroende av 

att verksamheten har ett gott rykte och anses legitima (Chen, 2010). Familjeföretag sägs 

dessutom ha mindre agentkostnader (Ho & Kang 2013; Swamy, 2011; Chau, 2006; 

Dobler, 2014) vilket även detta skulle kunna indikera att dessa företag har ett lägre 

behov av att anlita en revisor för dennes kontrollerande funktion (Niskanen et. al., 

2010). Familjeägarna innehar en position där de både innehar möjlighet och incitament 

till att påverka och övervaka företaget och företagets ledning, därmed finns lägre risk 

för fel i de finansiella rapporterna och således också ett mindre behov av en revisor som 

säkerställer den ekonomiska situationen (Ho & Kang, 2013). 
 

Familjeägarnas unika förmåga att påverka och övervaka kan dock också sägas skapa 

högre agentkostnader i och med den informationsasymmetri som uppstår mellan 

familjen och eventuella ägare utanför familjen. Kontrollen och det informationsövertag 

familjeägarna innehar, kan leda till att de förskansar familjen fördelar på bekostnad av 

ägarna vilka inte tillhör familjen (Ho & Kang, 2013; Niskanen et. al., 2010). Ett större 
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behov av en revisor kan därmed antas uppstå där revisorn blir en extern 

kontrollmekanism som skapar trygghet och legitimitet genom att försäkra att samtliga 

ägare och intressenters intressen tillvaratas (Ho & Kang, 2013). Nepotism kan leda till 

en mindre kompetent ledning med sämre erfarenheter och professionalism vilket även 

kan resultera i lägre kvalitet på de finansiella rapporterna (Wang, 2006). Revisionen och 

behovet av en revisor blir då av stor betydelse för att kunna garantera säkerheten i de 

finansiella rapporterna. Berättigad nepotism och dess påverkan på kompetensen i 

ledning skulle kunna leda till dåligt rykte för familjeföretaget från intressenter, 

revisionen kan då bli den aktivitet som återger förtroendet för företaget och skapar 

legitimitet.  Behovet av en revisor som kontrollmekanism i familjeföretaget kan också 

antas öka då ledningen består av icke-familjemedlemmar. Familjeägarnas kontroll och 

informationsövertag minskar därmed och revisorn kan då bli en extern part som kan 

försäkra familjemedlemmarna och minska informationsasymmterin mellan ägarna och 

ledningen (Niskanen et. al., 2010, Carey et. al., 2000). Trots att familjeföretag vid första 

anblick kan ge indikationen på att inte ha behovet av en revisor kan alltså revisorn som 

granskare ändå spela en viktig roll både för familjen och företaget såsom en 

trygghetsskapande aktör. 
 

Revisorn kan med sin revision även tänkas bli en förtroendeskapande länk mellan 

familjen och övriga anställda i familjeföretaget. Nepotism kan nämligen leda till en 

känsla av utanförskap för anställda i företaget vilka inte är familjemedlemmar (Keles, 

2011). Familjeägarnas kontroll och informationsövertag i företaget gör att familjen kan 

förskansa sig fördelar på bekostnad av övriga ägare och intressenter i företaget (Ho & 

Kang, 2013). Familjeägarna kan exempelvis ge anställda familjemedlemmar fördelar 

genom ekonomisk belöning eller vid tillsättandet av ledarpositioner. Detta skulle kunna 

skapa en känsla av orättvisa och utanförskap bland de anställda som inte tillhör 

familjen. Med sin revision kan revisorn försäkra att allt står rätt till i företaget och att 

familjen inte gynnas av några oberättigade ekonomiska förmåner.  Således kan revisorn 

i sin granskande roll bli betydelsefull i företaget som en förtroendeskapande länk mellan 

familjen och anställda som kan förhindra att en känsla av utanförskap råder i företaget.  
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3.3.2 Revisorn som revisionsnära rådgivare i företaget 
Resursberoendeteorin beskriver hur företagets överlevnad är beroende av företagets 

förmåga att förvärva och bibehålla resurser (Pfeffer & Salancik, 2003). Revisorn kan i 

sin roll som rådgivare i företaget tänkas bli en viktig resurs i familjeföretagets närhet 

som med sin kunskap och kompetens kan bidra till att säkra dess överlevnad. Revisorn 

har utöver sin skyldighet att granska också skyldighet att avseende verksamhetens 

redovisning och förvaltning lämna råd och förslag till förbättringar. Rådgivning och 

annat biträde som föranleds av revisionen och som lämnas i samband med granskningen 

av verksamheten är så kallad revisionsrådgivning. Inom ramen för revisionsrådgivning 

ryms förslag för förbättringar som revisorn vid granskningsuppdraget har rätt till eller 

skyldighet till att lämna samt råd eller förslag till förbättringar som har ett samband med 

revisionen (FAR SRS, 2002). Den nepotism som präglar familjeföretag kan orsaka 

begränsningar i företagets humankapital och därmed en brist i de interna resurserna i 

företaget. Familj- och släktband går före kompetens vid rekryteringen vilket kan ge en 

arbetskraft som har god företagsspecifik kunskap men resursgap kan uppstå då familjen 

inte kan täcka upp all kompetens som behövs i företaget (Barbera & Hasso, 2013). 

Nepotism kan bland annat leda till en mindre kompetent ledning med sämre erfarenheter 

och professionalism vilket även resulterar i lägre kvalitet på de finansiella rapporterna 

(Wang, 2006). Den revisionsnära rådgivningen kan därmed antas bli mer betydelsefull i 

ett familjeföretag. Detta för att säkerställa korrekta finansiella rapporter men också för 

att inför framtiden ge råd och förslag på förbättringar gällande redovisningen. Revisorns 

kompetens ersätter då den bristande interna kunskapen hos familjeföretaget. Revisorns 

roll som rådgivare blir därmed en viktig resurs i familjeföretaget genom att revisorn 

bistår med kompletterande kompetens. 
 

Familjeföretagets icke-finansiella mål med verksamheten kan tänkas göra att revisorn i 

företaget får en betydelsefull roll som en utomstående aktör som kan hjälpa familjen 

och företaget i de avseenden de icke-finansiella målen hämmar verksamhetens 

ekonomiska tillväxt. Familjen värnar om de icke-finansiella aspekterna i verksamheten, 

såsom att upprätthålla familjens kontroll i företaget, företagets ekonomiska oberoende 

samt att bibehålla en harmoni i familjen då de har en så kallad socio-emotional wealth i 

företaget. Familjen har i företaget känslomässiga behov, familjen identifierar sig i 

verksamheten, de finner en tillfredsställelse i att utöva familjens inflytande och i att föra 

traditionen och visionen vidare i generationer. Då de icke-finansiella målen i 
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familjeföretaget är starka kan detta hota den ekonomiska tillväxten i företaget i och med 

att familjen då snarare värnar om deras socioemotional wealth än företagets 

förmögenhet (Stockman et. al., 2010).  
 

Revisorn kan med sin insikt och kunskap i både familjen och familjeföretaget hjälpa till 

att skilja på vad som är bäst för företaget och vad som är bäst för familjen. Revisorn kan 

förespråka fokus kring den ekonomiska tillväxten och ge råd för att säkra företagets 

överlevnad på sikt. Exempelvis skulle revisorn kunna vara till hjälp i en situation där ett 

familjeföretag står inför ett val att icke-familjemedlemmar kan tas in som ägare för att 

möjliggöra en utökning i verksamheten vilken skulle gynna den ekonomiska tillväxten 

och företagets framtida överlevnad. Detta skulle dock innebära att familjen förlorar en 

del av sin kontroll i företaget vilket i sin tur skulle kunna hota familjens förmåga att 

tillfredsställa de känslomässiga behoven i verksamheten. Här skulle revisorn bli en 

viktig aktör som kan ge familjen insikt i vad som är bäst för företaget och på så vis se 

till att familjens mål inte hämmar verksamheten. Revisorn blir därmed betydelsefull 

som rådgivare för familjeföretaget genom att skilja familjens mål från vad som är bäst 

för företaget och således gynnar verksamheten. 
 

3.3.3 Revisorn som rådgivare i familjen 
Revisorns roll som rådgivare kan även tänkas bli betydelsefull för familjen och inte 

enbart för företaget. Familjen, företaget och ägandet är sammanlänkade i ett 

familjeföretag vilket gör det svårt att dra gränser mellan vad som är familj och vad som 

är företag. På samma sätt blir i familjeföretag relationen med en rådgivare både 

professionell och personlig och personen blir rådgivare åt både företag och familj 

(Brundin et al, 2012). Dessutom möter rådgivare och konsulter, såsom exempelvis 

revisorn, i familjeföretag andra utmaningar än i icke-familjeföretag. Detta delvis på 

grund av att grundarens värderingar och vision lever vidare i verksamheten över 

generationer och finns kvar även då grundaren själv inte längre är aktiv i företaget. 

Familjeföretag har också en tendens till stark integritet och sekretess inom 

familjeföretaget, en tradition som lätt lever vidare i företaget efter grundaren. Som 

utomstående kan det därmed vara svårt att ta sig genom familjeföretagets barriär under 

kortsiktiga relationer med företaget (Davis et. al., 2013). Revisorn har i små- och 

medelstora företag visat sig bli den som anlitas även i frågor utanför revisionen 

eftersom revisorn redan innehar en etablerad kontakt, har stor insikt i verksamheten och 
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kan anses vara en kunnig och erfaren person (Svanström, 2004). Även i familjeföretag 

visar sig företagets revisor föredras framför andra rådgivare (Dobler et. al., 2014). Detta 

kan visa på att revisorn i många fall lyckas ta sig genom familjeföretagets barriär och 

skapa starka, förtroendefulla relationer till familjen och företaget. Revisorn kan därmed 

tänkas bli en betydelsefull extern kontakt för familjen och företaget.  
 

Om revisorn blir en extern part som lyckas få förtroende hos familjeföretaget kan det 

antas att revisorn ses som en användbar tillgång som familjen vänder sig till i frågor 

som berör ekonomi både när det gäller företaget och privat. I ett familjeföretag går 

företagets och familjens ekonomi hand i hand (Brundin et al, 2012). Exempelvis kan 

revisorn bli viktig för familjen vid utdelningsfrågor. Om familjeföretaget står inför valet 

att göra en aktieutdelning till ägarna eller låta pengarna vara kvar i företaget kan 

revisorn bidra med insikt och kunskap för vad de olika valen ger för konsekvenser på 

längre sikt och hur stor del av vinsten som är lämpligt att dela ut kontra låta vara kvar i 

företaget. Om för stor del av vinsten är kvar i företaget och företaget senare gör förluster 

kommer vinsterna försvinna, hade ägarna istället fått ta del av vinsterna hade familjen 

inte gått miste om pengarna.  Revisorn och den revisionsnära rådgivningen blir således 

inte enbart viktig för företagets ekonomi utan också för familjens. Just integriteten och 

barriären gentemot utomstående parter kan göra att när en person, som i det här fallet 

revisorn, väl har familjeföretagets förtroende nyttjas dennes kompetens till andra saker 

än enbart vad den är anlitad för. Revisorn kan tänkas bli en viktig rådgivare för familjen 

även i privatekonomiska frågor som inte hänförs till företaget eller revisionen. 

Förtroende och långvariga relationer kan antas göra att revisorn blir mycket mer än bara 

en revisor för familjeföretaget och för familjen och att revisorn som rådgivare kan yttra 

sig på flera sätt än just genom revisionen i familjeföretaget. 
 

3.3.4 Revisorn som konsult (non-audit services) 
Icke-revisionsbaserade tjänster, det vill säga non-audit services, är de tilläggstjänster 

utöver revisionen som revisionsbyråerna tillhandahåller och företagen faktureras extra 

för. Dessa tjänster innefattar bland annat rådgivning i skattefrågor, redovisningsfrågor 

och juridiska frågor. I små- och medelstora företag är revisorn den primära källan för 

råd (Svanström & Sundgren, 2010). Även i familjeföretag visar sig företagets revisor 

föredras framför andra rådgivare (Dobler et. al., 2014). I dessa företag tros revisorn bli 

den viktigaste rådgivaren för företaget på grund av den etablerade kontakt som redan 
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finns mellan företaget och revisorn. Företaget har en erfarenhet av revisorns förmåga 

som rådgivare och revisorn har stor kunskap om företaget. Eftersom revisorn redan har 

kännedom om företaget behövs mindre resurser ägnas åt att revisorn måste sätta sig in 

företagets verksamhet jämfört med om en helt fristående rådgivare anlitas (Svanström & 

Sundgren, 2010). Kunskap hos revisorn som kan härledas från dennes revisionstjänst i 

familjeföretaget kan nyttjas och ge fördelar då revisionsbyrån anlitas för non-audit 

services i företaget, och kunskap som då utvinns från non-audit services i företaget kan 

sedan ge nytta i revisionstjänsten. Denna kunskapsöverlappning mellan tjänsterna kan 

resultera i ekonomisk vinning både för företaget och revisionsbyrån. I familjeföretag har 

revisorn och familjen en långsiktig relation vilket ytterligare gynnar detta förhållande 

mellan tjänsterna (Dobler et. al., 2014). Vid succession blir revisorn en viktig och 

värdefull rådgivare för familjeföretaget på grund av revisorns kompetens och kunnande 

om företaget och familjen (Chrisman et. al., 2009). 
 

Denna etablerade relation kan alltså antas leda till att revisorn är den som anlitas i 

familjeföretaget vid behov av konsultationstjänster. I familjeföretag kan dessutom dessa 

tjänster antas bli mer betydelsefulla och utnyttjas till en högre grad. Nepotismen i 

familjeföretaget kan leda till begränsningar i företagets humankapital och därmed en 

brist i de interna resurserna i företaget (Barbera & Hasso, 2013). Dessa 

konsultationstjänster som revisorn kan erbjuda kan därmed tänkas bli betydelsefulla i 

familjeföretaget då de kan bli en viktig tillgång för att täcka upp den bristande 

kompetensen i företaget.  Den etablerade relationen mellan revisorn och familjen kan 

dessutom antas göra att revisorn agerar rådgivare i många andra frågor än just de som 

kan hanteras med hjälp av konsultationstjänster. Revisorn kan med sin kunskap och 

kompetens antas bli en viktig resurs i familjeföretaget.  
 

3.3.5 Revisorn som medlare och förmedlare 
Ytterligare roller utöver gransknings- och rådgivarrollen har identifierats hos revisorn 

av Berg & Karlsson (2013). I familjeföretag kan revisorn även agera förmedlare och 

medlare. Teori rörande service production och social exchange theory kan förklara 

varför revisorn skulle motiveras till att utföra aktiviteter utöver revisionen och iträda sig 

roller såsom medlare och förmedlare i familjeföretaget. Revisorn kan utifrån teorier om 

service production tänkas ta på sig roller utöver den traditionella granskarrollen i 

familjeföretaget eftersom teorin lyfter fram hur kundens totala efterfråga är i centrum. I 



 

 

 

41 
 
 

familjeföretag kan tänkas att revisorns aktiviteter utöver revisionen är lika viktiga eller 

till och med av större betydelse. Ser revisorn då till den totala efterfrågan i enlighet med 

teorier om service production motiveras denna till att svara på familjeföretagets 

samtliga behov. Social exchange theory understryker hur ett socialt utbyte kan ske med 

målet att gynna den underliggande relationen. Revisorn skulle därmed kunna motiveras 

att ägna sig åt aktiviteter utöver revisionen och ta på sig roller utöver granskarrollen för 

att stärka relationen till familjeföretaget.  

Den förmedlande rollen innebär att revisorn sprider information mellan 

familjemedlemmarna och fungerar då som en informationskanal som inger legitimitet 

och även skyddar relationerna i familjen. För att lösa problem eller förhindra konflikter 

får revisorn även en medlande roll mellan familjemedlemmarna. Den opartiska revisorn 

kan vid en konflikt tolka de olika åsikterna och argumenten i familjen och på så sätt lösa 

tvisten i företaget (Berg & Karlsson, 2013). Överlappningen mellan familj, ägande och 

företag kan antas påverka förekomsten av konflikter och vad effekten av dessa 

konflikter blir. Det kan även tänkas att nepotism innebär fler verksamma 

familjemedlemmar med starka åsikter vilket då skapar större risk för 

meningsskiljaktigheter inom familjeföretaget. För att lösa dessa problem eller förhindra 

att konflikter uppstår kan revisorn då få en medlande och förmedlande roll i 

familjeföretaget. Revisorn kan på så vis bli betydelsefull i ett familjeföretag genom att 

som medlare och förmedlare se till att information sprids och legitima beslut fattas utan 

att relationerna i familjen skadas. Dessa roller kan vara av värde både för familjen och 

för företaget då revisorn inte enbart bidrar till att harmonin bibehålls i familjen utan 

även bidrar till att företaget och dess prestationer inte hämmas av osämja och 

svårigheter inom familjen.  
 

Revisorns roll som förmedlare och medlare kan antas förekomma även i situationer som 

berör familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar.  Nepotismen i företaget kan göra 

att revisorn blir en viktig aktör i företaget som förmedlare och medlare. Familjeföretags 

tendens till ett begränsat humankapital på grund av nepotism kan exempelvis resultera i 

brist på nya strategiska idéer och därmed hämma den strategiska utvecklingen. 

Samtidigt innehar familjen flera familjerelaterade fördelar, i och med överlappningen 

mellan ägande, familj och företag, som kan vara till nytta i den strategiska processen 

(Nordquist, 2012). För att uppnå balans mellan familjemedlemmars och icke-
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familjemedlemmars inblandning i den strategiska processen kan revisorn som både 

förmedlare och medlare få en betydande roll. Revisorn kan då användas, som en 

utomstående men ändå välkänd part med förtroende från både familjemedlemmar och 

icke-familjemedlemmar, i processen för att skapa balans mellan parterna.  
 

Revisorn företräder både familj och andra intressenter när företaget inte endast ägs av 

familjen eller har externa styrelseledamöter. I sådana fall kan revisorn bli en viktig 

förmedlare som ser till att samtliga får tillgå fullständig information i den strategiska 

processen såväl som andra beslutsprocesser. De externa ägarna eller ledamöterna har 

rätt att få samma information som ägarna och ledamöterna i familjen och familjen får 

därmed inte undanhålla dessa någon information. Revisorn kan här tänkas få ett 

inflytande och genom sitt agerande utefter revisorsetiken skapa balans mellan familj och 

icke-familj i dessa processer. Revisorn kan här även tänkas få en viktig roll som 

medlare då den opartiske revisorn kan tolka de olika åsikterna och argumenten, lyfta 

fram dess fördelar och nackdelar och på så sätt skapa balans mellan parterna. Revisorn 

blir således betydelsefull i familjeföretaget genom att som medlare och förmedlare se 

till att både familj och icke-familj får ta plats och påverka i beslutsprocesser, med 

samma informationsunderlag och under likvärdiga förutsättningar. 
 

3.4.6 Revisorns i sin uppmuntrande roll  
Det har i en tidigare studie identifierats att revisorn har en uppmuntrande roll i företag 

där revisorn kan stötta och ge styrka till klienten i viktiga och/eller svåra situationer 

(Andersson & Martinsson, 2014). Denna roll kan tänkas få stor betydelse i 

familjeföretag i och med flertalet karaktärsdrag som utmärker familjeföretaget. 

Familjeföretaget har ett mer långsiktigt fokus med sin verksamhet där huvudsyftet inte 

enbart är finansiellt. De har en socio-emotional wealth i företaget då företagets 

framgång är knutet till familjens förmögenhet samt familjemedlemmarnas personliga 

tillfredsställelse och rykte (Swamy, 2011). Då familjens ekonomi är sammanbunden 

med företagets sägs familjeföretag också vara mer riskaversa. De har bundit upp sina 

investeringar i företaget och har därmed dåligt diversifierade portföljer vilket leder till 

att familjeägarna är utsatta för en hög företagsspecifik risk (Chen, 2010). Därmed fattas 

mer riskaversa beslut i familjeföretag. Familjeföretaget kan således inneha flertalet 

egenskaper vilka kan bidra till en tröghet i förändringar och hämma dem i sin 

utveckling och i satsningar.   
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Under förändringar i verksamheten och i viktiga situationer då familjeföretaget utsätts 

för osäkerhet, såsom vid exempelvis investeringar, kan revisorns stöd och uppmuntran 

tänkas bli extra viktig för familjen och företaget just i och med denna tröghet och det 

riskaversa beteendet. Det kan tänkas att familjeföretagarna känner stor oro och stress i 

dessa obekväma situationer. Revisorn kan med sin kompetens och erfarenhet i både 

företaget och familjen samt med sitt förtroende ge familjen styrka i dessa situationer där 

de utsätter sig för, en för dem, stor risk eller förändring. Revisorn kan således tänkas 

vara av stor betydelse för familjen och företaget då den med sitt stöd och med sin 

uppmuntran kan skapa ett lugn och minska stressen i dessa obekväma situationer och på 

så sätt underlätta i processen.  

 

3.4.7 Revisorn som stöttepelare 
Revisorn kan även tänkas bli en betydelsefull resurs vid de unika situationer som ett 

familjeföretag kan mötas av. Då familj, företag och ägande går ihop i ett familjeföretag 

kan det tänkas att de händelser som påverkar en familj även kommer påverka företaget. 

Svåra händelser inom en familj skulle kunna vara konflikter mellan familjemedlemmar, 

generationsskiften, situationen att en familjemedlem vill köpa ut sig ur verksamheten, 

skilsmässa och sjukdom eller dödsfall. Dessa händelser påverkar individer på personliga 

och känslomässiga nivåer vilket i sin tur, på grund av överlappningen, kan påverka 

styrningen av företaget. Revisorn kan vara den som tack vare långsiktiga relationer och 

förtroende känner såväl företaget som familjen på både ett professionellt och personligt 

plan och således bli en betydelsefull stöttepelare i dessa känsliga situationer. 

Exempelvis kan revisorn stötta familjen genom att finnas där som samtalspart men 

också genom att vara med och rådgiva kring vad i företaget som bör prioriteras när 

familjen har det svårt på personliga sätt. Vid svåra, känslomässiga händelser kan 

revisorn då få en roll som stöttepelare både för familjen och för företagets styrning. 

 
3.4.8 Revisorn som katalysator 
Revisorn kan i och med familjeföretagets långsiktighet, icke-finansiella mål, tröghet i 

förändringar samt riskaversa beteende inte bara bli betydelsefull genom att under 

processens gång finnas där med sin uppmuntran utan kan även tänkas bli en aktör som 

kan se till att nödvändiga förändringar sker och att dessa processer sätts igång. 

Familjeföretag innehar, som tidigare nämnt, egenskaper vilka visar på en tendens till 

motvilja gentemot förändringar och utveckling. Revisorn har god insikt och kunskap i 
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både företaget och familjen och kan tänkas se när förändringar behöver ske och var 

utvecklingspotential finns. Revisorn kan då bli en utomstående part, som både företaget 

i sin helhet och familj har förtroende för, som kan “driva på” familjen när motviljan 

sätter käppar i hjulet för familjeföretaget. Det kan tänkas att revisorn blir en katalysator, 

en aktör som sätter igång själva processen och ser till att förändring och utveckling sker 

genom att ge familjen insikt och självförtroende. Under processen kan revisorn sedan 

bli betydelsefull genom sin uppmuntran och rådgivning. I rollen som katalysator skulle 

revisorn därmed bli betydelsefull genom att familjeföretaget med revisorns hjälp 

utvecklas och drivs framåt.   
 

3.3.9 Revisorn som tillhandahållare av nätverk 
Det har identifierats att revisorn har en viktig roll i att bistå företag med nätverk. 

Revisorn har ett stort, väletablerat nätverk som denna kan dela med sig av till sina 

klienter för att skapa ett mervärde. Ett väletablerat nätverk är av stor betydelse för att 

åstadkomma både personlig och professionell utveckling. Nätverkande kan leda till ny 

erfarenhet och information samt nya möjligheter (Andersson & Martinsson, 2014). 

Familjeföretag sägs ha fördelar när det kommer till att skapa och bibehålla 

affärskontakter och nätverk. Detta i och med familjeägarnas kontroll och 

informationsövertag i företaget. Med sin auktoritet i verksamheten ges familjeägarna 

möjligheten att, med hjälp av ett handslag och förtroendet i familjeföretagets namn, 

själva skapa starka och personliga affärskontakter (Carney, 2005).  
 

Familjeföretag har dock flera karaktärsdrag vilka kan tänkas begränsa dess nätverk. 

Kontakterna familjeföretaget innehar kan, med hjälp av familjeägarnas auktoritet och 

nepotismen, tänkas bli starka och väletablerade samt följa med genom generationer men 

svårigheter kan antas uppkomma i att skapa nya, betydelsefulla kontakter. Nepotismen 

kan antas göra att de verksamma familjemedlemmarna inte har så omfattande nätverk då 

fokus varit att skaffa kunskap inom företaget snarare än via utbildning som annars kan 

vara en väg till ett stort nätverk. Dessutom kan de icke-finansiella målen med 

verksamheten och de känslomässiga behoven göra att fokus främst har lagts på att knyta 

personliga snarare än professionella kontakter. Tendensen till en kultur som präglas av 

integritet och sekretess kan skapa svårighet i att knyta nya ömsesidigt förtroendefulla 

kontakter vilket i sin tur även det kan tänkas begränsa familjeföretagets nätverk. Har 

familjeföretagets revisor ett resursstarkt och väletablerat nätverk kan revisorn då bli en 
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viktig extern kanal som kan bistå familjeföretaget med sitt nätverk. Exempelvis kan 

revisorn tänkas ha värdefulla kontakter inom jurist-, bank- och försäkringsbranschen. 

Genom att tillhandahålla familjeföretaget med betydelsefulla affärskontakter och 

nätverk kan revisorn därmed bli betydelsefull i företaget genom att ge möjligheten för 

företaget att utvidga sitt nätverk och knyta fler starka kontakter. 
 

3.3.10 Revisorn som informationskanal 
Revisorn ska i sin yrkesroll hålla sig uppdaterad både gällande nyheter och 

regelförändringar inom revision, redovisning, skatt etcetera. Revisorn förväntas kunna 

agera kompetent rådgivare gentemot sina klienter och det krävs därmed att revisorn är 

väl uppdaterad inom dessa områden (FAR, 2013). Ur detta hänseende kan tänkas att 

revisorn inte enbart med sin kompetens blir en viktig rådgivare utan även en 

betydelsefull informationskanal för familjeföretaget.  
 

Nepotismen kan orsaka begränsningar i företagets humankapital och därmed en brist i 

de interna resurserna i företaget. Familj- och släktband går före kompetens vid 

rekryteringen vilket ger en arbetskraft som har god företagsspecifik kunskap men 

resursgap kan uppstå då familjen inte kan täcka upp all kompetens som behövs i 

företaget (Barbera & Hasso, 2013). Detta resursgap kan även tänkas begränsa 

informationen som flödar in i företaget. Störst intresse i att hålla sig uppdaterad och 

söka information kan antas förekomma inom de områden där en individ är kunnig och 

har stor kunskap. Ett begränsat humankapital skulle således leda till att en mindre 

spridning föreligger i detta intresse och att informationen som flödar in i företaget 

därmed skulle bli begränsad. Förekommer ett resursgap i familjeföretaget skulle det 

innebära att företaget inom detta område då går miste om en stor del information som 

skulle kunna vara av värde för företaget. Revisorn blir därmed en viktig extern kanal 

som kan uppdatera familjeföretaget om nyheter och förändringar vilka såväl berör 

företaget som familjens privata ekonomi. För att revisorn ska kunna hjälpa företaget på 

bästa sätt kan tänkas att revisorn håller sig uppdaterad gällande viktiga nyheter och 

förändringar även utanför just revision, redovisning och skatt. Såsom exempelvis 

samhällspolitiska förändringar, branschspecifika nyheter och förändringar eller 

information om konkurrenter för att således kunna agera kompetent rådgivare. Revisorn 

kan därmed som informationskanal bli betydelsefull för företaget och familjen genom 

att informera om yttre faktorer som är viktiga att känna till.  
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3.4.11 Sammanfattning 
I och med familjeföretagets unika karaktärsdrag kan flera roller identifieras hos 

revisorn. De redan identifierade rollerna kan dessutom i och med karaktärsdragen visa 

sig inneha flera funktioner och bli av betydelse både för företaget och familjen. Nedan 

följer en övergripande modell över revisorns roller i familjeföretaget samt för hur de 

kan ge sig uttryck i företaget och/eller i familjen.  

 

 

Figur 3. Övergripande modell över revisorns roller 

Som framkommer ovan i den övergripande modellen över revisorns roller i 

familjeföretaget kan uttydas att huvuddelen av revisorns roller uttrycker sig i den 

revisionsnära verksamheten. Samtliga dessa roller kan kategoriseras under fyra 

huvudkategorier; rådgivare, mellanhand, stöd och extern kanal. 
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 Företaget Familjen 
Granskare X X 
Revisionsnära rådgivare 
företaget X  
Rådgivare familjen 

 X 
Medlare X X 
Förmedlare X X 
Uppmuntran X X 
Stöttepelare X X 
Katalysator  X  Nätverk X  Informationskanal X X 
Konsult X  Tabell 2. Företaget och familjen, var uttrycker sig rollerna 

Revisorns roller i familjeföretaget kan utifrån familjeföretagets karaktärsdrag visa sig 

bli av betydelse både för företaget och familjen. Modellen ovan visar hur rollerna ger 

sig uttryck i företaget och/eller i familjen. 
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Kapitel 4. Intervjustudie 

I det empiriska metodkapitlet för intervjustudien presenteras vår undersökningsmetod 

och hur vi har gått tillväga för att genomföra vår intervjustudie. Vi utgår från en 

kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Vidare följer intervjustudiens urval 

och operationalisering för att avslutas med en analys av de genomförda intervjuerna. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med vår studie är att förklara revisorns roller i familjeföretaget utifrån 

familjeföretagets karaktärsdrag. För att få en ingående förståelse och kunna besvara vår 

forskningsfråga har vi utgått både från en kvalitativ och en kvantitativ metod. Enligt 

Jacobsen (2002) är en kombination av metoder det ideala. Kvalitativ och kvantitativ 

metod är lämplig att kombinera eftersom de kompletterar varandra. Genom att utgå från 

två olika metoder ges möjligheten att bygga upp ett bredare perspektiv och en helhet på 

undersökningsområdet. Då båda metoder används kan även de negativa sidorna hos 

respektive tillvägagångssätt begränsas.  
 

Vi inledde vår empiriska del av vår studie med en förstudie i form av en intervjustudie. 

Förstudien har i syfte att utvärdera vår modell för att se om vi kan identifiera de roller vi 

funnit hos revisorn i litteraturen och om vi kan utveckla dessa eller finna ytterligare 

roller samt att se om vi kan spåra dessa rollers samband med familjeföretagets 

karaktärsdrag. Studien genomförs med tre auktoriserade revisorer, varav två av dem 

arbetar på byråer inom Big 4 och en på en mindre byrå. Två intervjuer genomfördes 

även med två stycken familjeföretagsägare.  Genom att inleda med en kvalitativ 

undersökning skapas förståelse inom området som sedan även kan vara till hjälp vid 

utformningen av enkätstudien. En kvalitativ studie är lämplig när större klarhet behöver 

skapas i ett ämnesområde där oklarhet råder (Jacobsen, 2002). Eftersom lite tidigare 

forskning finns inom vårt forskningsområde ansåg vi det lämpligt att genomföra 

intervjustudier. Förhoppningen med förstudien är, som sagt, inte enbart att identifiera de 

roller vi funnit i litteraturen utan även att finna ytterligare roller hos revisorn i 

familjeföretaget. Då vi hade dessa förhoppningar var en kvalitativ ansats lämplig 

eftersom den är öppen i sin form och ger plats för oväntade händelser (Jacobsen, 2002). 

Kvalitativa studier är dessutom flexibla i och med den lösa strukturen. Ansatsen ger 

därmed möjlighet att fånga ett helhetsperspektiv (Bryman & Bell, 2005). Genom en 
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kvalitativ studie tas den faktiska förståelsen fram, vilket gör de lämpliga för att 

utvärdera och utveckla nya teorier (Jacobsen, 2002). Därmed ges möjligheten att se hur 

de roller vi funnit förekommer i verkligheten, hur tydliga de är samt hur de särskiljer sig 

från varandra. Med hjälp av intervjustudien kan således de olika identifierade rollerna 

mer precist ringas in i vår modell och studien kan därefter dessutom bidra till att 

utforma en genomarbetad enkät.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att använda sig av enbart en 

kvantitativ metod. Det hade dock inte varit förmånligt för oss på grund av bristande 

förkunskaper och erfarenhet inom området, både gällande revision och 

familjeföretagande. Detta skulle kunna skapa problem vid utformningen av enkätstudien 

då denna hade genomförts på en fullständigt otestad modell och risk hade funnits att 

informationen vi samlar in hade saknat relevans. Tidigare uppsatser finns på området 

vilka berör revisorns roller i familjeföretaget samt revisorns mervärdesskapande. Dessa 

har gett stor inspiration till studien och bidragit med kunskap och insikt i området. Då 

vår studie är en fördjupning på tidigare studier ansåg vi dock att en intervjustudie kunde 

vara väsentlig att genomföra för att ge ytterligare förståelse.  
 

4.2 Undersökningsdesign 

Kvalitativa intervjustudier kan antingen göras med hjälp av ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer. Vi utgår får semi-strukturerade intervjuer eftersom de ger 

utrymme för diskussion och följdfrågor. Möjlighet ges således till respondenten att 

kunna fördjupa sina svar. Semi-strukturerade intervjuer begränsar inte intervjuaren till 

strukturerade förutbestämda frågor men ger ändå stöd kring de teman som ska beröras 

under intervjun med hjälp av en intervjuguide (Bryman & Bell, 2005). Med en semi-

strukturerad intervju ges därmed en möjlighet att se hur respondenterna själva upplever 

att rollerna existerar samt huruvida det kan finnas roller vi inte ännu har identifierat. 

Dessutom ges utrymmet att med respondenterna kunna diskutera de identifierade 

rollerna hos revisorn för att låta dem fördjupa sina svar genom att koppla dem till sina 

egna erfarenheter.  
 

Ett alternativ skulle kunna vara att hålla helt ostrukturerade intervjuer vilka inte medför 

några begränsningar alls från intervjuaren. I ostrukturerade intervjuer används enbart ett 

fåtal teman för att vägleda intervjuaren under intervjun och en stor frihet ges därmed för 
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både intervjuare och respondent i ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). 

Ostrukturerade intervjuer leder dock till mycket komplex data vilken kan vara svår och 

resurskrävande att analysera (Jacobsen, 2002). Då intervjuerna sker med både revisorer 

och familjeföretagare skulle ostrukturerade intervjuer kunna skapa problem genom att 

det blir svårt att jämföra och tillsammans analysera de olika respondenternas svar. Med 

hjälp av semi-strukturerade intervjuer berörs under intervjuerna samma områden och 

frågor vilket gör svaren från revisorerna och familjeföretagarna lättare att jämföra.  
 

4.3 Urval 

För att få kontakt med revisorer skickades mail ut till flertalet revisorer i Växjö med 

omnejd. När mail-utskicken gjordes försäkrades att det fanns en spridning hos de 

revisorer vi kontaktade gällande byrå och byråernas storlek. Detta för att få en varians i 

urvalet vilket bidrar till att insikt kan ges utifrån flera perspektiv. Vi var även noggranna 

med att samtliga revisorer som kontaktades till stor del arbetade med familjeföretag. 

Detta för att försäkra att intervjuerna skulle vara av värde för studien. Intervjuerna 

genomfördes sedan med två auktoriserade revisorer från Big 4 och med en auktoriserad 

revisor från en mindre lokal byrå. Respondenterna hade stor erfarenhet och insikt i 

familjeföretag och på vilket sätt rollen som revisor skiljer sig åt i familjeföretag kontra 

icke-familjeföretag. Därmed hade revisorerna god kunskap på vårt ämnesområde och 

kunde ge oss relevanta svar och en djupare förståelse.  
 

Dessutom togs kontakt med ägare till familjeföretag för att få information även utifrån 

deras perspektiv och inte enbart revisorernas. Vi kontaktade flera familjeföretagsägare i 

Växjö med omnejd och fick tillslut möjlighet att genomföra intervjuer med två av dessa. 

De hade båda stor kontakt med sin revisor vilket är avgörande för att svaren ska vara av 

relevans för studien. I företag där en mindre kontakt förekommer med revisorn kan 

tänkas att revisorn främst får rollen som granskare. Företag med stor kontakt med sin 

revisor kan med större sannolikhet bidra med en större insikt i revisorns roller och större 

möjligheter finns till att finna ytterligare roller än just de som identifierats utifrån 

litteraturen. Dessutom befann sig respondenterna i olika branscher vilket ger ett bredare 

perspektiv för vår förstudie.  
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4.4 Operationalisering semi-strukturerade intervjuer
4.4.1 Tema 1, Familjeföretaget

Fråga 1, revisorerna: Hur stor andel av dina klienter är 

familjeföretagare? 

Första frågan ställs för att få en uppfattning om hur god erfarenhet revisorn har av att 

revidera familjeföretag. För att intervjustudien ska bli relevant krävs att revisorn har 

erfarenhet av familjeföretag. Dessutom kan tänkas att de roller vi avser att identifiera 

framkommer i större utsträckning om revisorn reviderar mycket familjeföretag. 

Fråga 2, revisorerna: a) Vad anser ni är det mest framträdande 

karaktärsdraget i ett familjeföretag kontra icke-familjeföretag?  

b) Vilka övriga karaktärsdrag utmärker ett familjeföretag?

Då litteraturen identifierar flertalet karaktärsdrag hos familjeföretaget vill vi med fråga 

2a se vilket karaktärsdrag som kännetecknar familjeföretaget och är mest utmärkande 

enligt revisorn. Fråga 2b ställs för att se vilka övriga karaktärsdrag som upplevs hos 

familjeföretaget av revisorn och hur dessa samstämmer med litteraturen.

Fråga 1, familjeföretagarna: Vad anser ni gör er till ett familjeföretag?

Fråga 1 ställs för att se hur väl vår definition av familjeföretag överensstämmer med 

familjeföretagarnas uppfattning om vad som är ett familjeföretag. Med hjälp av 

familjeföretagarnas åsikt om vad som gör dem till ett familjeföretag kan insikt ges i om 

vår definition är lämplig eller om korrigeringar bör göras för att fånga samtliga företag 

som bör anses vara familjeföretag inför enkätstudien. Frågan ställs dessutom för att se 

om de karaktärsdrag som litteraturen identifierar upplevs förekomma av företagarna.

Fråga 2, familjeföretagarna: a) Hur stor del av företaget ägs av 

familjen/släkten?  

b) Hur många familjemedlemmar är verksamma i företaget?

c) I hur många generationer har företaget funnits i familjen?

Frågan ställs för att se om familjeföretaget faller inom vår definition av vad som utgör 

ett familjeföretag. Dessutom kan det tänkas att hur tydligt de karaktärsdrag, som 

identifierats i litteraturen, utmärker sig i familjeföretaget kan skilja sig beroende på hur 

pass involverade familjen/släkten är i verksamheten.
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Fråga 3, familjeföretagarna: a) Vilka anser ni är de största fördelarna 

med att vara ett familjeföretag?  

b) Anser ni att det finns begränsningar med att vara ett familjeföretag? 

Vi vill utifrån fråga 3a & b se om familjeföretagarna själva upplever att företagsformen 

har några fördelar eller nackdelar då båda sidor lyfts fram i litteraturen. Utifrån dessa är 

tanken att karaktärsdrag för familjeföretaget ska kunna identifieras ur företagarens 

synvinkel. 

 

Fråga 4, familjeföretagarna: Vilka fördelar och nackdelar har familjen av 

att det är ett familjeföretag? 

Vi vill utifrån fråga 4 se hur företagsformen kan innebära fördelar och nackdelar för 

familjen. Då det förekommer en överlappning mellan familj, ägande och företag kan 

tänkas att familjen, precis som företaget, också upplever fördelar och nackdelar med 

ägandeformen. 

 

Fråga 5, familjeföretagarna: Vad är er strategi med företaget? 

Med fråga 5 vill vi se vad familjeföretaget har för strategi, om de har visionen att 

företaget ska föras vidare till nästa generation och att man därmed har ett långsiktigt 

fokus. Frågan ställs också för att se vilka värderingar som styr företaget och huruvida 

målet med verksamheten främst är finansiellt eller icke-finansiellt. 
 

4.4.2 Tema 2, Revisorn i familjeföretaget 
Fråga 3, revisorerna: a) Agerar ni annorlunda i revisorsrollen då klienten 

är ett familjeföretag?  

b) Finns det någon skillnad med att revidera ett familjeföretag? 

Då litteraturen uttrycker att familjeföretag är unika och i vissa avseenden särskiljer sig 

gentemot icke-familjeföretag kan vi anta att detta kommer påverka revisorn i 

familjeföretaget. Fråga 3 ställs därmed till revisorerna för att se om revisorn har en 

annorlunda roll i företaget, om den här är av nytta även utöver revisionen och om 

relationen skiljer sig mellan revisorn och klienten gentemot i ett icke-familjeföretag. 
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Fråga 4, revisorerna: Anser du att förväntningarna på dig som revisor är 

annorlunda i ett familjeföretag gentemot i ett icke-familjeföretag? 

Nepotismen kan leda till ett begränsat humankapital i företaget och därmed en brist i 

interna resurser. Utifrån detta kan tänkas att familjeföretag därmed förväntar sig att få 

mer hjälp av revisorn när det kommer till ekonomiska frågor. Detta kan även tänkas 

förekomma när det kommer till privata ekonomiska frågor i och med överlappningen 

som förekommer mellan ägande, familj och företag.   

 

Fråga 5, revisorerna: Vilken relation har ni som revisor till familjen? 

Fråga 5 ställs för att se om revisorn är en utomstående part som genom sin långsiktiga 

relation till familjen lyckas ta sig in i familjen och företaget och skapa en stark relation 

till dessa. Litteraturen tyder på att familjeföretag präglas av en hög integritet och 

sekretess. Därmed kan tänkas att det för utomstående är svårt att ta sig genom denna 

barriär och skapa en relation till familjen.  

 

Fråga 6, revisorerna: På vilket sätt tror ni att ni är av värde för 

familjeföretaget? 

Utifrån teorin tror vi oss kunna finna att familjeföretagets karaktärsdrag påverkar 

revisorns roll och dess funktioner samt att dessa kan visa sig och bli betydelsefulla både 

i företaget och familjen. Frågan ställs för att få en inblick i hur revisorn själv tror att hen 

är av värde i företaget och eventuellt också för familjen. 

 

Fråga 7, revisorerna: a) Är det i någon/några situationer som ni 

kontaktas av familjen förutom när det rör revisionen?  

b) Hjälper ni familjen även privat? På vilket sätt? 

Med fråga 7a och b vill vi se om familjen använder sig av revisorn till andra aktiviteter 

än just revisionen och revisionsrådgivningen och om ett familjeföretag således förväntar 

sig mer service av revisorn. Eftersom företaget, familjen och ägandet överlappas i 

familjeföretag kan det göra att revisorn inte enbart nyttjas i frågor som rör företaget utan 

även frågor som rör familjens ekonomi. Används revisorn även i frågor vilka inte rör 

just revisionen skulle de antyda att familjen har stort förtroende för revisorn och väljer 

att vända sig till hen vid problem. 
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Fråga 6, familjeföretagarna: Vem är er revisor?  

Fråga 6 ställs för att se om företagarna anser att revisionsbyråns namn och rykte är 

viktigt och om det påverkar valet av revisor eller om de anser att de skapar legitimitet 

genom sitt eget namn och därmed kan revisor väljas utifrån andra faktorer. Revisorn 

bidrar nämligen med sin revision till att skapa legitimitet för företaget gentemot dess 

intressenter. Litteraturen talar dock för att familjeföretaget med sitt egna namn skapar 

legitimitet och behovet av en revisor kan därmed antas bli lägre. Vad som annars kan 

vara viktigt i valet av revisor är byrån och dess rykte då dessa kan ha påverkan på hur 

legitim revideringen ses av företagets intressenter.   
 

Fråga 7, familjeföretagarna: På vilket sätt har ni förtroende för revisorn? 

Samma motivering som fråga 5 för revisorerna, men sett ur familjeföretagarens 

perspektiv. 

Fråga 8, familjeföretagarna: På vilket sätt skapar revisorn värde för 

familjeföretaget? 

Samma motivering som fråga 6 för revisorerna, men sett ur familjeföretagarens 

perspektiv. 

Fråga 9, familjeföretagarna: a) Är det i någon/några situationer som ni 

kontaktar revisorn förutom när det rör just revisionen?  

b) Är revisorn till nytta för er även privat? På vilket sätt? 

Samma motivering som till fråga 7, revisorerna men sett ur familjeföretagarnas 

perspektiv. 
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4.5 Analys av semi-strukturerade intervjuer 

4.5.1 Revisorer 
Nedan följer en analys av intervjuerna vilka genomfördes med revisorerna. Denna 

inleds med en gällande familjeföretagets karaktärsdrag vilket sedan åtföljs av en analys 

av revisorernas syn på sina roller.  

 

4.5.1.1 Familjeföretagets karaktärsdrag 
Samtliga revisorer poängterade under intervjuerna att familjen och företaget är 

sammanlänkade. Familjens ekonomi står och faller med företagets, de har sin 

försörjning i företaget. Överlappningen mellan familj, ägande och företag blir därmed 

bekräftat som ett tydligt karaktärsdrag hos familjeföretag. Utmärkande för ägarna i 

familjeföretag är att de är drivna entreprenörer som lägger ned stort engagemang och sin 

själ i företaget. Revisor 3, som representerar en byrå från Big 4, påpekar att 

egenskaperna hos familjeföretaget beror av vilken generation som driver företaget. 

Grundaren är en starkt driven entreprenör och generationer efter grundaren präglas av 

företagets historik och påverkas av de tidigare generationerna. Det starka engagemanget 

kan dock avta hos ägarna efter att grundaren överlämnat företaget till nästkommande 

generationer.  
 

Revisor 2, även denna revisor från Big 4, och revisor 3 understryker hur familjen har ett 

kontroll- och informationsövertag i verksamheten, både gentemot eventuella 

utomstående i ägarkretsen och i ledningen. Överlappningen leder därmed till en liten 

informationsasymmetri när enbart familjen är ägare och representerade i ledningen. 

Finns däremot här även utomstående råder en informationsasymmetri precis som i icke-

familjeföretag vilket också kan leda till en känsla av utanförskap. Hur stort familjens 

kontroll- och informationsövertag är beror enligt revisor 2 snarare på företagets storlek 

än ägarformen. 
 

Intervjuerna bekräftade att familjeföretag har tydliga långsiktiga mål med sin 

verksamhet. De ser gärna att verksamheten drivs vidare över generationer och arbetar 

hårt för att lämna ett välmående företag efter sig.  Familjeföretag tar enligt revisor 2 och 

3 långsiktiga beslut och är inte ute efter snabba vinster. Detta visar sig enligt revisor 3 

främst i de företag som fortfarande drivs av grundaren. Revisor 3 menar att 

familjeföretag som drivs av senare generationer kan tendera att ha ett kortsiktigare fokus 
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med verksamheten. Familjeföretagets långsiktiga fokus visar även på att de har icke-

finansiella mål. Dessutom nämner revisor 3 hur familjeföretag är måna om sina 

anställda och värnar om orten, vilket även det visar på icke-finansiella mål. Samtliga 

revisorer bekräftar även att familjeföretag är måna om sitt rykte och anseende eftersom 

de har sitt namn i verksamheten. De är måna om att företagets affärer sker på ett sunt 

sätt, vilket kan påverka vilka beslut de tar.  

 

Att en socio-emotional wealth råder i familjeföretag bekräftas i intervjuerna genom att 

revisorerna yttrar sig om hur det finns en långsiktighet och önskan från 

familjeföretagarna att företaget ska drivas vidare genom generationer. Revisor 3 berättar 

att familjeföretagare värnar om relationerna och undviker konflikter för att behålla 

familjeharmonin och revisor 2 talar om hur familjeföretag undviker att belåna sig just 

för att själva få behålla kontrollen i företaget. Även dessa egenskaper bekräftar att en 

socio-emotional wealth förekommer i familjeföretag.  
 

Under samtliga intervjuer gavs antydningar till att familjeföretag är mer riskaversa än 

icke-familjeföretag i och med att familjen har sin ekonomi i företaget. Revisor 1, som 

representerar en mindre lokal revisionsbyrå, menade att grundaren möjligtvis kunde 

anses som mer riskavers men att det inte är något som framkommer tydligare hos 

familjeföretag än icke-familjeföretag i senare generationer. Revisor 3 säger istället det 

motsatta, att grundaren är en entreprenör och framåtsträvare som snarare vågar ta mer 

risker. Revisor 3 påpekar även att hur riskaversa familjeföretag till stor del kan bero på 

deras ekonomiska situation. Företag med god ekonomi kan generellt ta större risker.  

 

Revisor 3 påpekar att det finns en tendens till starkt kontrollbehov hos grundaren i 

familjeföretaget. De vill vara med i beslut och kan ha svårt att vara lyhörda gentemot 

andra då många har tendensen till att tro att ens egen väg är den bästa. Därmed kan det 

finnas en tröghet gällande förändringar i familjeföretag då grundarna kan vara 

förändringsbenägna men enbart efter eget tycke. Det kan således uttydas att grundarna 

inte är förändringsobenägna men begränsat förändringsbenägna. I övrigt ges under 

intervjuerna inga klara tecken på att familjeföretag skulle vara mer tröga gällande 

förändringar.  
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Samtliga revisorer bekräftar att nepotism förekommer i familjeföretag. Revisor 2 menar 

att hen mestadels har upplevt nepotism som något positivt då nästkommande 

generationer ofta är duktiga och drivna. Familjen lever i företaget och nästkommande 

generationer är inbäddade i verksamheten, kulturen och styrsättet. De har under sin 

uppväxt fått stor insikt och kunskap i verksamheten. Revisor 3 bekräftar nepotismens 

positiva sidor men menar att hen även sett en negativ sida av nepotismen. I de fall 

företagsarvet är påtvingat och inte vad nästa generation faktiskt vill kan det leda till ett 

mindre engagemang för företaget. Revisor 3 har även sett fall där anställda påverkats 

negativt av nepotism då de plötsligt ska lyda under personer som ibland har mindre 

erfarenhet av verksamheten än de själva. En känsla av orättvisa kan då uppstå eftersom 

dessa personer fått oberättigade fördelar genom familjebanden. Enligt revisor 3 tenderar 

senare generationer att vara uppväxta med silversked i munnen och fått allt serverat och 

då speciellt om familjeföretaget är framgångsrikt. Detta kan leda till mindre 

engagemang och vilja för att jobba hårt för att fortsätta driva företaget framåt.  

 

4.5.1.2 Revisorn i familjeföretaget 
Samtliga revisorer upplever att de har ett gott förtroende från familjeföretagarna. 

Långvariga relationer, personliga kontakter och professionen skapar ett ömsesidigt 

förtroende mellan revisorn och familjeföretaget. De anser att förtroendet från klienten är 

viktigt för att de ska kunna göra ett bra jobb som revisor. Revisorn är enligt revisorerna 

ofta familjeföretagets främsta kontakt i ekonomiska och juridiska frågor. Revisorn har 

god insikt och kunskap i både familjen och företaget, revisorn vet hur verksamheten 

fungerar, den har kännedom om företagets miljö, ekonomi och företagets redovisning. 

Revisorn blir därmed en stor källa till kunskap till familjen och företaget. Långvariga 

relationer, personliga kontakter och professionen skapar ett ömsesidigt förtroende 

mellan revisorn och familjeföretaget.  

 

Under intervjuerna bekräftas att revisorn är viktig som granskare i familjeföretagen då 

det ger en kontroll och en kvalitetsstämpel, vilket de har känslan av att 

familjeföretagarna värderar. Revisor 1 påpekar exempelvis hur styrelsen, då de enbart 

består av familjemedlemmar, gärna vill ha en oberoende part som granskar rapporterna 

för att även få en utomstående aktörs bekräftelse.  
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Revisorerna uttrycker tydligt att de blir ett viktigt bollplank och rådgivare i 

familjeföretag och då både för företaget och familjen, eftersom även familjens privata 

ekonomi blandas in. De menar att detta är den största skillnaden mellan att vara revisor i 

ett familjeföretag kontra ett icke-familjeföretag. De får en bredare roll i familjeföretaget 

och blir ofta tillfrågade i ekonomiska och juridiska frågor. Revisor 2 understryker att 

revisionen direkt eller indirekt medför råd och förslag på förbättringar och förändringar 

gällande rent ekonomiska frågor i verksamheten. Revisor 3 påpekar exempelvis hur 

revisorn med sin revisionsnära rådgivning ger ett stöd för anställda på 

ekonomiavdelningen och därmed också blir värdefull för fler än ägarna. Revisor 1 och 3 

beskriver hur revisorn blir ett viktigt oberoende, analytiskt bollplank vid investerings- 

och finansieringsfrågor, exempelvis gällande om företaget ska köpa eller leasa. Revisor 

2 och 3 säger att de som rådgivare i familjeföretag inte bara berör företagsknutna frågor 

utan även privatekonomiska och då för samtliga familjemedlemmar. Det kan 

exempelvis handla om deklarationer, skattefrågor och utdelningar. Även här blir 

revisorn ett viktigt bollplank och kunskapskälla. Revisor 2 och 3 ger antydningar till att 

familjeföretagen har andra förväntningar på revisorn eftersom de ska agera rådgivare 

både för företaget och familjen. Därmed krävs av revisorn en bred kompetens för att 

kunna möta familjeföretagens behov. Familjeföretagarna nyttjar revisionsbyråernas 

konsulttjänster i stor utsträckning när det kommer till skatt- och deklarationsfrågor. 

Under intervjuerna framkommer även att många familjeföretag tar stor hjälp av 

byråernas redovisningskonsulter. Revisor 3 poängterar dock att hur mycket deras 

redovisningskonsulter utnyttjas av företag snarare beror av företagets storlek än 

ägarform.   
 

Vid konflikter i familjeföretaget understryker samtliga revisorer att man som revisor 

måste agera restriktivt. De får aldrig ta part i konflikten och måste värna om sitt 

oberoende. Revisor 3 säger att familjeföretagarna ofta kan komma till revisorn och prata 

av sig när det kommer till konflikter men att man som revisor aldrig iträder sig en 

medlande roll i dessa situationer. Revisor 2 ger dock delvis bekräftelse till att revisorn 

kan ha en medlande roll. I konflikter kan revisorn få en neutral roll som ”speaking 

partner” men denna får aldrig bli för involverad.  Revisor 3 säger att familjeföretag 

utmärker sig genom att de anstränger sig extra för att i största möjliga mån undvika 

konflikter eftersom de värnar om familjerelationerna. Ingen av revisorerna kände igen 
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sig i den förmedlande rollen. Detta skulle kunna förklaras av att deras klienter inte haft 

behovet av revisorn som förmedlare.  

 

Under intervjuerna framkom att familjeföretagarna själva har en god intuition och vet 

bäst vid investeringar men att de till viss del kan komma till revisorerna för att söka stöd 

och för att få bekräftelse. Revisorn kan därmed få en uppmuntrande, stöttande roll vid 

investeringar och även här bli ett viktigt bollplank att diskutera de ekonomiska delarna 

med, såsom hur investeringen ska finansieras. Revisor 3 understryker att huruvida 

företagarna söker bekräftelse hos revisorn snarare beror på företagsstorlek. Småföretag 

kommer oftare och söker bekräftelse och stöd hos revisorn vid investeringar medan 

större företag själva innehar en större kunskap och kompetens och därmed inte behöver 

revisorns stöd. Rollen som stöttepelare vid känslosamma situationer i familjeföretaget 

bekräftas av revisor 2 och 3 då de berättar hur de ibland blivit kontaktade av 

familjeföretagen för att agera samtalspartner vid speciella situationer som 

generationsskifte och då en familjemedlem vill lämna företaget och köpa ut sig. Under 

intervjuerna framkom inga tydliga indikationer på att revisorn skulle fungera som 

katalysator och se till att nödvändiga förändringsprocesser drar igång.  
 

Revisor 2 och 3 bekräftar att revisorn är en viktig källa till nätverk för familjeföretagen. 

De har både kontakter internt på byrån och externt som kan vara av värde för 

familjeföretaget. Revisor 3 berättar hur revisorn kan bli som spindeln i nätet då revisorn 

har ett stort kontaktnät inom jurist-, bank- och försäkringsbranschen och kan förmedla 

dessa till familjeföretagen.  

 

Samtliga revisorer bekräftar att revisorn är en viktig informationskanal för 

familjeföretagen. De förväntar sig att revisorn ska informera dem om nyheter utifrån 

och då främst gällande skatte- och redovisningsfrågor. Familjeföretagen använder även 

revisorn som informationskanal gällande mer allmänna frågor om exempelvis 

konkurrenter, om branschen och vad som sker regionalt.  
 

4.5.2 Familjeföretagare 
Nedan följer en analys av intervjuerna vilka genomfördes med familjeföretagarna. 

Denna inleds med en analys gällande familjeföretagets karaktärsdrag vilket sedan åtföljs 

av en analys av företagarnas syn på sina roller.  



 

 

 

60 
 
 

4.5.2.1 Familjeföretagets karaktärsdrag 
De två familjeföretagare vilka intervjuades hade båda tillsammans med sin bror tagit 

över företaget efter sin pappa. I de båda företagen äger bröderna nu 50 % var av 

företaget och papporna är fortfarande engagerade i verksamheten genom styrelsearbete. 

I båda företagen sitter familjen både i styrelsen och ledningen. Detta kan visa på att det i 

familjeföretag förekommer en överlappning mellan företag, familj och ägande vilket 

även innebär att familjen besitter ett kontroll- och informationsövertag i företaget. 

Nepotismen visar sig i familjeföretagen genom familjens engagemang i 

verksamheterna. Efter grundaren har verksamheterna stannat inom familjen och 

överlåtits till samtliga i nästkommande generation. Båda företagarna menar att 

överlappningen leder till både fördelar och nackdelar. De jobbar hårt när det än behövs 

och gör alltid sitt bästa för att driva företaget framåt. Familjebanden gör att de känner 

varandra väl och kan täcka upp för varandra när det krävs. Att familjen lever i företaget 

ger dock också nackdelar såsom att företaget periodvis tar mycket tid från familjen.  
 

Båda företagarna visar på att ett långsiktigt fokus finns genom att de inte är ute efter 

snabb avkastning vid investeringar. De går snarare på sin intuition och låter 

investeringarna ta sin tid. Hos den ena familjeföretagaren framkom även att den 

nästkommande generationen också de var engagerade i verksamheten när de kunde. 

Antydningar gavs till att de gärna ser att nästa generation tar över verksamheten efter 

bröderna. Att en långsiktighet finns framkom således på flera sätt i verksamheterna. Vid 

investeringar har företagarna också icke-finansiella aspekter i åtanke. Det framkommer 

under intervjuerna också tydligt att företagarna är måna om sina kunder, att de har en 

känsla och ett ansvar gentemot dem. Familjeföretagarna brinner för sin verksamhet och 

ser därför också till att alltid ställa upp och finnas tillgängliga för sina kunder. Även 

detta ger antydningar till att fokus i verksamheten inte enbart är finansiellt.  
 

Båda företagarna beskriver hur de har en stor medvetenhet kring finansiella risker. De 

går på sin intuition vid investeringar men håller annars ganska hårt i slantarna. De aktar 

sig för att i onödan ta ut hög lön utan ser hellre att det finns en buffert i företaget.  
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4.5.2.2 Revisorn i familjeföretaget 
Båda familjeföretagarna har revisorer vilka representerar mindre byråer i Kronobergs 

län. De båda har en långvarig relation med sin revisor och valde revisor utefter att de 

kände ett förtroende för revisorn. Förtroendet bygger både på professionen och den 

personliga relationen med revisorn. Den långvariga relationen och förtroendet mellan 

revisorerna och familjeföretagarna har gjort att arbetet dem emellan underlättas och 

båda företagarna känner att de får ut ett stort värde från revisorerna både gällande 

företaget och privat.  
 

Som granskare visar sig revisorn vara betydelsefull för familjeföretagarna genom att 

revisionen ger en stämpel på att ekonomin sköts på rätt sätt gentemot företagets 

intressenter. Den ena företagaren nämner också hur revisorns kontroll är av värde då 

ingen i familjen själva är involverade i ekonomiarbetet och revisionen blir således även 

en intern kontroll.  
 

I båda företagen visade sig revisorn vara viktig som rådgivare. Både som ett bollplank i 

företaget och gällande privatekonomiska frågor. Exempelvis var revisorn av stort värde 

vid generationsskiften i båda företagen och har också fungerat som ett bollplank att 

diskutera med vid fastighetsköp. Revisorn har stor kunskap och insikt i både företaget 

och familjen. Familjeföretagarna finner i revisorn ett stöd och engagemang. Vid 

investeringar kan exempelvis revisorns åsikt ge ett stöd och en bekräftelse för 

familjeföretagarna, den sista knuffen som behövs för att känna en säkerhet i beslutet. 

 

Att revisorn ska informera om nyheter på exempelvis redovisnings- och skatteområden 

är något som båda företagarna räknar med och förväntar sig av sin revisor. Revisorn 

som informationskanal blir således viktig för familjeföretagen. Båda företagarna har 

även använt sig av revisorns nätverk för att få tillgång till värdefulla kontakter vid 

speciella situationer.  
 

4.5.3 Sammanfattning 
Under intervjuerna med revisorerna och familjeföretagarna kunde många av de 

karaktärsdrag som vi funnit med hjälp av tidigare litteratur och teori bekräftas. Att 

familjeföretag innehar en hög integritet och sekretess framkom dock inte direkt från 

någon av parterna under intervjuerna. Under intervjuerna med familjeföretagarna 
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framkom inte heller att det skulle finnas en tröghet när det kommer till förändringar i 

familjeföretag. Dessa karaktärsdrag var någorlunda känsliga att diskutera med 

företagarna och svårigheter fanns således med att ställa följdfrågor för att eventuellt 

kunna identifiera dessa karaktärsdrag hos familjeföretagen. Gällande samtliga 

karaktärsdrag var det svårare att få fram dessa under intervjuerna med 

familjeföretagarna. Detta till stor del på grund av att de inte har något annat att jämföra 

med. De är ett familjeföretag och har alltid varit. Således är det svårt för företagarna att 

sätta sig in i en situation hur det skulle vara om verksamheten inte varit ett 

familjeföretag och om det skulle innebära några skillnader när det kommer till 

företagets karaktärsdrag. Nedan följer en sammanfattande tabell över vilka 

karaktärsdrag som kom till uttryck under intervjuerna. 
 

Familjeföretagets karaktärsdrag Revisorer Familjeföretagare 
Ägande, familj och företag är sammankopplade X X 
Kontroll och informationsövertag hos familjeägarna X X 
Hög integritet och sekretess 

  Långsiktighet X X 
Icke-finansiella mål X X 
Socio-emotional wealth X X 
Riskaversa (X)* (X)* 
Tröghet vid förändringar (X)* 

 Nepotism  X X 
* (X) innebär att karaktärsdraget har antytts under 
intervjuerna men att karaktärsdraget inte framkommit 
speciellt starkt 

  Tabell 3. Bekräftade karaktärsdrag, intervjustudie 

Även många av de roller vi identifierat hos revisorn i familjeföretag kunde bekräftas 

med hjälp av intervjuerna. Den förmedlande rollen och rollen som katalysator framkom 

dock inte förekomma från någon av parterna under intervjuerna. Även gällande den 

medlande rollen visades enbart svaga antydningar till att den förekommer. Från 

revisorernas sida kan tänkas att dessa roller är obekväma att yttra sig om då de kan ses 

som ett hot för oberoendet. Gällande familjeföretagarna var dessa roller känsliga att 

prata om och de kände inte heller att situationerna uppstått då de behövt ta hjälp av 

revisorn på det sättet. Färre roller kunde identifieras under intervjuerna med 

familjeföretagarna än med revisorerna. Detta skulle kunna förklaras av att vi inte 

lyckades ställa de rätta frågorna eller ge de rätta exemplen för att få företagarna att 
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känna igen sig i situationer där revisorn kan ha agerat utefter dessa roller. Nedan följer 

en sammanfattande tabell över de roller som kom till uttryck under intervjuerna. 

 
Revisorns roller Revisorer Familjeföretagare 
Granskare X X 
Revisionsnära rådgivare företaget X X 
Rådgivare familjen X X 
Konsult (NAS) X 

 Medlare (X)* 
 Förmedlare 

  Uppmuntran X 
 Stöttepelare X  

Katalysator 
  Nätverk X X 

Informationskanal X X 
*(X) innebär att rollen har antytts under 
intervjuerna men att rollen inte har framkommit 
speciellt starkt 

  Tabell 4. Bekräftade roller, intervjustudie 
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Kapitel 5. Empirisk metod för enkätstudie 
I det empiriska metodkapitlet för enkätstudien presenteras vår undersökningsmetod 

samt hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Vi har använt oss av en 

kvantitativ undersökning i form av två enkätstudier, en riktad mot revisorer samt en mot 

familjeföretagare.  

 

5.1 Undersökningsmetod 

I andra steget i vår metod utformades enkäter för att genomföra en kvantitativ 

undersökning. Enkäterna utformades utifrån resultaten av intervjustudierna samt utifrån 

befintlig litteratur och teori på området. Enkäterna har i syfte att samla in primärdata för 

att testa vår modell över revisorns roller i familjeföretaget och deras samband med 

familjeföretagets karaktärsdrag. Då enbart ett fåtal studier finns på området finns 

begränsat med sekundärdata att tillgå. Vår studie ämnar utveckla tidigare studier och 

således finns inte den data vår studie kräver för att kunna dra slutsatser. Med en 

kvantitativ studie ges möjligheten att undersöka huruvida studien kan generaliseras till 

populationen eller inte (Bryman & Bell, 2005). Därmed kan studiens externa giltighet 

garanteras. En kvantitativ ansats är mer effektiv än en kvalitativ ansats då det är enklare 

att analysera en stor mängd siffror än en stor mängd ord. Informationen som samlas in 

vid en kvantitativ ansats är lätt att behandla och analysera och metoden är således 

tidseffektiv (Jacobsen, 2002). Dessutom har studien i syfte att förklara revisorns roller 

utifrån familjeföretagets karaktärsdrag. En kvantitativ metod ger en god möjlighet att 

undersöka sådana samband och är således lämplig för vår studie (Bryman & Bell, 

2005).     
 

Enkäter skickades ut till 3156 revisorer och 2000 företagare. Genom att skicka ut både 

till revisorer och företagare ges möjligheten att skapa en förståelse utifrån de båda 

perspektiven samt att jämföra svaren mellan de olika respondentgrupperna. Enkäterna 

utformades med frågor vilka berör våra två teman familjeföretagets karaktärsdrag samt 

revisorns roller i familjeföretaget. Vi har valt att i så stor utsträckning som möjligt 

utforma de båda enkäterna lika. Detta för få liknande bilder från revisorerna och 

familjeföretagarna då vi ämnar studera samma fenomen utifrån de båda rapportörerna. 

Vi valde att i enkäterna fortgå med samtliga karaktärsdrag och roller vi identifierat med 

hjälp av litteraturen trots att vissa av dessa framkom mindre tydligt under intervjuerna i 
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förstudien. Detta då möjlighet finns att dessa karaktärsdrag och roller förekommer trots 

att de inte kunnat identifieras under intervjuerna. Studien berör områden vilka av vissa 

revisorer och familjeföretagare kan anses känsliga att prata öppet om. Risk finns även 

att vi som intervjuare påverkar respondenten i sina svar trots att vi har försökt ha ett 

neutralt förhållningssätt för att inte påverka respondenten i någon riktning. Med 

enkäterna vilka är fullständigt anonyma finns därmed förhoppningen att generera mer 

tillförlitliga resultat som kan styrka vår modell över revisorns roller i familjeföretaget.  
 

Enkäterna utformades via webbenkater.com. En webbaserad enkät ger möjlighet att nå 

ut till ett stort urval revisorer och familjeföretagare över ett stort geografiskt område 

under kort tid. En webbaserad enkät är på så sätt både tids- och kostnadseffektiv. 

Dessutom underlättar webbenkäter även för respondenten genom att det är enkelt att 

besvara enkäten. För att försäkra oss om reliabiliteten och validiteten i våra enkäter 

genomfördes en pilotstudie där både revisorernas samt familjeföretagarnas enkät 

testades på en revisor respektive en familjeföretagare. Med hjälp av en pilotstudie ges 

möjlighet att upptäcka eventuella felaktigheter i enkäten. Möjlighet ges även att få en 

insikt i huruvida frågor kan misstolkas eller huruvida de är otydliga etcetera (Jacobsen, 

2002). Utifrån revisorns samt företagarens åsikter genomfördes vissa justeringar innan 

enkäterna skickades ut. E-postadresser till revisorer samlades in via FAR:s hemsida. 

Företag hämtades via databasen ORBIS, där vi valde att begränsa oss till svenska 

företag med 5-100 anställda, e-postadresser samlades sedan in via företagens hemsidor. 

Enkäterna skickades därefter ut tillsammans med ett introduktionsbrev där information 

om vår studie och dess syfte presenterades samt där kontaktuppgifter tillhandahölls för 

att erbjuda respondenterna att kunna kontakta oss vid eventuella frågor. 

Introduktionsbrevet inspirerades av det brev som användes i studien av Berg och 

Karlsson (2013). Vi fann detta brev informativt och välformulerat därav valde vi att 

utforma ett liknande brev och att delvis använda oss av författarnas formuleringar.  
 

Två påminnelsebrev skickades sedan ut till deltagarna för att minska bortfallet i 

enkätstudien och förr att få så hög svarsnivå som möjligt. Det första brevet skickades ut 

cirka en vecka efter första utskick och det andra påminnelsebrevet dagen innan sista 

svarsdag. Enkäten till revisorerna och enkäten till familjeföretagarna skickades ut vid 

olika tidpunkter av administrativa skäl men de båda respondentgrupperna erhöll 
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påminnelsebrev vid samma tidpunkter efter första utskick för respektive enkät. 

Påminnelsebreven skickades enbart ut till de deltagare vilka ännu ej genomfört enkäten. 

Även de deltagare som tackat nej till att delta togs bort ur maillistan innan 

påminnelsebreven skickades ut.  
 

Ett alternativ till den kvantitativa studien hade varit att genomföra enbart en större 

kvalitativ undersökning. På grund av tidsbrist och svårigheterna i att finna revisorer och 

företagare villiga att medverka i en omfattande kvalitativ studie valde vi att istället 

genomföra den kvantitativa enkätstudien kompletterad med en kvalitativ förstudie. 

Under den tid på året då vårt examensarbete genomförs har revisorerna som störst 

arbetsbelastning och således är det svårt att finna representanter till en omfattande 

kvalitativ studie. Tidsbristen skulle även leda till svårighet att samla in den mängd data 

som krävs enbart genom kvalitativa studier. Risken fanns även att vårt ämne skulle 

anses som känsligt av revisorer och företagare och att de därför inte skulle dela med sig 

av så mycket information som krävs. Detta skulle innebära att resultatet av en stor 

kvalitativ studie inte skulle vara tillförlitligt (Jacobsen, 2002). Dessutom skulle en 

kvalitativ studie även innebära att vi enbart skulle nå ut till revisorer och företagare i 

vårt närområde, Växjö med omnejd. Med en kvalitativ studie är det inte heller möjligt 

att få ut ett resultat som är generaliserbart för hela populationen (Bryman & Bell, 2005).  

 

5.2 Enkätdesign 

Enligt Bryman & Bell (2005) är tvärsnittsdesign att föredra när data ska samlas in från 

fler än ett fall under en viss tidpunkt. Vi ämnade samla in data från flera fall och att 

fånga in både data från revisorer och familjeföretagares perspektiv och således lämpade 

sig en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign är även lämplig när verkligheten studeras vid 

en viss tidpunkt för att se vilka fenomen som samverkar vid denna tidpunkt (Jacobsen, 

2002). Eftersom studiens syfte är att identifiera revisorns roller i familjeföretaget samt 

att se hur familjeföretagets karaktärsdrag påverkar revisorns roller och därmed hur dessa 

samverkar lämpade sig en tvärsnittsdesign väl för vår studie.  
 

Alternativet till att använda sig av en tvärsnittsdesign skulle kunna vara att istället göra 

en longitudinell studie vilket ger en möjlighet till att kartlägga förändringar. Detta skulle 

innebära att man gör en studie där data samlas in vid flera tidpunkter för att kunna se 

förändringar över tid (Bryman & Bell, 2005). Detta är en tidskrävande och kostsam 
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undersökningsdesign och lämpade sig således inte för vår studie vilken sker under en 

begränsad tidsperiod. Med en longitudinell studie hade möjligheten getts att se om 

rollerna förändras över tiden men då detta inte heller är vårt syfte med studien är 

undersökningsdesignen relevant för vår studie.  
 

5.3 Urval 

Enkäten som riktade sig till revisorer skickades ut till 3156 auktoriserade och godkända 

revisorer. Urvalet av revisorer gjordes via FAR:s, revisionsbranschens organisations, 

hemsida. Där togs samtliga registrerade auktoriserade och godkända revisorers e-

postadresser fram. De uppgifter som fanns att tillgå via registret var namn på 

revisorerna, kvalifikation, byrå, stad, födelseår samt mailadress. Vår population består 

således av auktoriserade och godkända revisorer vilka är medlemmar i FAR och vilkas 

mailadresser fanns att tillgå i registret. Därmed når vi med vår enkät inte ut till hela 

populationen, det vill säga samtliga auktoriserade och godkända revisorer i Sverige men 

då möjligheten inte finns att tillgå kontaktuppgifter till ytterligare revisorer ansåg vi det 

ändå som ett lämpligt urval som kan ses som representativt för hela populationen. 
 

Enkäten som riktade sig mot familjeföretagarna skickades ut till 2000 företagare. Vårt 

urval av företagare gjordes via databasen ORBIS. Då det inte finns något register över 

svenska familjeföretag fick vi begränsa oss efter ett visst antal kriterier för att göra vårt 

urval. Vi valde att begränsa oss till samtliga svenska företag med mellan 5-100 anställda 

vilka genomfört bokslut för räkenskapsåret 2013. Detta resulterade i ett urval på 49 289 

företag. Ett alternativ hade varit att begränsa oss till företag med mellan 0-250 anställda 

vilket omfattar EU:s definition av små och medelstora företag (Europeiska 

Kommissionen, 2014). Revisionsplikten innefattar samtliga företag som har mer än tre 

anställda (Bolagsverket, 2014) och genom att begränsa urvalet till företag vilka har mer 

än fem anställda förhindras således att urvalet skulle innefatta företag vilka faller 

utanför revisionsplikten. Vi valde att inte använda oss av kriteriet att vi begränsade oss 

enbart till företag som klassas som små företag då vi ansåg att detta urval skulle 

begränsa oss till en för liten spridning i storlek på företag.  Ett urval vilket innefattar 

små och medelstora företag skulle ge oss en större spridning men risken finns att det 

skulle leda till att för stora företag tas med i urvalet. Företag med över 100 anställda 

kan tänkas ha så stor intern kompetens och revisorns främsta roll i företaget kan således 

tänkas bli som granskare. Dessa företag skulle då på grund av obefintlig eller liten 
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kontakt med sin revisor inte kunna tillföra väsentliga svar till vår studie. Genom att 

begränsa urvalet till företag med högst 100 anställda tror vi att det kan ge ett urval med 

så pass små företag att revisorn kan tänkas få en viktig roll för företaget vilket ökar 

sannolikheten för att företaget har en nära relation med sin revisor. Således kan tänkas 

att de roller vi söker med större sannolikhet kan identifieras i urvalet. 
 

Av de 49 289 företag som hämtades från ORBIS gjordes sedan ett slumpmässigt urval. 

Detta gjordes med hjälp av en slumpfunktion i Excel och därefter valdes de 5 000 första 

företagen i listan ut. Mailadresser samlades slutligen in till 2 000 företag via företagens 

hemsidor eller via andra sökmotorer såsom Företagsfakta.se och Allabolag.se.  Då vi 

inte visste hur pass tidskrävande insamlandet av företagens e-mail adresser skulle bli 

valde vi att göra ett slumpmässigt urval med en större mängd företag. Målet var att 

samla in 2 000 mailadresser då vi ansåg att detta antagligen skulle bli en rimlig mängd 

respondenter med tanke på vår tidsbegränsning. Dessutom fanns inte mailadresser till 

alla företag i vårt slumpmässiga urval och således krävdes ett större slumpmässigt urval 

för att i slutändan lyckas uppnå vårt mål på 2 000 mailadresser. Av samtliga företag i 

vårt slumpmässiga urval kan vi inte veta hur många företag som är familjeföretag då, 

som tidigare nämnt, inget register finns att tillgå över svenska familjeföretag. Först efter 

att enkäten har genomförts kan vi analysera svaren och få fram hur många av de som 

slutfört enkäten som är familjeföretag respektive icke-familjeföretag. Då vi inte har 

möjligheten att veta hur många av de företag som mottager enkäten som är 

familjeföretag kan vår population inte mätas på ett korrekt och sanningsenligt vis. 
 

5.4 Operationalisering 
Nedan presenteras de båda enkäternas utformning, dess frågor och påståenden, 

tillsammans med motivering av de variabler studien ämnar mäta för att förklara 

sambandet mellan familjeföretagets karaktärsdrag och revisorns roller i familjeföretaget. 

Operationaliseringen delas upp i två delar, en del för enkäten till revisorerna och en del 

för enkäten till företagarna. Flera av frågorna i de båda enkäterna liknar varandra då vi 

valt att försöka göra de båda enkäterna så lika varandra som möjligt för att kunna 

studera samma fenomen utifrån två olika rapportörer, revisorn och företagaren. Således 

presenteras operationaliseringen av enkäten till revisorerna mer ingående för att sedan 

kompletteras med en presentation av operationaliseringen av enkäten till företagarna. 

Operationaliseringen delas även upp efter de beroende variablerna vilka rör revisorns 



 

 

 

69 
 
 

roller i familjeföretaget. Frågornas påståenden har här utformats för att beskriva hur 

dessa roller yttrar sig för att ta reda på revisorernas och företagarnas uppfattningar om 

rollerna. Därefter presenteras frågorna vilka representerar våra oberoende variabler, 

familjeföretagets karaktärsdrag, vilka kommer ställas mot de beroende variablerna för 

att testa dess samband empiriskt.  

 

Merparten av enkätfrågorna, samtliga beroende variabler och huvuddelen av de 

oberoende variablerna, är uppbyggda på påståenden vilka respondenterna får rangordna 

utefter sina uppfattningar enligt skala 1-7. Med en sjugradig likertskala ges 

respondenterna flera alternativ och således en större möjlighet för respondenterna att 

svara just utefter den siffra som bäst passar in på deras uppfattning. Dessutom bidrar 

skalan till att en större varians kan erhållas i respondenternas svar. Till största delen i 

enkäten representerar svarsalternativ 1, attityden ”instämmer inte alls” och 7, attityden 

”instämmer helt”.  Svarsalternativen redovisas för vardera fråga i operationaliseringen 

då de i somliga frågor skiljer sig i sin innebörd. Kodningen av dessa svar sker sedan 

enligt skalans sifferangivelse. Samtliga frågor har, utöver likertskalan 1-7 som 

svarsalternativ, även alternativet ”kan ej ta ställning”. Detta för att undvika att 

irrelevanta svar ges av respondenter vilka känner att de inte kan yttra sig i frågan. 

Slutligen presenteras i operationaliseringen de övriga frågorna vilka ställts i enkäterna 

för att användas som kontrollvariabler samt för att möjliggöra en bortfallsanalys.  

 

Vår modell över revisorns roller i familjeföretaget kommer sedan testas efter hur 

respondenterna har besvarat enkäterna. Genom att skicka ut en enkät till revisorerna 

respektive företagarna ges möjlighet att testa modellen utifrån de båda perspektiven. 

Revisorernas svar ger en direkt uppfattning av sina roller i familjeföretaget samt en 

generell bild av hur de uppfattar familjeföretagets karaktärsdrag medan företagarnas 

svar istället ger en indirekt bild av hur de uppfattar revisorns roller och en direkt 

uppfattning av det egna företagets karaktärsdrag. I båda enkäterna kommer de frågor 

som utgör en och samma variabel summeras till ett index för att sedan testas utefter 

modellen. 
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5.4.1 Enkät till revisorer 
5.4.1.1 Beroende variabler 
 
Fråga 7. Upplever ni att ni med er revision kan: (svarsalternativ: 1=instämmer inte 
alls - 7=instämmer helt) 
1. skapa förtroende för företaget mot omvärlden 
2. se till att samtliga intressenter får korrekt information 
3. se till att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild  
4. se till att redovisningen sker på ett korrekt sätt 
5. se till att inga oegentligheter råder inom företaget 
 

Revisorn har en granskande roll i vilken revisorn säkerställer den ekonomiska 

situationen och informationen i bolaget (Öhman, 2004; Coffee, 2005; Pentland, 1993; 

FAR, 2013). Med sin revision skapar revisorn legitimitet för företaget gentemot dess 

intressenter (Carrington, 2010). Litteraturen ger antydningar till att revisorns 

granskande roll blir mer eller mindre viktig beroende på familjeföretagets ägarstruktur 

samt beroende på sammansättningen i ledning och styrelse. Ett familjeföretag skapar 

genom sitt namn legitimitet (Niskanen, 2010) vilket gör att revisorns kontroll och 

legitimitetsskapande således blir mindre viktig för företagets intressenter. Under 

intervjustudien framkom dock att revisorns granskande blir en viktig intern kontroll då 

den löpande redovisningen sköts av anställda utanför familjen. Frågan ovan ställs 

därmed för att se om revisorerna själva anser att den granskande rollen blir betydelsefull 

i familjeföretaget samt för att se om rollen framträder både i avseendet som väktare på 

marknaden genom att säkerställa den finansiella informationen gentemot företagets 

intressenter och/eller som en intern kontroll i familjeföretaget. Påståendena “skapa 

förtroende för företaget mot omvärlden”, “se till att samtliga intressenter får korrekt 

information” och “se till att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild” 

syftar till att beskriva revisorn som väktare på marknaden medan påståendena ”se till att 

redovisningen sker på ett korrekt sätt”, “se till att inga oegentligheter råder inom 

företaget” syftar till att beskriva revisorn som intern kontroll. 
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Fråga 8. Upplever ni att ni i er rådgivande roll kan: (svarsalternativ: 1=instämmer 
inte alls - 7=instämmer helt) 
1. ge råd gällande företagets redovisning 
2. ge råd på förbättringar gällande företagets redovisning 
3. ge råd vid investeringar 
4. ge råd i finansieringsfrågor 
5. ge råd vid omstrukturering 
6. ge råd i privatekonomiska frågor 
7. ge råd rörande utdelning 
8. ge skattemässiga råd avseende företaget 
9. ge skattemässiga råd avseende familjen 

 

Revisorn har utöver sin skyldighet att granska också skyldighet att avseende 

verksamhetens redovisning och förvaltning lämna råd och förslag till förbättringar 

(FAR SRS, 2002) och har således även en rådgivande roll. I ett familjeföretag kan 

revisorns roll som rådgivare även tänkas bli betydelsefull för familjen och inte enbart 

för företaget. Påståendena ovan har utformats för att beskriva hur revisorns rådgivande 

roll kan yttra sig både i företaget och familjen. Påståendena “ge råd i privatekonomiska 

frågor” och “ge skattemässiga råd avseende familjen” syftar till att beskriva hur revisorn 

blir rådgivare i familjen medan övriga påståenden syftar till revisorns roll som rådgivare 

i företaget. Samtliga situationer som används i fråga 8 framkom tydligt förekomma i 

den rådgivande rollen under intervjustudien och vi valde därför att använda dessa även i 

enkätstudien. Frågan ställs för att se om revisorerna själva upplever att den rådgivande 

rollen förekommer både för företaget och familjen. 
 

Fråga 9. Upplever ni att familjeföretag nyttjar byråns konsulttjänster vid: 
(svarsalternativ: 1=instämmer inte alls - 7=instämmer helt) 
1. deklarering 
2. skattefrågor gällande företaget 
3. skattefrågor gällande din privatekonomi 
4. redovisningsfrågor 
5. juridiska frågor 

 

Utöver den lagstadgade granskande och rådgivande rollen agerar även revisorn konsult i 

företag. Ovanstående påståenden som används för att beskriva revisorn som konsult 

framkom även de tydligt under intervjustudien. I dessa frågor visade sig revisorerna i 

hög grad bli anlitade av företagen. Fråga 9 ställs således för att om antagandet att 

revisorns konsulttjänster blir av stor betydelse i familjeföretag, i och med dess 

karaktärsdrag, kan bekräftas.  
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Fråga 10. Upplever ni att ni vid meningsskiljaktigheter kan agera: 
(svarsalternativ: 1=instämmer inte alls - 7=instämmer helt) 
1. samtalspart 
2. konfliktlösare 
3. förhandlare 
4. budbärare 
5. mellanhand 
6. informationsförmedlare 
 
I en tidigare studie av Berg och Karlsson (2013) har identifierats att revisorn i 

familjeföretag även kan agera förmedlare och medlare. Fråga 10 ställs för att se om 

revisorerna upplever att de kan anta dessa roller i familjeföretaget. I ovanstående 

påstående har vi använt synonymer för att beskriva dessa roller; förmedlare och 

medlare. Synonymerna vi har använt oss av skapades delvis i den tidigare studien om 

revisorns roller i familjeföretaget av Berg och Karlsson (2013). Vi ansåg att dessa väl 

kunde beskriva rollerna och valde därmed att använda oss av dessa även i vår studie. 

“Samtalspart”, “konfliktlösare” samt “förhandlare” används som synonymer för 

medlare medan “budbärare”, “mellanhand” och “informationsförmedlare” används som 

synonymer för förmedlare. Vi har valt att använda oss av ordet meningsskiljaktigheter 

för att beskriva en situation i vilken dessa roller skulle kunna yttra sig för att försöka att 

fånga in båda rollerna. Dessutom har vi ställt frågan så att den både kan fånga in 

meningsskiljaktigheter mellan familjemedlemmar samt mellan familj- och icke-

familjemedlemmar.  

Fråga 11. Upplever ni att ni vid investeringar i företaget ni reviderar, kan: 
(svarsalternativ: 1=instämmer inte alls - 7=instämmer helt) 
1. agera bollplank 
2. skapa självförtroende hos företagarna 
3. skapa trygghet för företagarna 
4. driva på så att nödvändiga investeringar sker 
Fråga 12. Upplever ni att ni vid förändringar i företaget (ex. omstruktureringar, 
ägarförändringar), kan:  
1. agera bollplank 
2. skapa självförtroende hos företagarna 
3. skapa trygghet för företagarna 
4. driva på så att nödvändiga förändringar sker 
5. bidra till att dra igång förändringsprocessen 
Fråga 13. Upplever ni att ni vid generationsskifte kan:  
1. agera bollplank 
2. skapa trygghet för företagarna 
3. förmedla konsulttjänster inom byrån 
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Fråga 14. Upplever ni att ni vid känsliga situationer i familjen som äger företaget 
(ex. skilsmässa, dödsfall och sjukdom), kan: 
1. agera samtalspart 
2. ge stöd 
3. skapa trygghet 
4. rådgiva kring hur beslut gällande företaget bör prioriteras 
 
Det har i en tidigare studie identifierats att revisorn har en uppmuntrande roll i företag 

där revisorn kan stötta och ge styrka till klienten i viktiga och/eller svåra situationer 

(Andersson & Martinsson, 2014). Dessutom kan revisorn i ett familjeföretag även 

tänkas bli en katalysator som kan se till att nödvändiga förändringar sker och att dessa 

processer sätts igång. Vid de unika situationer som ett familjeföretag kan mötas av kan 

revisorn även tänkas bli en värdefull stöttepelare.  
 

Fråga 11, 12, 13 och 14 ställs för att se om revisorerna anser att de agerar utefter dessa 

roller; uppmuntran, stöttepelare och katalysator. Påståendena “skapa självförtroende hos 

företagarna” samt “skapa trygghet för företagarna” är exempel på hur den 

uppmuntrande rollen kan yttra sig och används således för att beskriva rollen. Dessa 

påståenden användes även för att beskriva rollen i studien av Andersson och Martinsson 

(2014). “Driva på så att nödvändiga förändringar sker” och “bidra till att dra igång 

förändringsprocessen” används i sin tur för att beskriva rollen som katalysator. Agera 

bollplank används för att beskriva revisorn som rådgivare. Detta påstående tas med i 

fråga 11, 12 och 13 då det kan tänkas att revisorn enbart agerar som rådgivare i dessa 

situationer och inte känner igen sig i den uppmuntrande rollen och/eller i rollen som 

katalysator. Således togs påståendet med för att ge möjlighet till revisorn att svara efter 

dennes erfarenhet i dessa situationer. 
 

De situationer vi har valt att använda oss av i fråga 11, 12, 13 och 14 är situationer som 

framkommit i litteraturen samt i intervjustudien. Genom att använda oss av dessa 

situationer även i enkäterna ökar sannolikheten att fler respondenter känner igen sig i 

situationerna. Fråga 14 används för att få fram rollen som stöttepelare i den 

uppmuntrande rollen. För att beskriva rollen som stöttepelare i känslosamma situationer 

i familjeföretaget används påståendena “agera samtalspart”, “ge stöd”, “skapa trygghet” 

och “rådgiva kring hur beslut gällande företaget bör prioriteras” då dessa uttrycker hur 

rollen kan yttra sig.    
 



 

 

 

74 
 
 

Fråga 15. Upplever ni att ni kan: (svarsalternativ: 1=instämmer inte alls - 
7=instämmer helt) 
1. bistå med kontakter inom er revisionsbyrån 
2. bistå med kontakter utanför er revisionsbyrå (ex. inom bank, försäkring, juridik, 
etc.) 
3. förmedla nyheter på skatteområdet 
4. förmedla nyheter på redovisningsområdet 
5. förmedla nyheter om andra yttre faktorer (ex politiska samhällsförändringar, 
ränteförändringar) 
6. hålla företaget uppdaterat om branschen 
7. hålla företaget uppdaterat om konkurrenter 

 

Det har identifierats att revisorn har en viktig roll i att bistå företagen med nätverk 

(Andersson & Martinsson, 2014). Revisorn kan även tänkas få rollen som 

informationskanal i familjeföretag. Fråga 15 ställs för att se hur revisorerna upplever att 

dessa två roller förekommer. Påståendena ovan har utformats för att beskriva revisorn i 

sin roll som tillhandahållare av nätverk och som informationskanal. Påståendena “bistå 

med kontakter inom er revisionsbyrån”, “bistå med kontakter utanför er revisionsbyrå 

(ex. inom bank, försäkring, juridik, etc.)” används för att beskriva rollen som 

tillhandahållare av nätverk. Medan “förmedla nyheter på skatteområdet”, “förmedla 

nyheter på redovisningsområdet”, ”förmedla nyheter om andra yttre faktorer (ex 

politiska samhällsförändringar, ränteförändringar)”, “hålla företaget uppdaterat om 

branschen” samt “hålla företaget uppdaterat om konkurrenter” används för att beskriva 

rollen som informationskanal. Dessa påståenden har främst kommit till uttryck under 

intervjuerna och vi ansåg således att dessa var lämpliga använda i enkäten för att få 

fram rollerna.  
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5.4.1.2 Oberoende variabler 
 
Fråga 16. Upplever ni att familjeföretag särskiljer sig genom att: (svarsalternativ: 
1=instämmer inte alls - 7=instämmer helt) 

1. familjen har ett kontrollövertag i verksamheten gentemot icke-familjemedlemmar 
2. familjen har ett informationsövertag i verksamheten 
3. inneha en hög integritet mot omvärlden 
4. inneha en hög sekretess i företaget 
5. inneha ett långsiktigt fokus med företagets verksamhet 
6. värna om att verksamheten ska föras vidare till nästkommande generation 
7. ha icke-finansiella mål 
8. familjen som ägare värnar om sin kontroll i verksamheten starkare än icke-
familjeföretag 
9. värna om företagets ekonomiska oberoende mot externa parter 
10. familjeägarna är riskaversa 
11. inneha tröghet vid förändringar 

 

Fråga 16 ställs för att se om revisorerna upplever att de karaktärsdrag som identifierats i 

litteraturen förekommer hos familjeföretagen och i vilken grad. Samband kan tänkas 

föreligga mellan de revisorer som anser att specifika karaktärsdrag är tydliga och vilka 

roller de anser sig ha i ett familjeföretag. Revisorns roller beror av karaktärsdragen 

vilkas existens alltså är avgörande för resultaten i studien. De påståenden som används i 

frågan representerar de olika karaktärsdragen vilka innefattas i vår modell över revisorn 

i familjeföretaget. För somliga karaktärsdrag har flera påståenden utformats för att 

beskriva karaktärsdraget.  
 

Fråga 17. Upplever ni att familjeföretag: 
1. prioriterar familjemedlemmar vid nyanställning oberoende familjemedlemmens 
kompetens 
2. behandlar familjemedlemmar i verksamheten fördelaktigt 
3. föredrar familjemedlemmar ledningspositioner 
4. föredrar familjemedlemmar styrelsepositioner 
5. drar sig från att ta in utomstående i ledningen 
6. drar sig från att ta in utomstående i ägandet 
7. drar sig från att ta in utomstående i styrelsen 
8. prioriterar kompetens vid nyanställning 
 
Nepotism innebär att familj och släkt behandlas fördelaktigt i företaget och föredras vid 

rekrytering av ledning och anställda oberoende av individens kompetens, produktivitet 

eller prestationer (Barbera & Hasso, 2013; Collin & Ahlberg, 2015). Fråga 17 ställs för 
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att se om revisorerna upplever att nepotism förekommer i familjeföretag. Påståendena 

har utformats utifrån hur litteraturen beskriver att nepotism kan komma till uttryck i ett 

familjeföretag. Flera av påståendena är synonymer till varandra och ställs för att 

garantera att respondenterna är konsekventa i sina svar. Flertalet av revisorns roller kan 

tänkas påverkas av nepotism. Huruvida revisorerna upplever att nepotism förekommer 

eller inte kan därmed tänkas påverka vilka roller som kommer till uttryck i 

familjeföretaget. Fråga 17 ställs därför för att se om samband föreligger mellan 

karaktärsdraget nepotism och vilka roller revisorn anser sig ha i ett familjeföretag. 
 

5.4.1.3 Övriga frågor 
Följande frågor ställs till revisorerna för att få bakgrundsinformation om revisorerna 

som besvarar enkäten; vem revisorn är och vilken byrå denne representerar. Genom att 

samla in denna information ges möjlighet att använda denna som kontrollvariabler. Det 

kan tänkas att revisorernas beteende och vilka roller revisorerna känner igen sig i skiljer 

sig beroende på kön, ålder, kvalifikation etcetera. 

 

Fråga 1. Vilken revisionsbyrå tillhör ni? 
EY, PWC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Annan 
 

Fråga 1 ställs för att se vilken byrå revisorn representerar. Då frågan ställs ges möjlighet 

att undersöka huruvida vilken byrå revisorn representerar påverkar dennes engagemang 

i familjeföretaget och således vilka roller som framträder hos revisorn. Det kan tänkas 

att vilka roller som identifieras hos revisorerna kan skilja sig åt mellan Big 7 och mindre 

byråer. Revisorer vilka representerar mindre byråer kan tänkas revidera familjeföretag i 

större utsträckning och anledning finns också att tro att de får en annan relation till sina 

klienter än revisorer vilka representerar byråer inom Big 7. Revisorer på de större 

byråerna kan tänkas syssla med större och/eller börsnoterade företag, där revisorn får en 

annan roll i företaget än i de mindre familjeföretagen. Dessutom kan tänkas att de har en 

mer omfattande klientbas vilket även det skulle kunna påverka relationen med kunden 

och även hur stor insikt revisorn har i verksamheten. Tillskillnad från de mindre 

byråerna vars kundbas troligen till en större del består av små till medelstora företag, 

vilket rymmer såväl många familjeföretag som ägarledda företag. Med en mindre 

kundbas kan även tänkas att varje kund blir av ett annat värde för revisionsbyrån vilket 

skulle kunna leda till att en närmre relation och en större kunskap erhålls till klienten 
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och dess verksamhet. Således kan tänkas att revisorernas uppfattningar kommer skilja 

sig åt både angående rollerna och familjeföretagets karaktärsdrag beroende på om de 

representerar en mindre byrå eller en byrå inom Big 7.  
 

Fråga 2. Är du: 
Man 
Kvinna 

 

Fråga 2 ställs för att ge möjlighet till att veta hur många män respektive kvinnor som 

svarar på vår enkät. Dessutom kan i och med att frågan ställs undersökas om revisorns 

roller skiljer sig beroende på om det är en manlig eller kvinnlig revisor. Jonnergård och 

Stafsudd (2009) finner i sin studie ‘Om manligt och kvinnligt i revisionsbranschen’ att 

skillnader finns mellan den kvinnliga och manliga revisorn både gällande hur de arbetar 

och i hur de ges olika möjligheter i yrket. Således kan tänkas att skillnader finns hos de 

manliga och kvinnliga revisorerna både i hur de uppfattar sina roller som revisor samt i 

hur de uppfattar familjeföretagets karaktärsdrag.  

 

Fråga 3. Vilket år är du född? (öppen fråga) 
 

Fråga 4. Vilken kvalifikation innehar ni? 
Godkänd 
Auktoriserad 
Fråga 5. Vilket år blev ni kvalificerad revisor? (öppen fråga) 

  

Fråga 3 och 4 ställs för att ge möjlighet att se hur gamla de som besvarar vår enkät är 

samt vilken kvalifikation de innehar. Således ges möjligheten att undersöka om synen 

på familjeföretagets karaktärsdrag samt vilka roller revisorn antar skiljer sig åt hos 

revisorn beroende på ålder och kvalifikation. Fråga 5 ställs sedan för att se hur länge 

revisorn har arbetat med revision. Möjlighet ges således att undersöka om huruvida 

revisorn antar vissa roller eller ej skiljer sig beroende på hur länge denna arbetat som 

kvalificerad revisor. Beroende på revisorns kvalifikation och erfarenhet kan revisorn 

tänkas ha tagit till sig professionens värderingar olika. En auktoriserad revisor har 

antagligen längre erfarenhet i branschen med dess normer och värderingar. Således kan 

tänkas att revisorn uppfattningar om sin yrkesroll skiljer sig åt beroende på kvalifikation 

och erfarenhet. Erfarenhet och kvalifikation kan även tänkas påverka revisorns kunskap 
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och insikt i företagsformen och således hur revisorn uppfattar familjeföretagets 

karaktärsdrag. 

 

Den definition av ett familjeföretag vi kommer utgå från i vårt examensarbete är 
följande:  

Ett företag där en familj eller släkt äger minst 50 % av rösterna, minst en 
familjemedlem är aktiv i ledning, ägarna anser själva att företaget är ett 
familjeföretag samt där visionen att fortsätta driva verksamheten till nästkommande 
generationer beaktas. 
(Med familj menas personer som är släkt med varandra också genom ingifte) 
Fråga 6. Utifrån ovanstående definition, hur stor del av er arbetstid ägnar ni åt 
familjeföretag? 
0- 20% 
21-40% 
41-60% 
61-80% 
81-100% 
 

Frågan ställs för att kunna se relevansen i resterande svar i enkäten. De revisorer som 

placerar sig i det lägsta intervallet, det vill säga 0-20 % kommer uteslutas ur 

undersökningen för att ge mer tillförlitliga resultat och en högre reliabilitet i studien. 

Revisorer i det lägsta intervallet har ingen eller låg erfarenhet av familjeföretag. Således 

kan deras svar anses otillförlitliga. Möjlighet ges dessutom att undersöka om de 

revisorer som reviderar familjeföretag till större del antar flera av rollerna eller inte. 

Intervallerna vi använder oss av användes även i studien om revisorns roll av Berg och 

Karlsson (2013). 
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5.4.2 Enkät familjeföretag 
5.4.2.1 Beroende variabler 
Fråga 15. Upplever ni att revisorn med sin revision kan: (svarsalternativ: 
1=instämmer inte alls - 7=instämmer helt) 
1. skapa förtroende för företaget mot omvärlden 
2. se till att företagets samtliga intressenter får korrekt information 
3. se till att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild  
4. se till att företagets redovisning sker på ett korrekt sätt 
5. se till att inga oegentligheter råder inom företaget 
Fråga 16. Upplever ni att revisorn kan:  
1. ge råd gällande företagets redovisning 
2. ge råd på förbättringar gällande företagets redovisning 
3. ge råd vid investeringar 
4. ge råd i finansieringsfrågor 
5. ge råd vid omstrukturering 
6. ge råd i privatekonomiska frågor 
7. ge råd rörande utdelning 
8. ge skattemässiga råd avseende företaget 
9. ge skattemässiga råd avseende familjen 
Fråga 17. Nyttjar ni revisionsbyråns konsulttjänster vid: 
1. deklarering 
2. skattefrågor gällande företaget 
3. skattefrågor gällande din privatekonomi 
4. redovisningsfrågor 
5. juridiska frågor 
Fråga 18. Upplever ni att revisorn vid meningsskiljaktigheter i företaget kan 
agera: 
1. samtalspart 
2. förhandlare 
3. konfliktlösare 
4. budbärare 
5. mellanhand 
6. informationsförmedlare 

Fråga 19. Upplever ni att revisorn vid osäkerhet vid investeringar kan: 
1. agera bollplank 
2. skapa självförtroende 
3. skapa trygghet för dig 
4. driva på så att nödvändiga investeringar sker 
Fråga 20. Upplever ni att revisorn vid förändringar i företaget (ex. 
omstruktureringar, ägarförändringar), kan: 
1. agera bollplank 
2. skapa självförtroende 
3. skapa trygghet för dig 
4. driva på så att nödvändiga förändringar sker 
5. bidra till att dra igång förändringsprocessen 
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Fråga 21. Upplever ni att revisorn vid generationsskifte kan: 
1. agera bollplank 
2. skapa trygghet för dig 
3. bidra med egna konsulttjänster 
4. förmedla konsulttjänster inom byrån 
Fråga 22. Upplever ni att revisorn kan: 
1. bistå med kontakter inom revisionsbyrån 

2. bistå med kontakter utanför revisionsbyrån (ex. inom bank, försäkring, juridik, etc.) 
3. förmedla nyheter på skatteområdet för företaget 
4. förmedla nyheter på skatteområdet för dig 
5. förmedla nyheter på redovisningsområdet 
6. förmedla nyheter om andra yttre faktorer (ex politiska samhällsförändringar, 
ränteförändringar) 
7. hålla företaget uppdaterat om branschen 
8. hålla företaget uppdaterat om konkurrenter 
 
Gällande de beroende variablerna i enkäten till företagarna, det vill säga de frågor vilka 

berör revisorns roller i familjeföretaget, kommer någon ytterligare operationalisering av 

variablerna i enkäten inte att redovisas. Detta då frågorna som ställdes till företagarna är 

desamma som ställdes till revisorerna och ställdes av samma motiv. Endast en större 

justering har skett i enkäten till företagarna där frågan vilken berör revisorn som 

stöttepelare har tagits bort. Under pilotstudien framkom från testpersonen att denna 

fråga lätt kunde verka stötande och obekväm för familjeföretagarna att besvara. För att 

enkäten inte ska ge dåligt intryck och verka stötande valde vi således att utesluta frågan 

ur enkäten till familjeföretagarna. 

 
5.4.2.2 Oberoende variabler  
 
Fråga 7. Hur många generationsskiften har företaget genomgått? (Svarsalternativ, 
1-4, eller fler)  

 
 

Om företaget har genomgått ett eller flera generationsskiften kan antas påverka 

företagarnas uppfattningar av revisorn och företaget. I ett företag där generationsskifte 

skett kan tänkas att revisorn har varit med i företaget över dessa generationer och 

därmed har byggt upp en god, förtroendefull relation till klienten. Dessutom kan tänkas 

att revisorn haft stor inblandning just i dessa generationsskiften vilket kan stärka 

relationen ytterligare. Således kan tänkas att revisorn beroende på om generationsskifte 

skett eller inte får olika roller i företaget och att företagarnas uppfattning skiljer sig om 
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revisorn. I ett företag som genomgått ett eller flera generationsskiften kan även 

karaktärsdragen tänkas skilja sig åt mot företag där grundaren fortfarande finns kvar i 

företaget. Under intervjustudien framkom att karaktärsdragen är som tydligast då 

grundaren är verksam och att dessa kan avta efter att generationsskifte har genomförts. 

Således påverkas även företagarens uppfattningar av karaktärsdragen hos 

familjeföretaget beroende på om generationsskifte har skett eller inte. De företag som 

svarar att de genomgått minst ett generationsskifte är med säkerhet också familjeföretag 

vilket ökar relevansen för resterande svar i enkäten. 

Fråga 8. Hur många familjemedlemmar har familjen? (Med familj menas 
personer som är släkt med varandra också genom ingifte) 
(Öppet svar) 

Fråga 9. Hur många i familjen är idag representerade i: (öppet svar) 
1. ägandet? 
2. styrelsen? 
3. ledningen? 

Fråga 10. Hur många icke-familjemedlemmar finns representerade i: 
4. ägandet? 
5. styrelsen? 
6. ledningen? 
Fråga 11. Om det finns delägare som inte tillhör familjen, hur stor röstandel av 
aktierna har de sammanlagt? 
1. <10% 
2. 10-19% 
3. 20-29% 
4. 30-39% 
5. 40-49% 

 

 

Fråga 8, 9 och 10 har till syfte att mäta i vilken utsträckning nepotism förekommer i 

familjeföretagen. Hur många av antalet möjliga familjemedlemmar som på något sätt är 

aktiva i företaget kan ge en indikation på i vilken grad nepotism förekommer i företaget. 

Även hur många familjemedlemmar i förhållande till icke-familjemedlemmar som är 

representerade i ägandet, styrelsen och ledningen ger indikationer på huruvida 

familjeföretagen prioriterar familjemedlemmar framför icke-familjemedlemmar. Vi har 

i befintlig litteratur inte funnit några liknande försök till att uppskatta nepotismen hos 

familjeföretag. Vi har därför inte kunnat förhålla oss till tidigare operationaliseringar 
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utan antagandet görs istället att andelen familjemedlemmar i respektive 

bolagsstyrningsorgan återspeglar intensiteten i nepotismen. 

 

Fråga 11 har även den tillsammans med tidigare frågor i syfte att mäta nepotism. 

Dessutom ger frågan möjlighet att undersöka huruvida karaktärsdragen och revisorns 

roller skiljer sig beroende på hur stor andel som ägs av utomstående i företaget. I ett 

familjeföretag där samtliga ägare är familjemedlemmar kan tänkas att företagets 

karaktärsdrag framkommer i högre grad och revisorns roller kan då i dessa företag 

tänkas bli tydligare. Frågan samt dess svarsalternativ har även använts i studien av Berg 

och Karlsson (2013).  

 

Fråga 12 Är det viktigt för er att: (svarsalternativ: 1=inte alls viktigt - 7=mycket 
viktigt) 
1. utomstående har en positiv bild av företaget 
2. anställda uppmuntras och motiveras 
3. anställda behandlas väl 
4. inneha goda relationer till kunder 
5. inneha goda relationer till leverantörer 
6. förändringar sker långsamt  
7. förändringar sker snabbt 
8. inte för mycket information avslöjas till utomstående  

Fråga 13. Anser ni att:  

1. ni identifierar er själv med företaget 
2. företaget betyder mycket rent personligt för dig  
3. företaget betyder mycket rent personligt för din familj 

4. ni och er familj känner att företagets framgång är en del av er framgång 

5. det långsiktiga resultatet är viktigare än det kortsiktiga 
6. det är viktigt att familjen bibehåller kontrollen i företaget 
7. det är viktigt att företaget drivs så att det kan lämnas över till nästkommande 
generation 

8. när ni står inför stora förändringar avvaktar ni och “ser vad som händer” 

 

Frågan 12 och 13 ställs för att se i vilken utsträckning familjeföretagen själva anser sig 

ha karaktärsdragen ”icke-finansiella mål”, ”tröghet vid förändringar”, ”hög integritet 

och sekretess”, ”långsiktighet” och ”socio-emotional wealth” som litteraturen 

identifierat hos familjeföretag. De påståenden som används i frågan innefattas i vår 

modell över revisorn i familjeföretaget. För vissa karaktärsdrag har flera påståenden 
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utformats för att beskriva karaktärsdraget. För att beskriva de icke-finansiella målen 

samt socio-emotional wealth har en tidigare studie av Bretz och Holgersson (2014) 

använts som stöd och inspiration för utformningen av påståendena. Författarnas 

enkätstudie var väl utformad, hade fått god svarsfrekvens och de lyckades erhålla goda 

resultat av frågorna. Vi ansåg att studien således var lämplig att använda för att utforma 

våra påståenden rörande de båda karaktärsdragen för att därmed öka reliabiliteten i 

enkäten.  

Fråga 14. Vad anser ni är viktigt vid en investering, att investeringen: 
(svarsalternativ 1=inte alls viktigt - 7=mycket viktigt) 

1. genererar snabb avkastning 
2. är långsiktig 
3. gynnar eventuell nästkommande generation 
4. inte medför belåning från externt institut 
5. inte medför att familjen mister kontrollen i företaget 
6. inte medför stora finansiella risker 
 

Även fråga 14 syftar till att mäta de karaktärsdrag litteraturen identifierat hos 

familjeföretag. Genom att utgå från en situation familjeföretagarna kan relatera är vår 

förhoppning att familjeföretagets olika karaktärsdrag ska framkomma än mer tydligt. 

Även här har påståendenas utformning tagit stöd i studien av Bretz och Holgersson 

(2014). 

 
5.4.2.3 Övriga frågor 
Precis som i enkäten till revisorerna ställs ett antal övriga frågor även till företagarna.  

Följande frågor ställs för att få information om huruvida företaget enligt företagaren är 

ett familjeföretag och för att få information om hur stora företagen som besvarar 

enkäten är. Dessutom ställs några ytterligare frågor för att få en syn på hur relationerna 

mellan företagarna och revisorerna är. Genom att samla in denna information ges 

möjlighet använda denna som kontrollvariabler och analysera våra resultat ytterligare 

utefter dessa faktorer.  

  



 

 

 

84 
 
 

Fråga 1. Anser ni er vara ett familjeföretag utifrån följande definition? 

Ett företag där en familj eller släkt äger minst 50 % av rösterna, minst en 
familjemedlem är aktiv i ledning, ägarna anser själva att företaget är ett 
familjeföretag. 

(Med familj menas personer som är släkt med varandra också genom ingifte) 

Ja 
Nej 
 

Då vi inte har möjlighet att endast skicka enkäten till familjeföretag ställs frågan som en 

kontrollfråga för att försäkra oss om att det är familjeföretag som besvarar enkäten. Svar 

från företag som inte är familjeföretag är inte av relevans för vår studie. Vi har valt att i 

enkäten till familjeföretagarna utesluta den avslutande delen i vår definition av ett 

familjeföretag vilken lyder: ”... samt där visionen att fortsätta driva verksamheten till 

nästkommande generationer beaktas”. Detta då vi tror att den fullständiga definitionen 

vi utgår från i vår studie skulle kunna misstolkas och komma att begränsa vilka av våra 

respondenter som anger sig vara ett familjeföretag. Exempelvis kan ett företag drivas 

som ett familjeföretag i dagsläget trots att de planerar att i framtiden sälja vidare 

verksamheten istället för att lämna över den till nästkommande generation. Således är 

deras svar fortfarande relevanta och ämnade att ingå i vår studie. Vi väljer därmed att 

utesluta denna del i vår definition för att inte riskera att definitionen misstolkas och för 

att således inte riskera att förlora respondenter som skulle kunna vara av värde för oss. 
 

Fråga 2. Vad har du som besvarar enkäten för position i företaget? 

Ägare 
Företagsledning 
Styrelsemedlem 
Annan position 
 

Frågan ställs för att se om den som besvarar frågan kan tänkas ha kontakt med och en 

relation till revisorn eller inte. Vår förhoppning är att enkäten ska besvaras av en ägare, 

företagsledare eller styrelsemedlem då dessa antagligen är mest insatta i företaget och 

således bäst kan besvara hur revisorn agerar. Med hjälp av svaren som samlas in 

gällande frågan ges dessutom möjlighet att undersöka huruvida vem i företaget som 

besvarar enkäten har en påverkan på vilka roller de uppfattar hos revisorn. Vilken 
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position företagaren innehar i familjeföretaget kan sannolikt påverka uppfattningarna 

om revisorn och företaget och således företagarens svar. En ägare av familjeföretaget 

kan tänkas ha en god kontakt med revisorn då företagets ekonomi går hand i hand med 

ägarens ekonomi. Flera av revisorns roller antas även påverkas av denna överlappning 

mellan ägande, familj och företag. Således kan tänkas att uppfattningarna hos 

företagaren angående revisorns roller skiljer sig åt beroende på om denna ingår i 

ägarkretsen eller inte. Även hur företagets karaktärsdrag uppfattas kan tänkas skilja sig 

beroende på om enkäten besvaras av en ägare eller ej. Flera karaktärsdrag såsom 

överlappningen och företagets långsiktiga fokus för att driva företaget vidare i 

generationer kan främst tänkas uppfattas av ägaren vilket således motiverar att 

uppfattningarna om företaget kan tänkas skilja sig åt. 
 

Fråga 3. Vilken revisionsbyrå representerar er revisor? 

EY, PWC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Annan 

 

Frågan ställs för att ge möjlighet att undersöka om vilken byrå familjeföretagets revisor 

representerar påverkar företagarens uppfattning om revisorns roller. De familjeföretag 

som intervjuades i intervjustudien hade båda revisorer vilka representerade mindre, 

lokala byråer. I intervjuerna framkom att de hade en nära och långsiktig relation till sin 

revisor. Indikationer finns alltså på att revisorer vilka representerar en annan byrå än de 

som ingår i Big 7, kan ha en närmre relation till sina klienter vilket i sin tur skulle kunna 

leda till att revisorn antar flera av rollerna vi identifierat. Frågan ger således möjlighet 

att undersöka ytterligare om vilken revisionsbyrå revisorn representerar har någon 

påverkan på revisorns roller i familjeföretaget.  
 

Fråga 4. Hur många år har ni haft er revisionsbyrå?  
(öppet svar) 
Fråga 5. Hur ofta kontaktar ni er revisor? 
Flera gånger i veckan 
En gång per vecka 
En gång i månaden 
Varannan månad 
En gång i kvartalet 
En gång i halvåret 
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Familjeföretagets kultur har en tendens till att präglas av stark integritet och sekretess 

inom familjeföretaget. Som utomstående kan det därmed vara svårt att ta sig genom 

familjeföretagets barriär under kortsiktiga relationer med företaget (Davis et. al., 2013). 

Familjeföretag som under många år haft samma revisor kan antas ha en närmare relation 

och större förtroende till sin revisor och således kan även tänkas att revisorns roller 

skiljer sig åt i dessa företag gentemot företag där relationen med revisorn är relativt ny. 

Fråga 4 ställs således för att möjliggöra att undersöka hur relationens omfattning 

påverkar familjeföretagets syn på sin revisor och hur tydligt rollerna framträder.  
 

De kan tänkas att företag som under många år haft samma revisor byggt upp en närmare 

relation och att detta även leder till tätare kontakt. Fråga 5 ställs således för att se om 

frekvensen av kontakten mellan företaget och revisorn har samband med antal år 

företaget haft sin revisor. Hur tät kontakten med revisorn är kan då tänkas påverka hur 

företagaren upplever revisorn och om revisorns roller framträder eller inte. Fråga 4 och 

5 har båda tidigare använts i studien av Berg och Karlsson (2013).  
 

Fråga 6. Hur många anställda har ert företag?  
(öppet svar) 
 

Företagets storlek och antal anställda kan antas påverka både hur tydliga 

familjeföretagets karaktärsdrag är samt revisorns roller i företaget. Frågan ställs således 

för att möjliggöra att undersöka om samband föreligger mellan företagets storlek och 

revisorns roller. Företagets storlek kan tänkas påverka hur revisorn blir betydelsefull i 

företaget och således vilka roller som yttrar sig hos revisorn i företaget. Ett större 

företag har större intern kompetens och således blir inte revisorn en betydelsefull resurs 

på samma sätt som i mindre företag där revisorn kan bli av nytta i många frågor. Även 

hur tydligt familjeföretagets karaktärsdrag framkommer kan tänkas bero på dess storlek. 

Mindre företag kan exempelvis tänkas få en tydligare överlappning mellan ägande, 

familj och företag. Även nepotismen och dess påverkan på företaget kan tänkas bli mer 

framträdande i ett mindre företag. Således kan företagets storlek påverka företagarens 

uppfattning både gällande revisorn och verksamhetens karaktärsdrag.  
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5.5 Bortfallsanalys 
5.5.1 Revisorer 
Urvalet för den empiriska studien utifrån revisorernas perspektiv bestod av en 

totalpopulation av kvalificerade revisorer i Sverige. Den totala populationen motsvarade 

3156 stycken godkända och auktoriserade revisorer, till vilka vår enkätförfrågan 

skickades ut via mail. Av dessa var det 136 stycken mail som inte levererades på grund 

av inaktuella mailadresser eller att mottagaren valt att blockera utskick från den 

distributör vi använt oss av vid utformningen av enkäten. Detta innebär således ett 

bortfall motsvarande 6,8 % av det totala antalet revisorer. Därutöver meddelade 26 

stycken revisorer att de valde att inte delta i enkätundersökningen vilket motsvarar ett 

bortfall om 0,8 % av den totala populationen. Ett fåtal av dessa var revisorer vilka gått i 

pension och vilka därmed valde att inte medverka. Huvuddelen av revisorerna vilka 

informerade oss om att de valde att avstå från att besvara enkäten angav att de inte hade 

möjlighet på grund av tidsbrist. Det föreligger nämligen en hög arbetsbelastning inom 

revisionsbranschen under denna tid på året då vi skickade ut vår enkät. Av dessa 26 

revisorer vilka inte ämnade delta var det två revisorer vilka inte ansåg sig lämpade att 

medverka i undersökningen då de arbetade på Riksrevisionen och således enbart 

reviderar offentlig verksamhet. 

 

Det var 249 revisorer som slutligen deltog i vår enkätstudie, varav 216 stycken revisorer 

slutförde enkäten. Detta innebär att 1,0 % valde att avstå från att genomföra enkäten i 

sin helhet. Då 216 revisorer valde att slutföra enkäten erhöll vi en svarsfrekvens om 7,5 

%.  

 
Figur 4. Bortfallsanalys revisorer, andel familjeföretag 
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Av de 216 revisorer vilka besvarat enkäten har 88,9 % angett att de reviderar 

familjeföretag 21-100 % av sin arbetstid. Vi har valt att i vår studie enbart använda 

svaren från de revisorer vilka ägnar mer än 21 % av sin arbetstid åt att revidera 

familjeföretag. En anledning till den låga svarsfrekvensen från revisorerna är med stor 

sannolikhet att vi utför vårt examensarbete under den period då revisorerna har som 

högst arbetsbelastning. Således kan ett stort bortfall antas förekomma på grund av att de 

inte har tid att besvara enkäter. Dessutom framgick från flertalet revisorer vilka tog sig 

tiden att besvara vår förfrågan och tacka nej till vår inbjudan att revisorerna vid denna 

tid också får ett stort antal enkäter varje dag och att de således väljer att avstå från att 

besvara många av dem.  

 

I bortfallsanalysen som följer förekommer endast 3114 kvalificerade revisorer i den 

totala populationen och antalet skiljer sig således från den totala population vilken 

tidigare presenterats. Detta förklaras av att vi vid insamlandet av information av den 

totala populationen endast kunde erhålla information gällande kön, kvalifikation och 

byråtillhörighet för 3114 revisorer. Detta tillskillnad mot de 3156 mailadresser vi kunde 

tillgå via FAR:s register. Vi anser dock att det inte kommer påverka bortfallsanalysen 

då 3114 revisorer kan sägas motsvara den totala populationen av kvalificerade revisorer 

i Sverige. 

 

5.5.1.1 Män och kvinnor 
Kön 
 Utskick % Besvarande 

respondenter 
% Familjerevisorer % 

Män 2121 68,1 157 72,7 143 74,5 
Kvinnor 993 31,9 59 27,3 49 25,5 
 3114 100,0 216 100,0 192 100,0 
Tabell 5. Bortfallsanalys revisorer, fördelning kön 

Utskicket skedde till en större andel manliga revisorer än kvinnliga. Gällande de 

revisorer vilka besvarade enkäten är det fler män än kvinnor som medverkat i 

undersökningen relativt sett till hur många av respektive kön vi skickade ut till. Detta då 

männen representerar 72,2 % av de besvarande respondenterna i jämförelse med 

andelen om 68,1 % vilken männen motsvarar i den totala populationen. Av samtliga 

män har 7,4 % besvarat enkäten respektive 5,6 % av samtliga kvinnor. Av dessa angav 
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sig 6,7 % av männen revidera familjeföretag till mer än 21 % av sin arbetstid respektive 

4,6 % av kvinnorna. 

 

Chi-två test, män och kvinnor 

 Observerat 
antal  

Förväntat 
antal 

Testets p-
värde 

Män 143 131 0,0583366 
Kvinnor 49 61 
Tabell 6. Bortfallsanalys revisorer, chi-två test kön 

Chi-två test genomfördes för att undersöka om fördelningen mellan den observerade 

datan skiljer sig åt från fördelningen i den förväntade datan och om detta i sådana fall 

beror på slumpen. När testets p-värde överstiger den valda signifikansnivån om 0,05 

påvisas att skillnaderna i fördelningen mellan grupperna inte är signifikant utan beror av 

slumpen. Då testets p-värde överstiger signifikansivån om 0,05 påvisas att skillnaderna 

mellan den observerade datan och den förväntade datan gällande kön beror av slumpen. 

 

5.5.1.2 Byråtillhörighet 
Byrå 
 Utskick Besvarande 

respondenter 
Familjerevisorer 

Antal % Antal % Antal % 
PwC 556 17,9 35 16,2 29 15,1 
EY 374 12,0 20 9,3 14 7,3 
KMPG 323 10,4 25 11,6 21 10,9 
Deloitte 122 3,9 0 0 0 0 
Grant 
Thornton 

229 7,4 7 3,2 6 3,1 

BDO 108 3,5 7 3,2 6 3,1 
Mazars SET 77 2,5 5 2,3 5 2,6 
Annan byrå 1325 42,5 117 54,2 111 57,8 
 3114 100,0 216 100,0 192 100,0 
Tabell 7. Bortfallsanalys revisorer, fördelning byrå 

Svarsfrekvensen från respektive byrå är relativt lik den andel de olika byråerna 

representerar i den totala populationen. Exempelvis erhölls högst svarsfrekvens från 

annan byrå vilken också representerar högst andel i populationen. Den byrå som 

utmärker sig gällande svarsfrekvens är Deloitte där ingen av de 122 revisorer som 

mottagit vår förfrågan har valt att delta i undersökningen. Deloitte representerade 3,9 % 

av den totala populationen. Även Grant Thornton har en lägre svarsfrekvens vid 
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jämförelse av den andel byrån representerar i den totala populationen och andelen de 

motsvarar bland de besvarande respondenterna. Grant Thornton motsvarar 3,2 % av de 

besvarande respondenterna i jämförelse med de 7,4 % byrån representerar i den totala 

populationen.  

 

Från samtliga byråer inom Big 4 har en svarsfrekvens erhållits om 5,8 %, varav 4,7 % 

av dessa anger sig revidera familjeföretag till mer än 21 % av sin arbetstid. Big 4 

representerar tillsammans 44,2 % av den totala populationen men representerar endast 

37,1 % av de besvarande respondenterna samt 33,3 % av de revisorer vilka anger sig 

revidera familjeföretag till mer än 21 %. Den låga svarsfrekvensen från byråerna inom 

Big 4 skulle kunna förklaras av att de reviderar större bolag samt börsnoterade bolag 

varför de kan ansett sig mindre lämpade att delta i undersökningen vilken rör 

familjeföretag. Detta kan även förklara att andelen vilka uppger sig revidera 

familjeföretag till mer än 21 % sjunker en till två procentenheter gentemot de revisorer 

som besvarat enkäten från respektive byrå. Från de byråer som klassas som annan byrå, 

det vill säga inte ingår i Big 7, har en svarsfrekvens erhållits om 8,8 %, varav 8,4 % 

anger sig revidera familjeföretag till mer än 21 %. Revisorer vilka representerar en 

annan byrå än de inom Big 7 är klart överrepresenterade i vår undersökning. Detta då de 

representerar 54,2 % av revisorerna som besvarat enkäten i jämförelse med andelen om 

42,5 % de representerar i den totala populationen.  

 

Chi-två test, byrå 

 Observerat 
antal 

Förväntat 
antal 

P-värde 

PwC 29 34 0,00030502 
EY 14 23 
KPMG 21 20 
Deloitte 0 7 
Grant 
Thornton 

6 14 

Mazars SET 5 5 
BDO  6 7 
Annan byrå 111 82 
Tabell 8. Bortfallsanalys revisorer, chi-två test byrå 

Testets p-värde understiger signifkansnivån om 0,05 och skillnaderna i fördelningen 

mellan den observerade datan och den förväntade datan beror således inte av slumpen. 
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Som tidigare nämnt är mindre byråer, ”annan byrå”, överrepresenterade i urvalet, vilket 

även kan tänkas förklara skillnaderna mellan den observerade och den förväntade datan. 

Att inga revisorer från Deloitte besvarat enkäten kan även det förklara skillnaderna i 

fördelningen. 

 

5.5.1.3 Kvalifikation 
Kvalifikation 
 Utskick Besvarande 

respondenter 
Familjerevisorer 

Antal % Antal % Antal % 
Auktoriserade 2543 81,6 172 79,6 149 77,6 
Godkända 571 18,3 44 20,4 43 22,4 
 3114 100,0 216 100,0 192 100,0 
Tabell 9. Bortfallsanalys revisorer, fördelning kvalifikation 

En stark majoritet av auktoriserade revisorer förekommer i förhållande till andelen 

godkända revisorer i populationen. Denna fördelning är även snarlik när det kommer till 

kvalifikationen hos de respondenter som besvarat enkäten. Andelen godkända revisorer 

stiger dock cirka två procentenheter i fördelningen av de besvarande respondenterna. 

Fördelningen mellan de godkända och auktoriserade revisorerna skiljer sig ytterligare 

mot den totala populationen gällande de revisorer vilka angett sig revidera 

familjeföretag till mer än 21 %. Även här är dock fördelningen av kvalifikation hos 

revisorerna relativt lik fördelningen i den totala populationen. 

 

Chi-två test, kvalifikation 

 Observerat 
antal 

Förväntat 
antal 

P-värde 

Auktoriserad 149 157 0,14607301 
Godkänd 43 35 
Tabell 10. Bortfallsanalys revisorer, chi-två test kvalifikation 

Då testets p-värde överstiger signifikansivån om 0,05 påvisas att skillnaderna mellan 

den observerade datan och den förväntade datan beror av slumpen.  

 

5.5.1.4 Sammanfattning 
Utifrån bortfallsanalysen av enkäten till revisorerna kan uttydas att studien inte i sin 

helhet kan generaliseras till den totala populationen av revisorer. Detta då skillnaden i 

den observerade och förväntade datan gällande byråtillhörighet inte beror av slumpen. 

Studiens huvudsyfte är att finna samband mellan familjeföretagets karaktärsdrag och 
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revisorns roller, den främsta ambitionen är således inte att generalisera resultaten till 

totalpopulationen.  

 

5.5.2 Familjeföretag 
Urvalet för den empiriska studien utifrån familjeföretagarnas perspektiv bestod av 2000 

företag. Av dessa levererades 33 av mailen inte ut till företagen vilket således utgör ett 

bortfall på 1,65 %. Av de 1977 företagarna vilka mottog vår enkätförfrågan besvarade 

174 stycken, det vill säga 8,7 %, att de inte ämnade delta i enkäten. Det var 122 av dessa 

vilka valde att inte medverka då de inte var ett familjeföretag, vilket utgör 7,9 %. 

Resterande 16 företagare vilka inte ämnade medverka tackade enbart nej eller valde att 

inte delta på grund av tidsbrist.  

 

Det var 325 företagare som slutligen deltog i vår enkätstudie, varav 237 stycken 

företagare slutförde enkäten. Detta innebär att 4,4 % valde att avstå från att genomföra 

enkäten i sin helhet.  

 
Figur 5. Bortfallsanalys familjeföretag, andel familjeföretag 

Av de 237 företagare vilka slutförde enkäten uppgav sig 188 stycken vara 

familjeföretagare enligt vår definition. Således är 79,3 % av de svar vi fått in 

familjeföretag. I introduktionsbrevet angavs att enkäten riktade sig just till 

familjeföretag vilket kan förklara att det främst också är just familjeföretagare som 

besvarat enkäten. Svarsfrekvensen på enkäten till företagarna är relativt låg. Detta kan 

till stor del bero på att många av de företag vi skickade ut en enkätinbjudan till inte var 

familjeföretag och att de valt att inte medverka utan att meddela om detta. Som tidigare 

nämnt finns inget register att tillgå över samtliga familjeföretag i Sverige. Således kan 

ingen bortfallsanalys genomföras för enkäten till företagarna.  
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Kapitel 6. Empirisk analys & diskussion 
I följande kapitel presenteras resultaten från den insamlade datan. Kapitlet inleds med 

att presentera konstruktionen av index. Därefter presenteras den beskrivande statistiken 

utifrån de båda rapportörerna vilket följs av vår hypotesprövning med analys och 

diskussion av resultaten. 

 
6.1 Index 

De påståenden i enkätfrågorna med avsikt att mäta samma karaktärsdrag hos 

familjeföretaget och samma roll hos revisorn testades med hjälp av faktoranalys 

(Appendix 12 för revisorerna respektive Appendix 13 för familjeföretagarna) samt med 

hjälp av Cronbach´s Alpha för att se om påståendena uttrycker samma underliggande 

attribut. Cronbach´s Alpha är den mest använda indikatorn för att mäta den interna 

reliabiliteten, det vill säga huruvida påståendena mäter samma sak eller inte. Ett 

accepterat värde på Cronbach’s Alpha koefficienten är som regel 0,6-0,7 (Hair et. al., 

2010). Indexen i denna studie har utgått från gränsvärdet 0,7 med ett undantag där 0,696 

accepterades. Detta då koefficienten var nära gränsvärdet och påståendena vilka ämnade 

ingå i indexet var teoretiskt motiverade att representera samma variabel. För nya 

instrument kan ett lägre gränsvärde än 0,7 anses acceptabelt (Hair et. al., 2010). I 

studien används ett mätinstrument som till största delen är nyutformat men delar av 

instrumentet bygger på tidigare instrument. Således ansåg vi att ett gränsvärde om 0,7 

var lämpligt att utgå från i vår studie.   
 

6.1.1 Index revisorerna 

I följande avsnitt presenteras de index som skapats utifrån frågorna och påståendena i 

enkäten vilken har besvarats av revisorerna. 

 

6.1.1.1 Beroende variabler 

Nedan redovisas en övergripande modell över de index vilka skapats för de beroende 

variablerna. Därefter förklaras de index som kräver en tydligare motivering.  
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Roll Index Påståenden Cronbach’s 
Alpha 

Granskare Granskare 7:1, 7:2, 7:3, 
7:4, 7:5 

0,770 

Rådgivare företaget Rådgivare redovisningen 8:1, 8:2, 8:7 
8:8 

0,859 

Rådgivare verksamheten 8:3, 8:4, 8:5 0,838 
Rådgivare familjen Rådgivare familjen 8:6, 8:7, 8:9 0,789 
Konsult Konsult 9:1, 9:2, 9:3, 

9:4, 9:5 
0,852 

Medlare Medlare 10:1, 10:2, 
10:3 

0,768 

Förmedlare Förmedlare 10:4, 10:5, 
10:6 

0,835 

Uppmuntran Uppmuntran 11:2, 11:3, 
12:2, 12:3, 
13:2 

0,911 

Stöttepelare Stöttepelare 14:1; 14:2, 
14:3, 14:4 

0,895 

Katalysator Katalysator 11:4, 12:4, 
12:5 

0,849 

Nätverk Nätverk inom byrån 15:1 - 
Nätverk utanför byrån 15:2 - 

Informationskanal Informationskanal 
redovisning 

15:3, 15:4 0,816 

Informationskanal omvärlden 15:5, 15:6, 
15:7 

0,923 

Tabell 11. Index revisorer, beroende variabler 

Rådgivare i företaget

Påståendena i enkäten med syfte att mäta revisorns roll som rådgivare i företaget visade 

sig mäta två underliggande attribut. Faktoranalysen, se appendix 12, visade att 

påståenden vilka berörde redovisnings- och skattefrågor mätte ett attribut medan 

påståenden gällande råd vid investeringar, finansiering och omstrukturering mätte ett 

annat attribut. Revisorn som rådgivare i företaget delades därför upp i två index, ett som 

rådgivare gällande redovisningen och ett som rådgivare gällande verksamheten. Denna 

uppdelning är även teoretiskt motiverad då råd gällande redovisning och skatt kontra råd 

gällande verksamheten vid speciella situationer, såsom vid investeringar och 

omstruktureringar, inte är samma typ av rådgivningsfrågor. Frågor gällande skatt och 

redovisning är frågor som revisorn förväntas vara uppdaterad i och i vilka revisorn 

förväntas kunna agera rådgivare i för företaget. Enligt FAR (2013) är revisorn skyldig 

att agera rådgivare i just dessa frågor. När det istället kommer till frågor som gäller 

investeringar, finansiering och omstrukturering kan tänkas att mindre förväntningar 
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finns på revisorn som rådgivare då dessa inte är en del av revisorns yrkesroll på samma 

sätt vilket kan förklara varför faktoranalysen visar på att påståendena observerar olika 

underliggande attribut.  
 

Nätverk 

De två påståenden med avsikt att mäta revisorn som tillhandahållare av nätverk visade 

sig inte mäta samma attribut och kunde således inte skapa ett index. Det ena påståendet 

gällde nätverk inom byrån medan det andra gällde nätverk utanför byrån såsom 

exempelvis kontakter inom bank- och försäkring etcetera. Således skapades inget index 

utan påståendena behölls var för sig för att låta det ena mäta revisorn som 

tillhandahållare av nätverk inom byrån och den andra revisorn som tillhandahållare av 

nätverk utanför byrån.  
 

Informationskanal 

Revisorns roll som informationskanal mättes i enkäten genom påståenden dels gällande 

att ge information i redovisnings- och skattefrågor och dels genom påståenden rörande 

yttre faktorer såsom samhällsfrågor och nyheter inom företagets bransch och gällande 

dess konkurrenter. Resultaten av faktoranalysen visade sig även bekräfta dessa två 

underliggande attribut. Av den ursprungliga rollen som informationskanal skapades 

således två index, ett för revisorn som informationskanal i redovisnings- och 

skattefrågor och ett för informationskanal gällande omvärlden.   
 

6.1.1.2 Oberoende variabler 
Nedan redovisas en övergripande modell över de index vilka skapats för de oberoende 

variablerna. Därefter förklaras de index som kräver en tydligare motivering.  
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Karaktärsdrag Index Påståenden Cronbach's 
Alpha 

Överlappning familj, 
företag, ägande 

Socio-emotional wealth 16:8, 16:9 0,696 

Kontroll & 
informationsövertag 

Kontroll & 
informationsövertag 

16:1, 16:2 0,891 

Integritet & sekretess Integritet & sekretess 16:3, 16:4 0,879 
Långsiktighet Långsiktighet 16:5 - 

Långsiktighet gällande 
generationer 

16:6 - 

Icke finansiella mål/ 
socio-emotional wealth 

Icke-finansiella mål & socio-
emotional wealth 

16:7, 16:8, 
16:9 

0,703 

Icke-finansiella mål 16:7 - 
Socio-emotional wealth 16:8, 16:9 0,696 

Riskaversa Försiktighet 16:10, 16:11 0,721 
Tröghet 
Nepotism Nepotism, fördelar för 

familjen 
17:1, 17:2, 
17:3, 17:4 

0,845 

Nepotism, nackdel för 
utomstående 

17:5, 17:6, 
17:7 

0,836 

Tabell 12. Index revisorer, oberoende variabler 

 

Långsiktighet 

Två påståenden båda med avsikt att mäta långsiktighet hos familjeföretagen ställdes i 

enkäten. Dock visade sig påståendena mäta olika underliggande attribut. Det ena 

påståendet berörde långsiktighet gällande vikten av att driva företaget med avsikt att 

nästa generation ska kunna ta över. Det andra påståendet berörde hur familjeföretag 

särskiljer sig genom att de innehar ett långsiktigt fokus med verksamhet och mätte 

således en allmän långsiktighet hos familjeföretagen. Inget index skapades därför utan 

frågorna behölls som de var. 
 

Icke-finansiella mål & socio-emotional wealth  

I enkäten till revisorerna mäts socio-emotional wealth genom att fråga revisorerna hur 

de upplever de icke-finansiella aspekterna som karaktäriserar familjeföretaget på grund 

av att de har känslomässiga behov i verksamheten, såsom att familjen värnar om 

företagets ekonomiska oberoende istället för att maximera avkastningen. Ett index 

skapas där de icke-finansiella aspekterna som kan visa på en socio-emotional wealth 

finns hos familjen slås samman med hur revisorerna upplever att familjeföretagen har 

icke-finansiella mål i allmänhet. Detta motiveras av litteraturen som understryker att 
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socio-emotional wealth skapar icke-finansiella mål och aspekter i ett familjeföretag. 

Icke-finansiella mål kan även förekomma utan socio-emotional wealth, exempelvis att 

företaget värnar om de anställda. Därför skapades dessutom ett index för enbart icke-

finansiella mål i allmänhet respektive ett index för enbart de aspekter som i enkäten 

representerar socio-emotional wealth utan hänsyn till icke-finansiella aspekter.  Detta 

för att kunna testa icke-finansiella mål och socio-emotional wealth separat i 

våra hypoteser då karaktärsdragen delvis skiljer sig åt och delvis går samman.  
 

Överlappning 

Indexet för socio-emotional wealth får i hypotesprövningarna även representera 

överlappningen mellan familj, ägande och företag. Detta motiveras av att 

överlappningen och socio-emotional wealth är så pass sammanlänkade. Det går dels att 

säga att överlappningen skapar en socio-emotional wealth hos företagarna men även att 

de känslomässiga behoven är det som skapar överlappningen mellan familj, ägande och 

företag.  

 

Riskavershet samt tröghet vid förändringar 

Påståendena i enkäten med syfte att mäta riskavershet hos familjeföretagarna respektive 

trögheten vid förändringar visade sig mäta samma fenomen. Dessa karaktärsdrag är 

även teoretiskt sammanlänkade och att skapa ett index för de båda ansåg vi således 

försvarbart. Ett index skapades därmed för att representera familjeföretagarnas 

försiktighet.  
 

Nepotism 

Åtta påståenden i enkäten hade för avsikt att fånga karaktärsdraget nepotism. I 

faktoranalysen visade resultaten att påståendena representerade två komponenter. 

Påståenden som beskrev nepotism genom att familjemedlemmar behandlas fördelaktigt 

visade sig mäta samma sak. De påståenden som istället frågade efter om företagarna 

drar sig från att blanda in utomstående i företaget visade sig mäta ett annat attribut. Två 

index gällande nepotism skapades således. Påståendet “prioriterar kompetens vid 

nyanställning” passade inte in bland någon av indexen för att mäta nepotism. Påståendet 

misslyckades alltså mäta vad som avsågs och uteslöts därför ur indexkonstruktionen.  
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6.1.2 Index familjeföretagarna  
I följande avsnitt presenteras de index som skapats utifrån frågorna och påståendena i 

enkäten vilken har besvarats av familjeföretagarna. 
 

6.1.2.1 Beroende variabler 
Nedan redovisas en övergripande modell över de index vilka skapats för de beroende 

variablerna. Därefter förklaras de index som kräver en tydligare motivering.  

 
Roll Index Påståenden Cronbach's 

Alpha 
Granskare Granskare 15:1, 15:2, 

15:3, 15:4, 
15:5 

0,881 

Rådgivare i företaget Rådgivare företaget 16:1, 16:2, 
16:3, 16:4, 
16:5, 16:7, 
16:8 

0,910 

Rådgivare i familjen Rådgivare familjen 16:6, 16:7, 
16:9 

0,841 

Konsult Konsult 17:1, 17:2, 
17:3, 17:4, 
17:5 

0,864 

Medlare Medlare 18:1, 18:2, 
18:3 

0,907 

Förmedlare Förmedlare 18:4, 18:5, 
18:6 

0,937 

Uppmuntran Uppmuntran 19:2, 19:3, 
20:2, 20:3, 
21:2 

0,948 

Katalysator Katalysator 19:4, 20:4, 
20:5 

0,921 

Nätverk Nätverk 22:1, 22:2 0,713 
Informationskanal Informationskanal, yttre 22:3, 22:4, 

22:5 22:6 
0,887 

Informationskanal, bransch   22:7, 22:8 0,868 
Tabell 13. Index familjeföretag, beroende variabler 

Informationskanal 

Utifrån svaren från familjeföretagarna gällande revisorn som informationskanal visade 

det sig att familjeföretagarna upplever att revisorn kan agera informationskanal på två 

olika områden, se appendix 13. Påståendena gällande branschen och konkurrenter mätte 

samma underliggande attribut och av dem skapades ett index. Ett andra index skapades 

av påståendena som berör information utanför den egna branschen, såsom redovisnings- 

och skattefrågor samt samhällsfrågor.  
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6.1.2.2 Oberoende variabler 
Nedan redovisas en övergripande modell över de index vilka skapats för de oberoende 

variablerna. Därefter förklaras de index som kräver en tydligare motivering.  

 

Karaktärsdrag index Påståenden  Cronbach´s 
Alpha 

Ägande, familj, företag 
 sammankopplade  

Socio-emotional wealth 13:1, 13:2, 
13:3, 13:4 

0,805 

Kontroll och 
informationsövertag 

Behåller kontroll allmänt 13:6 - 
Behåller kontroll 
investeringar 

14:5 - 

Integritet och sekretess Inte för mycket information  
till utomstående 

12:8 - 

Långsiktighet Långsiktighet generationer 13:7, 14:3 0,808 
Är långsiktig 14:2 - 
Långsiktigt resultat  
viktigare än kortsiktigt 

13:5 - 

Icke-finansiella mål  
/ socio-emotional wealth 

Icke-finansiella mål 12:1, 12:2, 
12:3, 12: 4, 
12:5 

0,790 

Socio-emotional wealth 13:1, 13:2, 
13:3, 13:4 

0,805 

Riskaversa Inte medför stora finansiella 
risker 

14:6 - 

Tröghet Förändringar sker långsamt  12:6 - 
Avvaktar och ser vad som  
händer vid stora förändringar 

13:8 - 

Nepotism Nepotism 9:1, 9:2, 9:3, 
10:1, 10:2, 
10:3 

0,779 

Tabell 14. Index familjeföretag, oberoende variabler 

Överlappning 

Med samma motivering som för indexet i revisorernas enkät, se sidan 99, mäts 

överlappningen genom frågorna som rör socio-emotional wealth.  
 

Kontroll och informationsövertag 

Familjeföretagets kontroll- och informationsövertag försökte fångas upp genom två 

påståenden med avsikt att göras till ett index. De två påståendena kunde dock inte göras 

till ett index utan användes i hypotesprövningarna var för sig för att representera 

karaktärsdraget kontroll- och informationsövertag. Varför de båda påståendena inte 

lyckades mäta samma attribut skulle kunna förklaras av att det ena påståendet var 
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utformat efter en situation medan det andra påståendet var utformat mer allmänt rörande 

familjens kontroll i företaget.   

 

Långsiktighet 

Fyra påståenden ställdes gällande familjeföretagets långsiktighet med avsikt att generera 

ett index. De två påståenden som beskrev långsiktighet utifrån att företaget drivs för att 

kunna föra det vidare till nästkommande generation visade sig mäta samma attribut och 

av dem skapades ett index. De ytterligare två frågorna vilka ställdes rörande 

långsiktighet berörde hur företagarna resonerade angående företagets resultat och vid 

investeringar. Av dessa påståenden kunde inget index skapas då de inte visade sig mäta 

samma fenomen och således användes de istället i hypotesprövningarna var för sig.  
 

Icke-finansiella mål och socio-emotional wealth 

Indexet för företagets icke-finansiella mål skapades av de påståenden som berörde hur 

företagarna såg på hur anställda, kunder och leverantörer behandlas samt hur de 

värderar utomståendes bild av företaget. De påståenden gällande familjen och 

familjemedlemmarnas känslomässiga behov i verksamheten samt gällande 

överlappningen mellan ägande, företag och familj skapade tillsammans ett index för 

socio-emotional wealth. 

 

Tröghet 

I enkäten ställdes tre frågor vilka ämnade mäta familjeföretagets tröghet vid 

förändringar. Dessa visade sig inte observera samma underliggande attribut och således 

skapades inget index. Påståendet om företagaren anser att det är viktigt att förändring 

sker snabbt var tänkt att användas omvänt för att visa på trögheten. Detta påstående 

visade sig inte fungera i enkäten och har således inte använts vid hypotesprövningarna.  
 

Nepotism 

För att mäta nepotismen hos familjeföretagen användes andelen familjemedlemmar i 

ägandet, styrelsen och ledningen. En högre andel familjemedlemmar i samtliga dessa 

positioner ämnar visa på en högre grad av nepotism.  Andelen räknades ut genom att 

summera antalet familjemedlemmar i de olika positionerna för att sedan dividera detta 

antal med det totala antalet representanter i samtliga positioner. Denna variabel 

användes sedan i regressionerna som representant för karaktärsdraget. 
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6.2 Beskrivande statistik 
I följande avsnitt presenteras beskrivande statistik över de respondenter som svarat på 

vår enkät. Först presenteras revisorernas svar vilket följs av en presentation av 

familjeföretagarnas svar.  

 

6.2.1 Revisorer 
I vår analys av de empiriska resultaten kommer vi att utgå från de revisorer vilka uppger 

sig revidera familjeföretag till över 21 % av sin arbetstid. Av de 216 revisorer som 

besvarat vår enkät uppfyllde 192 stycken kriteriet vilka följande statistik kommer att 

baseras på.  

 
Figur 6. Beskrivande statistik revisorer, kön 

Av de 192 revisorerna som besvarade enkäten var 74 %, det vill säga 142 stycken av 

respondenterna män och 26 %, 50 stycken, kvinnor.  

 
Figur 7. Beskrivande statistik revisorer, byrå 
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I enkäten fick revisorerna besvara vilken byrå de representerar och i diagrammet ovan 

visas fördelningen över byråerna. Ingen av våra respondenter representerar 

revisionsbyrån Deloitte. Att en så pass stor byrå valt att inte delta i vår undersökning har 

en stor påverkan på svarsfrekvensen. Den största kategorin är de revisorer vilka tillhör 

en annan byrå än de som ingår i Big 7, vilka representerar hela 57,8% av det totala 

antalet respondenter. Big 4, det vill säga EY, Deloitte, PwC och KMPG representerar 

tillsammans endast 33,3 % av respondenterna.  

 
Figur 8. Beskrivande statistik revisorer, kvalifikation 

Vår enkät skickades ut till samtliga kvalificerade revisorer vilka fanns registrerade på 

FAR:s hemsida. I enkäten fick de sedan besvara vilken kvalifikation de innehar. Av de 

192 revisorerna som besvarade vår enkät var 77,6 % auktoriserade revisorer medan 

resterande 22,4 % var godkända revisorer.    

 
Figur 9. Beskrivande statistik revisorer, år som kvalificerad 
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I enkäten fick revisorerna uppge vilket år de blev kvalificerade revisorer. Hur länge 

respondenterna arbetat som kvalificerade revisorer kan visa på deras erfarenhet i yrket. 

Bland våra respondenter har största delen lång erfarenhet som kvalificerade revisorer. 

Hela 77 % av respondenterna har varit kvalificerade i mer än 10 år. Medianen av svaren 

är att de blev kvalificerade för 21 år sedan. Således kan sägas att revisorerna vilka 

besvarat enkäten kan tänkas ge tillförlitliga svar då största delen har lång erfarenhet 

inom yrket.  

 
Figur 10. Beskrivande statistik revisorer, andel familjeföretag 

I enkäten fick respondenterna besvara frågan hur stor del av sin arbetstid de ägnar åt 

familjeföretag. Som tidigare nämnt har de som på frågan svarat att de från 0 till 20 % 

sysslar med familjeföretag uteslutits ur vår analys för att erhålla tillförlitligare resultat. 

Bland de 192 revisorer som besvarat vår enkät utefter detta kriterium anger nästan 50 % 

av respondenterna att de ägnar 81-100 % av sin arbetstid åt familjeföretag. Därutöver 

anger sig nästan 25 % att de ägnar 61-80 % av sin arbetstid åt att revidera familjeföretag 

och således hamnar 74 % av respondenterna inom intervallet 61-100 %. Utifrån detta 

kan sägas att största delen av våra respondenter har stor erfarenhet och således kan de 

förväntas ha god insikt och kunskap både gällande familjeföretag och gällande revision 

i familjeföretag. Därmed kan sägas att respondenternas svar har god tillförlitlighet för 

vår studie. 
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6.2.2 Familjeföretag 
 

 
Figur 11. Beskrivande statistik familjeföretag, andel familjeföretag 

Av de 237 företagare som besvarade vår enkät ansåg sig 188 vara familjeföretag utefter 

vår definition. Följande statistik kommer baseras på dessa 188 företags svar.  

 
Figur 12. Beskrivande statistik familjeföretag, position 

Den som besvarade enkäten fick frågan vilken roll denne har i företaget och diagrammet 

nedan visar fördelningen mellan svarsalternativen. Att hela 93,1 % av de som besvarade 

enkäten var ägare, företagsledare eller styrelsemedlem ökar chanserna för att 

respondenterna har en nära relation med revisorn vilket ökar tillförlitligheten i 

resultaten.  
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Figur 13. Beskrivande statistik familjeföretag, revisionsbyrå 

Av de 188 företagare som besvarade enkäten visade det sig att 46 % har revisorer som 

representerar ”annan byrå”, medan Big 4 anlitas av 54 % av företagarna. Detta ger 

indikationer på att familjeföretag tenderar att föredra en mindre revisionsbyrå framför 

Big 4.   

 

 
Figur 14. Beskrivande statistik familjeföretag, antal år med samma byrå 

Respondenternas svar på frågan hur många år de haft sin revisionsbyrå redovisas i 

diagrammet ovan. Att störst andel familjeföretag haft sin revisionsbyrå 1-5 år kan tyda 

på att många av respondenterna är nystartade företag. Majoriteten av företagarna har 

haft samma revisionsbyrå i mer än 10 år. 
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Figur 15. Beskrivande statistik familjeföretag, antal generationsskiften 

48 % av de familjeföretag som besvarade enkäten uppgav att de genomgått ett eller flera 

generationsskiften. Detta gör att vi med säkerhet kan säga att minst 48 % av svaren 

kommer från familjeföretag.  

Figur 16. Beskrivande statistik familjeföretag, antal anställda 

Diagrammet ovan visar spridningen av hur många anställda de responderande företagen 

har. Ur databasen ORBIS togs företag med 5-100 anställda fram, trots det har enkäten 

besvarats av företag med 0-5 anställda. Vi utgår från att dessa företag trots att de inte 
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omfattas av revisionsplikten valt att ha en revisor och att de därför bidragit med 

korrekta svar i enkäten.  

Figur 17. Beskrivande statistik familjeföretag, andel utomstående 

Diagrammet visar många av respondenterna som har icke-familjemedlemmar i ägandet, 

styrelsen och ledningen. Detta kan antas påverka vissa av familjeföretagens 

karaktärsdrag och på vilket sätt karaktärsdragen påverkar revisorns roller.  

6.2.3 Beskrivande statistik av variabler 
I tabellerna nedan redovisas medelvärde, median och standardavvikelse för samtliga 

oberoende och beroende variabler. Den univariata analysen av variablerna genomförs 

för att ge en överskådlig bild av materialet, i vilken utsträckning rollerna och 

karaktärsdragen har uppfattats av revisorerna respektive familjeföretagarna samt hur 

variansen i uppfattningarna förhåller sig. Värdena baserar på en 7-gradig likertskala. 
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6.2.3.1 Revisorns roller 
Revisorns roller Rapportör (index) Medelvärde Median Std.avvikelse 
Granskare Revisorer 6,2 6,2 0,6 

Familjeföretagare 6,0 6,2 1,1 
Revisionsnära 
rådgivare företaget 

Revisorer, rådgivare 
gällande redovisningen 

6,3 6,5 0,8 

Revisorer, rådgivare 
gällande verksamheten 

4,9 5,0 1,3 

Familjeföretagare 5,4 5,7 1,5 
Rådgivare familjen Revisorer 5,7 6,0 1,0 

Familjeföretagare 5,4 5,6 1,5 
Konsult (NAS) Revisorer 5,7 6,0 1,0 

Familjeföretagare 5,2 5,6 1,6 
Medlare Revisorer 4,4 4,3 1,4 

Familjeföretagare 4,0 4,0 1,9 
Förmedlare Revisorer 3,8 4,0 1,6 

Familjeföretagare 3,8 3,7 1,9 
Uppmuntran Revisorer 5,4 5,5 1,3 

Familjeföretagare 4,7 5,0 1,7 
Stöttepelare Revisorer 5,1 5,5 1,3 
Katalysator Revisorer 3,6 3,7 1,4 

Familjeföretagare 3,5 3,3 1,9 
Nätverk Revisorer, nätverk inom 

byrån 
6,0 6,0 1,5 

Revisorer, nätverk 
utanför byrån 

5,7 6,0 1,3 

Familjeföretagare 5,0 5,0 1,6 
Informationskanal Revisorer, 

informationskanal 
redovisning 

6,3 6,5 0,8 

Revisorer, 
informationskanal 
omvärlden 

4,0 4,0 1,4 

Familjeföretagare, 
informationskanal yttre 
faktorer 

5,2 5,5 1,5 

Familjeföretagare, 
informationskanal 
bransch 

2,8 2,0 1,8 

Tabell 15. Revisorns roller: medelvärde, median, std.avvikelse 

Som ovanstående tabell visar uppfattar revisorerna sina roller som granskare, 

revisionsnära rådgivare gällande redovisningen, tillhandahållare av nätverk inom byrån 

samt informationskanal gällande redovisningen som allra starkast. Även 

standardavvikelsen i dessa roller är låg vilket visar på en liten varians i svaren. 

Företagarna visar sig även de uppfatta revisorns roll som granskare och rådgivare i stor 
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utsträckning. Gällande revisorn som tillhandahållare av nätverk inom byrån och 

informationskanal gällande redovisningen uppfattar dock företagarna rollerna i mindre 

utsträckning än revisorerna själva då medelvärdena här är 5,0 respektive 4,0 kontra 

medelvärdena i revisorernas enkät vilka är 6,0 respektive 6,3. Dessutom innehar svaren 

från företagarna en högre standardavvikelse. Detta fenomen visar sig förekomma hos 

samtliga roller. Företagarna upplever samtliga roller hos revisorn i lägre utsträckning än 

revisorerna själva och de innehar dessutom en högre varians i sina svar. Detta kan 

förklaras av att de enkätfrågor som behandlar revisorns roller låter revisorerna svara på 

uppfattningar om sig själva medan familjeföretagarna ombeds bedöma en annan persons 

förmåga och agerande. Hur en person uppfattar sig själv kan i stor sannolikhet tänkas 

skilja sig från hur andra personer uppfattar denna. Detta skulle kunna visa på att 

revisorerna överskattar sina insatser relativt till hur företagarna ser på revisorerna.  

 

De roller vilka sticker ut med lägre medelvärden både hos revisorerna och 

familjeföretagarna är medlare, förmedlare och katalysator, vilka har ett medelvärde 

mellan 3,5-4,4. Revisorerna och familjeföretagarna vilka besvarat enkäten upplever 

alltså att rollerna förekommer i relativt låg utsträckning. Utifrån företagarnas perspektiv 

skulle detta kunna bero på att just de företag som besvarat vår enkät inte varit i en 

situation där revisorn behövts i dessa roller och att de därför har svårt att på ett korrekt 

sätt besvara frågorna i enkäten. På motsvarande vis kan det tänkas att revisorerna vilka 

besvarat enkäten inte haft klienter som haft behovet av revisorn i dessa roller. Rollerna 

medlare och förmedlare vilka identifierades i studien av Berg och Karlsson (2013) 

visade sig inte heller i denna studie som starka roller då medelvärdet för rollerna i 

studien låg omkring 3 på en 7-gradig likertskala. Dessa roller testades ytterligare en 

gång av Andersson och Martinsson (2014) men då inte enbart i familjeföretag, även i 

denna studie fick rollerna relativt låga medelvärden.  

 

Rollen som katalysator vilken identifierats i denna studie har ett medelvärde på 3,6 hos 

revisorerna respektive 3,5 hos företagarna. Rollen kan således sägas förekomma men 

varken revisorerna eller företagarna uppfattar rollen i någon större utsträckning. 

Samtliga dessa roller har även en högre standardavvikelse vilket visar på en spridning i 

svaren.  
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Revisorns roll som informationskanal har delats upp i flera index då faktor- och 

reliabilitetsanalysen visade på att de frågor vilka avsåg mäta rollen observerade flera 

underliggande attribut. Av medelvärdena bland dessa index kan uttydas att revisorns 

roll som informationskanal upplevs starkare av både revisorerna och familjeföretagarna 

när det gäller att revisorn tillhandahåller information och nyheter vilka berör skatt- och 

redovisningsfrågor. Medan rollen upplevs förekomma i mindre utsträckning i de frågor 

vilka gäller branschen och företagets konkurrenter. Hos familjeföretagarna har revisorns 

roll som informationskanal gällande bransch och konkurrenter det lägsta medelvärdet av 

samtliga roller. Detta kan förklaras av att företagarna själva kan anse sig ha god 

kunskap och insikt i dessa frågor, varför revisorn blir en mindre betydelsefull resurs i 

dessa avseenden.  

Revisorn i sin uppmuntrande roll samt som tillhandahållare av uppmuntran har 

identifierats i en tidigare studie rörande revisorns värdeskapande av Andersson och 

Martinsson (2014). I denna studie fick den uppmuntrande rollen medelvärden mellan 

3,2-4,8 beroende på i vilken situation rollen var kopplad medan rollen som 

tillhandahållare av nätverk fick medelvärden mellan 2,9-5,3 beroende på situation. 

Gällande dessa roller hos revisorn i familjeföretaget visar vår studie att rollerna 

uppfattas hos både revisorerna och företagarna i relativt stor utsträckning då 

medelvärdena ligger mellan 5,7-6,0.  
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6.2.3.2 Familjeföretagets karaktärsdrag 
Familjeföretagets 
karaktärsdrag 

Rapportör (index) Medelvärde Median Std.avvikelse 

Ägande, familj, 
företag är 
sammankopplade 

Revisorer 5,2 5,5 1,3 
Familjeföretagare 6,0 6,3 1,0 

Kontroll- och 
informationsövertag 
hos familjeägarna 

Revisorer 5,8 6,0 1,0 
Familjeföretagare 5,7 6,0 1,6 

Hög integritet och 
sekretess 

Revisorer 4,7 5,0 1,3 
Familjeföretagare 5,0 5,0 1,7 

Långsiktighet Revisorer, 
långsiktighet 

5,6 6,0 1,4 

Revisorer, 
långsiktighet över 
generationer 

5,3 5,0 1,2 

Familjeföretagare, 
långsiktighet 
 

6,0 6,0 1,0 

Familjeföretagare, 
långsiktiga resultatet 
är viktigare än det 
kortsiktiga 

6,2 6,0 1,0 

Familjeföretagare, 
långsiktighet över 
generationer 

4,6 5,0 1,8 

Icke-finansiella mål Revisorer 4,5 5,0 1,5 
Familjeföretagare 6,7 6,8 0,5 

Socio-emotional 
wealth 

Revisorer 5,2 5,5 1,3 
Familjeföretagare 6,0 6,3 1,0 

Riskaversa Revisorer 4,2 4,0 1,4 
Familjeföretagare 5,6 6,0 1,3 

Tröghet vid 
förändringar 

Revisorer 4,5 5,0 1,3 
Familjeföretagare 3,3 3,0 1,6 

Nepotism Revisorer, till fördel 
för familj 

4,9 5,0 1,5 

Revisorer, till 
nackdel för 
utomstående 

4,9 5,0 1,2 

Familjeföretagare - - - 
Tabell 16. Familjeföretagets karaktärsdrag, medelvärde, median, std.avvikelse 

Majoriteten av samtliga karaktärsdrag hos familjeföretag upplevs starkare av 

företagarna själva än av revisorerna tillskillnad mot rollerna, vilka revisorerna istället 

upplever starkare än företagarna. Företagarna uppskattar i enkäten karaktärsdragen 

utefter det egna företaget medan revisorerna istället bidrar med sin generella uppfattning 



 

 

 

112 
 
 

av familjeföretag. Detta kan förklara varför karaktärsdragens medelvärden till största 

del är högre hos familjeföretagarna än revisorerna.  

 

Majoriteten av karaktärsdragen har dessutom ett medelvärde på 5 eller högre vilket kan 

visa på att både revisorerna och företagarna upplever att de förekommer i stor 

utsträckning. Det karaktärsdrag vilket sticker ut från övriga är tröghet vid förändringar 

som hos företagarna har ett medelvärde på 3,3. Karaktärsdragets medelvärde hos 

revisorerna är 4,5. Svårigheter har visat sig förekomma i att mäta karaktärsdraget då 

frågorna ämnade mäta trögheten i analysen inför skapandet av index visade sig 

observera olika underliggande attribut. Detta skulle även kunna förklara det låga 

medelvärdet. 

 

Nepotismen som karaktärsdrag har hos familjeföretagarna inte mätts med hjälp av en 7-

gradig likertskala utan indexet har skapats genom att se till andelen familjemedlemmar i 

ägandet, styrelsen och företagsledningen. Således presenteras i modellen inget 

medelvärde för karaktärsdraget då det inte är jämförbart med övriga medelvärden.  
 

6.3 Multipel linjär regressionsanalys 

En linjär regressionsanalys genomförs för att kontrollera sambandet mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler (Hair et. al., 2010). I följande avsnitt 

ämnar vi testa huruvida vår hypotetiska modell över sambanden mellan 

familjeföretagets karaktärsdrag och revisorns roller i familjeföretaget kan förkastas eller 

accepteras. Den empiriska analysen sker genom multipla regressionsanalyser då 

modellerna innehåller flera oberoende variabler. En modell testas för vardera beroende 

variabel, således skapas 25 modeller för att testa hypoteserna i modellen både utifrån 

revisorernas och företagarnas perspektiv. Som tidigare presenterats har index skapats 

med hjälp av faktor- och reliabilitetsanalys vilka representerar respektive roll hos 

revisorn samt karaktärsdrag hos familjeföretaget. Dessa index utgör sedan variablerna i 

vår hypotesprövning.  
 

Inför hypotesprövningen har samtliga oberoende variabler testats för multikolliniaritet 

och de beroende variablerna har testats för homoskedasticitet samt undersökts för 

huruvida variablerna var normalfördelade. De beroende variablernas normalfördelning 

testades med hjälp av ett Kolmogorov-Smirnovtest. Det visade sig att enbart ett fåtal av 
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variablerna var normalfördelade. Normalfördelning är en förutsättning för att genomföra 

en multivariat regressionsanalys. Hair et. al. (2010) och Pallant (2010) menar dock att 

huruvida variablerna är normalfördelade inte har någon större betydelse då variablerna 

innehåller ett stort antal observationer (>30). Således kan de beroende variablerna antas 

uppfylla förutsättningen för normalfördelning då dessa innehåller 192 respektive 188 

observationer. För att försöka höja studiens reliabilitet genomfördes även 

transformeringar av variablerna enligt hänvisningar av Pallant (2010, figur 8.2, s 93). 

Transformeringarna förbättrade dock inte variablernas normalfördelning och således har 

vi valt att inte använda oss av de transformerade variablerna.  
 

Därefter kontrollerades de oberoende variablernas multikolliniaritet. I samtliga 

regressioner studerades variablernas toleransvärden. Ett gränsvärde om 0,7 användes för 

att avgöra variablernas multikolliniaritet. Då gränsvärdet överstegs eller då variablernas 

toleransvärden ansågs ligga nära gränsvärdet utfördes en ytterligare analys av 

variablerna med hjälp av bivariata korrelationstester (se appendix 14 för revisorerna 

respektive appendix 15 för familjeföretagarna) för att möjliggöra identifiering av 

samvarians mellan variablerna. Uppvisades tendenser till samvarians lyftes variabler ut 

ur regressionen för att motverka multikolliniaritet. Kontroll skedde även över hur beta- 

och signifikansvärden för samtliga oberoende variabler påverkades av de variabler vilka 

påvisade samvarians. I regressionsanalyserna vilka görs utifrån revisorernas svar 

används aldrig den oberoende variabeln nepotism, nackdel för utomstående då denna 

samvarierar med variabeln nepotism, fördel för familjemedlemmar. Även indexet för 

socio-emotional wealth har uteslutits ur ett fåtal regressioner då variabeln visade sig 

samvariera med variabeln icke-finansiella mål. I regressionsanalyserna vilka görs 

utifrån familjeföretagarnas svar utesluts den oberoende variabeln behåller kontrollen 

allmänt ur modellerna där variabeln ämnade testas då denna visar sig samvariera med 

variabeln behåller kontroll vid investeringar. Dessutom utesluts variabeln vilken mäter 

långsiktighet i företaget över generationer, det vill säga gällande att verksamheten ska 

drivas efter att nästkommande generation ska ta över då denna visar sig samvariera med 

de övriga variablerna vilka representerar karaktärsdraget långsiktighet.  
 

I samtliga regressioner har ett antal kontrollvariabler använts för att undvika att 

samband visar sig i regressionsanalyserna vilka är spuriösa. I de modeller vilka 
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utformats utifrån revisorernas enkät används kontrollvariablerna kön (kvinna=1, 

man=0), kvalifikation (auktoriserad=1, godkänd=0), byråtillhörighet (annan byrå=1, Big 

7=0) samt revisorns erfarenhet som kvalificerad revisor (antal år som kvalificerad). I de 

modeller vilka utformats utifrån familjeföretagarnas enkät används istället 

kontrollvariablerna position i företaget (ägare=1, annan position=0), storlek (antal 

anställda) och generationsskifte (har ej genomgått generationsskifte=1, genomgått 

generationsskifte=0). Samtliga variabler tros kunna påverka revisorernas uppfattning 

både gällande sina roller som revisor i familjeföretaget och angående familjeföretagets 

karaktärsdrag.  

 

Vi har valt att vidare föra en diskussion av de modeller som uppvisar en signifikansnivå 

om p < 0,05.  
 

6.3.1 Revisorerna 
I följande avsnitt sker en presentation av de regressionsanalyser vilka baseras på 

revisorernas svar samt en diskussion utifrån dessa. Nedan följer en tabell över 

hypotesprövningarna. De samband vilka påvisas av regressionsanalysen markeras med 

en bock (✔) medan de samband vilka förkastas markeras med ett kryss (✗). Finns 

tendens till samband mellan rollen och karaktärsdraget har detta markerats med en bock 

inom en parentes ((✔)). De oberoende variabler vilka uteslutits ur regressionstesterna på 

grund av samvarians markeras med ett streck (−). 
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Revisorns roller: 
 
Karaktärsdrag: 

Granska
re 
 

Rådgivare 
redovisnin
gen 
 

Rådgivare 
verksamheten 
 

Rådgivare 
familjen 
 

Konsult 
(NAS) 
 

Medlare 
 

Förmedl
are 
 

Uppmuntran 
 

Stöttepelare 
 

Kataly
sator 
 

Nätverk 
inom 
byrån 
 

Nätverk 
utanför 
byrån 
 

Informatio
nskanal 
redovisnin
g 
 

Informatio
nskanal 
omvärlden 

Överlappning 
mellan ägande, 
familj, företag 

✔   ✗  ✔ ✗  ✗      

Kontroll- och 
informationsöve
rtag hos 
familjeägarna 

✗              

Hög integritet 
och sekretess    ✗ ✗      ✗ ✗   
Långsiktighet        ✗  ✗     

Långsiktighet 
gällande 
generationer 

       ✔  ✔     

Icke-finansiella 
mål & socio-
emotional 
wealth 

  ✔            

Icke-finansiella 
mål        ✔  ✔ ✗ ✗   

Socio-emotional 
wealth        −  − ✗ ✗   
Försiktighet        ✗  ✗     
Nepotism 
 (✔) ✗   ✔ (✔) ✗    (✔) ✗ ✔ ✗ 
Tabell 17. Hypotesprövningar, revisorer
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6.3.1.1 Granskare 
Den beroende variabeln revisorn som granskare testas mot de oberoende variablerna 

överlappning mellan ägande, familj och företag, kontroll- och informationsövertag samt 

nepotism, då dessa karaktärsdrag hos familjeföretaget antas påverka revisorns roll som 

granskare. Tabellen nedan visar att Modell 1, granskare i sin helhet är signifikant. 

Modellen gav ett justerat R2 värde på 0,051 vilket innebär att variansen i revisorns roll 

som granskare till 5,1 % förklaras av dessa oberoende variabler. De variablerna vilka är 

signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. 

Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 1, granskare 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant  0,358 0  
Kontrollinfo 0,022 0,047 0,777 0,869 
Överlappning 0,251 0,04 0,002 0,843 
Nepotism -0,122 0,046 0,115 0,911 
Annan byrå 0,099 0,094 0,196 0,086 
Kön 0,086 0,111 0,261 0,111 
Kvalifikation 0,006 0,115 0,933 -0,002 
Årsomkvalificerad -0,157 0,004 0,052 -0,094 

 
Justerat R2 ,051 

F-värde 2,338 
Signifikans ,026 

 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen överlappning mellan ägande, företag och 

familj, familjen innehar ett kontroll- och informationsövertag, samt nepotism har ett 

samband med revisorns granskande roll. Det karaktärsdrag vilket visas signifikant i 

modellen är överlappning. I och med överlappning mellan ägande, företag och familj 

lägger familjeföretag familjens namn och rykte i företaget, såväl familjen som 

familjeföretaget blir således beroende av att verksamheten har ett gott rykte och anses 

legitima (Chen, 2010). Karaktärsdraget överlappning mellan ägande, företag och familj 

gör att familjeföretaget har ett mindre behov av revisorn för att skapa legitimitet då detta 

istället skapas genom det egna namnet (Niskanen, 2010). Således förväntades detta 

karaktärsdrag påverka revisorns roll som granskare i negativ riktning. Regressionen 

visar dock på ett positivt samband mellan överlappningen och revisorn som granskare. 

När revisorerna uppfattar karaktärsdraget överlappning starkare anser sig alltså revisorn 

ha en starkare roll som granskare i företaget.  
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Överlappningen mäts genom indexet för socio-emotional wealth vilket innefattar frågor 

rörande hur revisorerna upplever att familjeföretagen värnar om familjens kontroll i 

företaget samt hur motstridiga de är mot extern belåning. De familjeföretag med stort 

behov av att själva kontrollera allt i företaget kan tänkas ha ett stort intresse av revisorns 

granskning för att försäkra sig om att de finansiella rapporterna är korrekta.  Således kan 

detta tänkas påverka revisorn och göra att revisorn i större utsträckning upplever sig 

som granskare då revisorn upplever att karaktärsdraget överlappning framträder i högre 

utsträckning. Dessutom kan det positiva sambandet tänkas förklaras av att revisorn 

anser sig själv skapa legitimitet bättre i förhållande till familjeföretagens egen förmåga 

att skapa legitimitet i det egna namnet och genom sitt rykte. Litteraturen beskriver att 

familjeföretag skapar legitimitet i det egna namnet och således inte har samma behov av 

revisorn som legitimitetsskapare (Niskanen, 2010). Det kan dock tänkas att revisorerna 

själva anser motsatsen, att hög grad av överlappning och det egna ryktet inte alltid 

innebär fördelar. Det positiva samband mellan överlappningen och revisorn som 

granskare skulle således förklaras av att revisorerna upplever granskningen i 

legitimitets- och ryktesskapande syfte än mer viktig för familjeföretag med högre grad 

av överlappning. Gränsen mellan ägande, familj och företag blir otydligare då 

överlappningen blir starkare vilket därmed skulle kunna leda till att revisorns 

granskning blir än viktigare för att tydliggöra gränserna inför företagets intressenter.  
 

Det finns tendens till signifikant, negativt samband mellan revisorns granskande roll 

och nepotism. De revisorer vilka upplever att nepotism förekommer i familjeföretag i 

högre grad upplever alltså sig själva som granskare i mindre utsträckning. Att mer 

nepotism inom familjeföretaget leder till att revisorn blir mindre granskare kan förklaras 

av att mer nepotism kan tänkas innebära fler verksamma familjemedlemmar och färre 

verksamma utanför familjen, vilket då skapar en större kontroll hos familjen. Revisorns 

granskning som intern kontroll blir således mindre viktig för familjen. Nepotismen som 

karaktärsdrag påverkar dessutom revisorn på andra sätt och gör att revisorn antar flera 

roller i familjeföretaget. Således kan tänkas att revisorerna vilka upplever högre grad av 

nepotism antar fler roller i familjeföretaget och blir av stor betydelse utöver 

granskarrollen. Det kan därmed tänkas att de revisorer som agerar utefter fler roller i 

familjeföretaget upplever sig själva som granskare i mindre utsträckning. 
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Kontroll- och informationsövertaget hos familjeägarna förväntades påverka revisorns 

roll som granskare positivt. Regressionen visar dock att inget samband finns. En 

förklaring till att inget samband föreligger mellan rollen och karaktärsdraget kan tänkas 

vara att revisorerna upplever att deras roll som granskare alltid är av stor vikt för 

företagen. Oavsett hur starkt revisorerna upplever att familjen i familjeföretag har ett 

kontroll- och informationsövertag kan tänkas att de upplever att deras roll som 

granskare och deras uppgift att säkerställa de finansiella rapporterna alltid är viktig.  
 

En tendens finns även till ett positivt samband mellan granskarrollen och hur länge 

revisorn har varit kvalificerad. Detta ger indikationer till att en revisor som har längre 

erfarenhet som kvalificerad revisor uppfattar sig själv som granskare i större 

utsträckning. Det kan tänkas att en revisor som varit verksam i branschen längre har 

tagit till sig professionens normer och värderingar på ett annat sätt. Det kan således 

tänkas att revisorn lägger en större vikt vid oberoendet och att den granskande rollen 

därmed blir den roll som revisorn upplever som starkare hos sig själv.  
 

6.3.1.2 Rådgivare gällande redovisningen 
Modell 2, rådgivare redovisningen testas för att undersöka sambandet mellan den 

oberoende variabeln karaktärsdraget nepotism och den beroende variabeln revisorns 

som rådgivare gällande redovisningen. Tabellen nedan visar att Modell 2, rådgivare 

redovisningen inte är signifikant och inget samband föreligger därmed.  
 

Modell 2, rådgivare 
redovisningen 

F Signifikans 

 Regression 1,673 ,143 

 

6.3.1.3 Rådgivare verksamheten 
Den beroende variabeln revisorn som rådgivare gällande verksamheten testas mot de 

oberoende variablerna karaktärsdragen icke-finansiella mål och socio-emotional wealth 

då dessa karaktärsdrag hos familjeföretaget antas påverka revisorns roll som rådgivare 

gällande verksamheten positivt. Tabellen nedan visar att Modell 3, rådgivare 

verksamheten i sin helhet är signifikant. Modellen gav ett justerat R2 värde på 0,047 

vilket innebär att variansen i revisorns roll som granskare till 4,7 % förklaras av dessa 

oberoende variabler. De variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 
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0,05 visas i modellen med en markering. Samtliga variabler i modellen har en 

acceptabel toleransnivå.  

 

Modell 3, rådgivare 
verksamheten 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

 Konstant   ,496 ,000   
Ickefin.mål; socio-
emotional wealth 

,162 ,083 ,028 ,959 

Kön ,065 ,225 ,384 ,926 
Annan byrå -,213 ,197 ,005 ,926 
Kvalifikation -,066 ,232 ,375 ,937 
Årsomkvalificerad -,021 ,009 ,787 ,858 

 
Justerat R2 ,047 
F-värde 2,858 
Signifikans ,016 

 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen icke-finansiella mål och socio-emotional 

wealth har ett samband med revisorns roll som rådgivare gällande verksamheten. I 

regressionsanalysen används indexet som representerar de båda karaktärsdragen och ett 

positivt signifikant samband föreligger mellan karaktärsdragen och revisorn som 

rådgivare i verksamheten. Familjeföretagets icke-finansiella mål och de känslomässiga 

behoven familjen har i verksamheten kan tänkas göra att revisorn i företaget får en 

betydelsefull roll som en utomstående aktör som hjälper familjen och företaget i de 

avseenden då dessa karaktärsdrag hämmar verksamhetens ekonomiska tillväxt. Ett 

positivt samband förväntas således föreligga mellan karaktärsdragen hos 

familjeföretaget och revisorns roll som rådgivare gällande verksamheten. 

Regressionsanalysen visar att ett sådant samband förekommer.  
 

Dessutom visar sig ett negativt samband föreligga mellan de byråer vilka inte ingår i 

Big 7 och rollen som rådgivare gällande verksamheten. Det vill säga revisorerna vilka 

representerar andra byråer än de inom Big 7 upplever rollen som rådgivare gällande 

verksamheten hos sig själva i mindre utsträckning. Detta skulle kunna förklaras av att 

revisorer från mindre byråer har mindre resurser och kompetens inom byrån vilket 

skulle kunna leda till att de har mindre möjlighet att agera i rollen som rådgivare 

gällande verksamheten. 
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6.3.1.4 Rådgivare i familjen 
Revisorns roll som rådgivare för familjen testas mot karaktärsdragen hög integritet och 

sekretess och överlappning mellan familj, företag och ägande då dessa karaktärsdrag 

förväntas ha ett positivt samband till rollen. Tabellen nedan visar Modell 4, rådgivare i 

familjen inte är signifikant och att inget samband därmed föreligger.  
 

Modell 4, rådgivare 
familjen 

F Signifikans 

 Regression 1,210 .304 
 

6.4.1.5 Konsult 
Den beroende variabeln revisorn som konsult testas i modellen nedan mot de oberoende 

variablerna nepotism och hög integritet och sekretess. Tabellen nedan visar att Modell 

5, konsult i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,054 och 

variansen för revisorn som konsult kan därmed förklaras av modellen till 5,4 %. De 

variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen 

med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 5, konsult 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

 Konstant 4,299 ,473 ,000   
Integritetsekretess ,038 ,054 ,477 ,937 
Nepotism ,212 ,070 ,003 ,936 
Kön ,307 ,174 ,079 ,888 
Årsomkvalificerad ,008 ,006 ,206 ,898 
Kvalifikation ,095 ,177 ,592 ,922 
Annan byrå -,233 ,148 ,117 ,922 

 
Justerat R2 ,054 
F-värde 2,645 
Signifikans ,018 

 

Modellen testas för att se om karaktärsdragen nepotism samt familjeföretagets integritet 

och sekretess har ett samband med revisorn som konsult. Nepotismen visar sig ha ett 

signifikant samband med rollen. Den nepotism som präglar familjeföretag kan leda till 

en brist i de interna resurserna i företaget (Barbera & Hasso, 2013). Således kan 

revisorn få en roll som konsult i familjeföretaget för att täcka upp den bristande 
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kompetensen. Regressionsanalysen visar på att detta positiva samband föreligger mellan 

rollen som konsult och karaktärsdraget nepotism. 
 

Frågan i enkäten vilken mäter revisorns roll som konsult har dock inte lyckats fånga 

rollen korrekt då frågan ställs rörande revisionsbyråns konsulttjänster i helhet och berör 

således inte enbart revisorn som konsult. Sambandet som visar sig föreligga mellan 

nepotismen och rollen som konsult innebär således att desto starkare revisorn upplever 

att nepotism förekommer i familjeföretag i desto större utsträckning upplever revisorn 

att familjeföretag nyttjar byråns konsulttjänster.  
 

Ett positivt samband förväntades även förekomma mellan rollen och karaktärsdraget 

integritet och sekretess. Regressionsanalysen visar dock att ett sådant samband inte 

förekommer. Karaktärsdraget integritet och sekretess kan sägas vara en otillräcklig 

variabel att använda för sambandet med rollen då det även krävs ett underliggande 

starkt förtroende mellan revisorn och företagaren för att karaktärsdraget ska påverka 

rollen. Den höga integriteten och sekretessen som präglar familjeföretag kan antas göra 

att när familjeföretagarna väl fått förtroende för en extern part, såsom revisorn, kan 

denna person ses som en användbar tillgång för familjen. Om revisorn lyckas få en 

förtroendefull relation till familjen kan således tänkas att revisorn blir rådgivare i andra 

frågor än just de som rör verksamheten, såsom privatekonomiska frågor. Således har 

rollen snarare ett samband med familjeföretagarnas förtroende för revisorn än med 

karaktärsdraget hög integritet och sekretess i familjeföretaget. 
 

En tendens till ett positivt samband finns mellan kön och rollen. Detta visar på att 

kvinnliga revisorer i större utsträckning upplever att familjeföretag nyttjar 

revisionsbyråns konsulttjänster.  
 

6.4.1.6 Medlare 
Revisorns medlande roll testas mot karaktärsdragen överlappning mellan ägande, familj 

och företag samt nepotismen. Tabellen nedan visar att Modell 6, medlare i sin helhet är 

signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,044 och variansen för revisorn som 

medlare kan därmed förklaras av modellen till 4,4 %. De variablerna vilka är 

signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. 

Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
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Modell 6, medlare 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant  0,649 0,001  
Nepotism 0,131 0,102 0,09 0,912 
Överlappning 0,19 0,086 0,017 0,878 
Kön 0,08 0,245 0,295 0,929 
Kvalifikation 0,019 0,253 0,806 0,929 
Annan byrå -0,053 0,212 0,485 0,932 
Årsomkvalificerad 0,063 0,009 0,437 0,844 

 
Justerat R2 0,044 
F-värde 2,359 
Signifikans ,033 
 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen nepotism samt överlappning mellan 

ägande, företag och familj har ett samband med den beroende variabeln revisorn som 

medlare. Överlappning mellan familj, ägande och företag kan antas påverka 

förekomsten av konflikter och vad effekten av dessa konflikter blir. För att lösa dessa 

problem eller förhindra att konflikter uppstår kan revisorn då få en medlande roll i 

familjeföretaget (Berg & Karlsson, 2013). Överlappningen vilken i regressionen mäts 

med hjälp av indexet för socio-emotional wealth visar sig ha ett signifikant positivt 

samband med rollen. Således visar resultaten att överlappningen leder till att revisorn 

får en medlande roll i familjeföretaget.  
 

Ett positivt samband förväntades även föreligga mellan karaktärsdraget nepotism och 

rollen som medlare. Regressionsanalysen visar på att tendens finns till att ett positivt 

samband föreligger mellan dessa variabler. Det kan tänkas att mer nepotism innebär fler 

verksamma familjemedlemmar med starka åsikter vilket då skapar större risk för 

meningsskiljaktigheter inom familjeföretaget. Således ges indikationer till att nepotism 

leder till behov av revisorn som betydelsefull medlare som vid meningsskiljaktigheter 

kan tolka de olika åsikterna och argumenten, lyfta fram dess fördelar och nackdelar och 

på så sätt skapa balans mellan parterna både när det gäller familjemedlemmar och icke-

familjemedlemmar.  
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6.4.1.7 Förmedlare 
Även revisorns förmedlande roll testas mot karaktärsdragen överlappning mellan 

ägande, familj och företag samt nepotismen. Tabellen nedan visar att Modell 7, 

förmedlare inte är signifikant och inget samband föreligger mellan rollen och 

karaktärsdragen. 

Modell 7, förmedlare F Signifikans 

 Regression 1,27 .274 
 

6.4.1.8 Uppmuntran 
Den beroende variabeln revisorn i sin uppmuntrande roll testas i modellen mot 

karaktärsdragen långsiktighet, icke-finansiella mål och socio-emotional wealth samt 

företagarnas riskavershet och tröghet i förändringar. Tabellen nedan visar att Modell 8, 

uppmuntran i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,121 och 

variansen för revisorn i sin uppmuntrande roll kan därmed förklaras av modellen till 

12,1%. De variabler vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i 

modellen med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel 

toleransnivå.  
 

Modell 8, uppmuntran 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

 Konstant   ,571 ,000   
Långsiktighet ,085 ,064 ,283 ,854 
Långsiktighet, 
generationer 

,191 ,078 ,015 ,880 

Försiktighet ,105 ,073 ,173 ,899 
Icke-finansiella mål ,148 ,062 ,063 ,841 
Annan byrå -,102 ,169 ,178 ,929 
Kön -,010 ,198 ,891 ,931 
Kvalifikation -,022 ,202 ,774 ,928 
Årsomkvalificerad -,142 ,007 ,067 ,887 

 
Justerat R2 ,121 
F-värde 3,869 
Signifikans ,000 

 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen långsiktighet, icke-finansiella mål och 

socio-emotional wealth samt företagarnas riskavershet och tröghet i förändringar har 

ett samband med den beroende variabeln revisorns uppmuntrande roll. Samtliga dessa 

karaktärsdrag kan bidra till en tröghet i förändringar i familjeföretag vilken kan tänkas 
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hämma företaget i sin utveckling och i satsningar.  Enbart indexet för långsiktighet 

gällande att driva företaget efter att verksamheten ska föras vidare till nästkommande 

generation visade sig i regressionsanalysen ha ett signifikant positivt samband till den 

uppmuntrande rollen. Även en tendens till ett samband mellan rollen och 

karaktärsdraget icke-finansiella mål visade sig föreligga enligt regressionsanalysen.  
 

Karaktärsdraget långsiktighet observerades med påståendena familjeföretag innehar ett 

långsiktigt fokus med företagets verksamhet och värnar om att verksamheten ska föras 

vidare till nästkommande generation. Då samband endast påvisas mot långsiktighet 

gällande att driva företaget över generationer visar det på att rollen enbart får ett 

samband med karaktärsdraget då revisorerna upplever att familjeföretagets långsiktighet 

har sitt ursprung i att företagarna värnar om familjens fortsatta framtid i företaget. 

Medan familjeföretagets mer allmänna långsiktighet, som observerades genom 

påståendet familjeföretag innehar ett långsiktigt fokus med företagets verksamhet, inte 

visar sig ha ett samband med rollen. Således observerar de båda påståendena olika 

underliggande attribut. Detta kan förklaras av att långsiktighet över generationer är ett 

karaktärsdrag som utmärker familjeföretag medan en mer allmän långsiktighet kan 

förväntas förekomma hos alla typer av företag. Denna typ av långsiktighet kan tänkas 

påverka företagarna i en större omfattning och skapa en större oro och stress vid 

förändringar än en mer allmän långsiktighet. Detta då de förändringar som sker i 

företaget inte enbart påverkar den verksamma generationen utan även nästkommande 

generationer då de i framtiden ska ta över driften av företaget. Detta skulle därmed 

kunna förklara varför de revisorer som upplever en långsiktighet över generationer i 

högre grad hos familjeföretagen agerar i större utsträckning utefter den uppmuntrande 

rollen.  
 

De icke-finansiella mål familjeföretaget innehar förväntades ha ett positivt samband 

med revisorns uppmuntrande roll. En tendens till ett positivt samband påvisades i 

regressionsanalysen. Således ges indikationer till att de icke-finansiella målen hos 

familjeföretagen, såsom att de värnar om de anställda och om orten, leder till att 

revisorerna agerar utefter den uppmuntrande rollen. Då revisorerna upplever att 

familjeföretag värnar om dessa icke-finansiella aspekter kan tänkas att en större oro 
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finns hos företagarna vid förändringar då målen finns att ge en högre nivå av nytta än 

enbart finansiell, varför revisorns uppmuntran blir viktig i dessa situationer.  

 

Familjeföretagets tendens till att vara riskaversa samt dess tröghet vid förändringar 

förväntades även de ha ett positivt samband till rollen. Dessa karaktärsdrag visade sig i 

faktoranalysen observera samma underliggande attribut representerades således i 

regressionen av ett index vilket visar på familjeföretagets försiktighet. Karaktärsdragen 

visar sig dock inte ha något samband med rollen. Familjeföretagets långsiktighet, de 

icke-finansiella målen och känslomässiga behoven samt det riskaversa beteendet 

förväntades leda till tröghet i förändringar vilken skulle leda till att revisorn får en 

uppmuntrande roll i företaget. Då inget samband finns mellan familjeföretagets 

karaktärsdrag försiktighet och rollen är dock så inte fallet.  
 

Även karaktärsdraget socio-emotional wealth förväntades ha ett positivt samband till 

rollen. Denna variabel har dock uteslutits ur regressionen då variabeln visade sig 

samvariera med variabeln icke-finansiella mål. Variablerna vilka samvarierade testades 

och uteslöts var för sig ur modellen. Valet att behålla variabeln icke-finansiella mål och 

att utesluta socio-emotional wealth gjordes då denna modell visade sig vara den bättre 

med hänsyn till multikollinaritet.  

 

En tendens till ett negativt samband mellan rollen och revisorns erfarenhet mätt i antalet 

år som kvalificerad visar sig föreligga enligt regressionen. Således ges indikationer till 

att ju längre erfarenhet revisorn har i branschen desto mindre upplever revisorn att 

denna agerar utefter den uppmuntrande rollen. Detta kan tänkas förklaras av samma 

resonemang som fördes om varför revisorer med längre erfarenhet upplever den 

granskande rollen som starkare. Det kan tänkas att en revisor som varit verksam i 

branschen längre har tagit till sig professionens normer och värderingar på ett annat sätt. 

Det kan således tänkas att revisorn lägger en större vikt vid oberoendet och att revisorn 

således aktar sig för att anta roller utöver den lagstadgade granskande rollen. 
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6.4.1.9 Stöttepelare 
Den beroende variabeln revisorn som stöttepelare testas i modellen mot den oberoende 

variabeln överlappning mellan familj, företag och ägande. Tabellen nedan visar att 

Modell 9, stöttepelare inte är signifikant och inget samband därmed föreligger.  
 

Modell 9, stöttepelare F Signifikans 

 Regression 1,538 .180 
 

6.4.1.10 Katalysator 
Den beroende variabeln revisorn som katalysator testas i modellen mot de oberoende 

variablerna långsiktighet, icke-finansiella mål och socio-emotional wealth samt 

företagarnas riskavershet och tröghet i förändringar. Tabellen nedan visar att Modell 

10, katalysator i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,074 

och variansen för revisorn som katalysator kan därmed förklaras av modellen till 7,4 %. 

De variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen 

med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  

 

Modell 10, 
katalysator 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant  0,715 0,079  
Långsiktighet -0,001 0,081 0,993 0,84 
Långsiktighet, 
generationer 

0,167 0,098 0,037 0,88 

Försiktighet 0,074 0,092 0,35 0,904 
Icke-finansiella mål 0,196 0,078 0,017 0,842 
Kön 0,062 0,25 0,427 0,933 
Kvalifikation -0,061 0,253 0,43 0,931 
Kön -0,086 0,211 0,266 0,937 
Årsomkvalificerad 0,124 0,009 0,119 0,885 

 
Justerat R2 0,074 
F-värde 2,661 
Signifikans ,009 
 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen långsiktighet, icke-finansiella mål och 

socio-emotional wealth samt företagarnas riskavershet och tröghet i förändringar har 

ett samband med den beroende variabeln revisorn som katalysator. Regressionsanalysen 

visade ett positivt samband mellan rollen och karaktärsdragen icke-finansiella mål samt 
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långsiktighet hos familjeföretaget vilken mättes genom påståendet att de värnar om att 

verksamheten ska föras vidare till nästkommande generation. Således visar sig samma 

samband för rollen som katalysator som för den uppmuntrande rollen. Hos den 

uppmuntrande rollen påvisades dock enbart tendens till samband mellan rollen och 

karaktärsdraget icke-finansiella mål. De båda rollerna bygger på samma resonemang, att 

familjeföretaget innehar flertalet karaktärsdrag vilka kan tänkas leda till en tröghet och 

motvilja till förändringar. Denna tröghet förväntas påverka företagarna och göra dem 

obekväma i förändringar. Vid förändringar kan företagarna tänkas känna oro och stress 

just på grund av trögheten som underbyggs av dessa karaktärsdrag, vilket leder till att 

revisorn under processen får en uppmuntrande roll. I och med trögheten och motviljan 

kan revisorn även få rollen som katalysator då revisorn ser när förändringar bör ske och 

drar igång själva processen. Då karaktärsdragen förväntas påverka rollen som 

katalysator på samma sätt som revisorns uppmuntrande roll förs ingen ytterligare 

diskussion över varför vissa samband påvisas medan andra inte påvisas i regressionen.  
 

Tillskillnad från den tendens till det negativa sambandet mellan revisorns uppmuntrande 

roll och revisorns erfarenhet ges här istället en tendens till ett positivt samband mellan 

rollen som katalysator och revisorns erfarenhet. En indikation ges således till att desto 

längre erfarenhet revisorn har inom branschen desto mer upplever revisorn att denne 

agerar utefter rollen som katalysator. Detta visar på att rollerna skiljer sig åt.  Tidigare 

har argumenterats för att revisorer med längre erfarenhet inom branschen skulle kunna 

tänkas agera starkare efter professionens värderingar och således vara måna om att 

värna om sitt oberoende. Detta skulle då leda till att revisorn främst agerar utefter den 

granskande rollen. Längre erfarenhet skulle dock också kunna leda till att revisorn 

känner en större säkerhet i sin yrkesroll vilket således skulle kunna innebära att revisorn 

vågar ta sig an flera roller för att hjälpa familjeföretaget på bästa möjliga sätt.  
 

6.4.1.11 Nätverk inom byrån 
Den beroende variabeln revisorn som tillhandahållare av nätverk inom byrån testas i 

modellen mot de oberoende variablerna integritet och sekretess, icke-finansiella mål, 

socio-emotional wealth och nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 11, nätverk inom 

byrån i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,110 och 

variansen för revisorn som tillhandahållare av nätverk inom byrån kan därmed förklaras 

av modellen till 11,0 %. De variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå 
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om 0,05 visas i modellen med en markering. Samtliga variabler i modellen har en 

acceptabel toleransnivå.  

 

Modell 11, nätverk 
internt 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

 Konstant   ,754 ,000   
Nepotism ,132 ,115 ,100 ,865 
Integritetsekretess -,117 ,096 ,156 ,824 

Icke-finansiella mål ,017 ,088 ,836 ,801 
Annan byrå -,328 ,236 ,000 ,916 
Kön ,023 ,279 ,766 ,901 
Kvalifikation -,045 ,281 ,565 ,920 

Årsomkvalificerad -,030 ,010 ,704 ,899 
 

Justerat R2 ,110 
F-värde 3,850 
Signifikans ,001 

 

 

Modellen testas för att se hur familjeföretagets karaktärsdrag hög integritet och 

sekretess, icke-finansiella mål, socio-emotional wealth och nepotism har ett samband 

med den beroende variabeln revisorn som tillhandahållare av nätverk inom byrån. I 

modellen visar sig dock inga starka signifikanta samband föreligga hos de 

karaktärsdragen vi förväntade skulle ha ett positivt samband med rollen. Enbart en 

tendens till samband påvisas mellan karaktärsdraget nepotism och revisorns roll som 

tillhandahållare av nätverk inom byrån, vilket visar på att revisorer vilka upplever 

karaktärsdraget i större utsträckning också agerar utefter rollen i större utsträckning.  
 

Modellen visar på att inga samband finns mellan revisorns roll som tillhandahållare av 

nätverk inom byrån och karaktärsdragen integritet och sekretess, icke-finansiella mål 

och socio-emotional wealth. De icke-finansiella målen och att de har en socio-emotional 

wealth i verksamheten förväntades leda till att fokus inom familjeföretaget främst har 

lagts på att knyta personliga snarare än professionella kontakter. Den höga integriteten 

och sekretessen förväntades sedan hämma familjeföretagens förmåga att bygga ett 

omfattande nätverk ytterligare då dessa karaktärsdrag kan skapa svårighet i att skapa 

nya ömsesidigt förtroendefulla kontakter. Dessa karaktärsdrag vilka förväntades 
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påverka rollen berör således familjeföretagets förmåga att skapa förtroendefulla nätverk. 

De kontakter vilka revisorn kan tillhandahålla företaget inom revisionsbyrån gäller 

främst de tilläggstjänster vilka byrån erbjuder klienten utefter dennes behov, inom 

områdena redovisning, skatt och juridik. Inom dessa områden är det sannolikt 

familjeföretagets interna kompetens och behov som kommer avgöra huruvida revisorn 

och dennes kontakter inom revisionsbyrån kommer att bli av betydelse för företaget 

eller ej snarare än företagets nätverk. Detta kan således förklara varför en tendens till 

samband enbart förelåg mellan nepotismen och rollen då nepotismen antas påverka 

familjeföretagets interna resurser och således dess behov av revisorns nätverk i dessa 

frågor och att inga samband visade sig föreligga mellan rollen och de övriga 

karaktärsdragen.  
 

Nepotismen förväntades ha ett positivt samband mellan rollen då karaktärsdraget skulle 

kunna leda till att familjeföretag får mindre omfattande nätverk då fokus för 

familjemedlemmarna kan ha varit att skaffa kunskap inom företaget snarare än via 

utbildning vilket annars kan vara en väg till ett stort nätverk. Utifrån diskussionen ovan 

kan dock antas att den tendens till samband som visar sig föreligga i 

regressionsanalysen mellan rollen och nepotismen beror av dess påverkan på företagets 

interna resurser, snarare än att karaktärsdraget har en påverkan på familjeföretagets 

förmåga att skapa omfattande nätverk. Det vill säga att nepotism leder till en brist i de 

interna resurserna i familjeföretaget. Vilket i sin tur gör att familjeföretaget får ett större 

behov av revisorn och dennes kontakter inom revisionsbyrån för att täcka upp den 

bristande kompetensen. 

 

Även karaktärsdraget socio-emotional wealth förväntades ha ett positivt samband till 

rollen. Denna variabel har dock uteslutits ur regressionen då variabeln visade sig 

samvariera med variabeln vilken representerar karaktärsdraget icke-finansiella mål.  

 

Modellen påvisar ett signifikant negativt samband mellan byråerna vilka inte ingår i Big 

7 och rollen. Således upplever revisorerna vilka representerar mindre byråer att de i 

mindre utsträckning tillhandahåller klienterna nätverk inom byrån. Detta skulle 

motsatsvis innebära att de revisionsbyråer vilka ingår i Big 7 i större utsträckning agerar 

i denna roll vilket kan ha en naturlig förklaring i att dessa är stora byråer med goda 

resurser inom byrån vilka kan vara till hjälp för klienterna.  
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6.4.1.12 Nätverk utanför byrån 
Den beroende variabeln revisorn som tillhandahållare av nätverk utanför byrån testas i 

modellen mot de oberoende variablerna integritet och sekretess, icke-finansiella mål, 

socio-emotional wealth och nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 12, nätverk 

utanför byrån inte är signifikant och att inget samband föreligger.  

 

Modell 12, nätverk 
externt 

F Signifikans 

 Regression ,839 ,474 

 

6.4.1.13 Informationskanal gällande redovisningen  
Den beroende variabeln informationskanal gällande redovisningen testas i modellen 

mot den oberoende variabeln nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 13, 

informationskanal gällande redovisningen i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett 

justerat R2 värde på 0,118 och variansen för revisorn som informationskanal gällande 

redovisningen kan därmed förklaras av modellen till 11,8 %. De variablerna vilka är 

signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. 

Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 13, infokanal 
redovisningen 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant   ,332 ,000   
Nepotism ,146 ,055 ,042 ,969 
Kön ,207 ,140 ,005 ,925 
Årsomkvalificerad ,003 ,005 ,966 ,895 
Kvalifikation ,157 ,143 ,032 ,931 
Annan byrå -,165 ,120 ,024 ,928 

 
Justerat R2 ,093 
F-värde 4,807 
Signifikans ,000 
 

Modellen testas för att se hur karaktärsdraget nepotism har ett samband med den 

beroende variabeln revisorn som informationskanal gällande redovisningen. 

Nepotismen kan orsaka begränsningar i företagets humankapital och därmed en brist i 

de interna resurserna i företaget (Barbera & Hasso, 2013). Detta resursgap kan även 

tänkas begränsa informationen som flödar in i företaget vilket leder till att revisorn får 
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en betydelsefull roll i företaget som informationskanal. Ett signifikant positivt samband 

visar sig enligt regressionsanalysen föreligga mellan karaktärsdraget och rollen.  

 

Dessutom visar sig samband föreligga mellan rollen och kön, kvalifikation samt byrå. 

Ett positivt samband föreligger mellan kvinnliga revisorer och rollen vilket innebär att 

de upplever att de agerar utefter rollen starkare. Detsamma gäller för de auktoriserade 

revisorerna, där modellen också visar på ett positivt samband. Att informera klienterna 

angående nyheter på redovisnings- och skatte området är enligt FAR (2013) en del av 

yrkesrollen som revisor. Det kan tänkas att kvinnor är mer plikttrogna och måna om att 

uppfylla de förväntningar som ställs på dem, vilket skulle kunna förklara det positiva 

sambandet. Att ett positivt samband föreligger mellan auktoriserade revisorer och rollen 

kan tänkas förklaras av att auktoriserade revisorer har lyckats bygga en god 

kunskapsbank och erfarenhet inom skatt- redovisningsområdet. Således kan tänkas att 

de har en större förmåga och möjlighet att agera i rollen. Gällande byrå visar sig ett 

negativt samband mellan de revisorerna vilka representerar byråer utanför Big 7 och 

rollen. Revisorer på mindre byråer upplever sig således inte agera i rollen i samma 

utsträckning som de inom Big 7. Även detta kan tänkas förklaras av att de större 

byråerna innehar mer resurser och möjligheter till att erbjuda expertis inom dessa 

områden, varför ett negativt samband föreligger mellan mindre byråer och rollen. 

 

6.4.1.14 Informationskanal gällande omvärlden  
Den beroende variabeln informationskanal gällande omvärlden testas i modellen mot 

den oberoende variabeln nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 14, 

informationskanal gällande omvärlden inte är signifikant och att inget samband 

föreligger.  

 

Modell 14, infokanal 
omvärlden 

F Signifikans 

 Regression 1,061 ,304 
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6.4.2 Familjeföretag 
I följande avsnitt sker en presentation av de regressionsanalyser vilka baseras på 

familjeföretagarnas svar samt en diskussion utifrån dessa. Nedan följer en tabell över 

hypotesprövningarna likt i förgående avsnitt.  

  



Revisorns 
roller: 
 
Karaktärsdra
g: 

Granskare 
 

Rådgivare 
redovisnin
gen 
 

Rådgivare 
verksamheten 
 

Rådgivare 
familjen 
 

Konsult 
(NAS) 
 

Medlare 
 

Förmedl
are 
 

Uppmuntran 
 

Stöttepelare 
 

Kataly
sator 
 

Nätverk 
inom 
byrån 
 

Nätverk 
utanför 
byrån 
 

Informatio
nskanal 
redovisnin
g 
 

Informatio
nskanal 
omvärlden 

Överlappning 
mellan 
ägande, familj, 
företag  

✔   ✗  ✔ ✗  ✗      

Kontroll- och 
informationsö
vertag hos 
familjeägarna 

✗              

Hög integritet 
och sekretess    ✗ ✗      ✗ ✗   
Långsiktighet        ✗  ✗     

Långsiktighet 
gällande 
generationer 

       ✔  ✔     

Icke-
finansiella mål 
& socio-
emotional 
wealth 

  ✔            

Icke-
finansiella mål        ✔  ✔ ✗ ✗   

Socio-
emotional 
wealth 

       −  − ✗ ✗   
Försiktighet        ✗  ✗     
Nepotism 
 (✔) ✗   ✔ (✔) ✗    (✔) ✗ ✔ ✗ 
Tabell 18. Hypotesprövningar, familjeföretag
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6.4.2.1 Granskare 
Den beroende variabeln granskare testas i modellen mot de oberoende variablerna 

överlappning mellan ägande, familj och företag, kontroll- och informationsövertag 

och nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 15, granskare i sin helhet är signifikant. 

Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,062 och variansen för revisorn som granskare 

kan därmed förklaras av modellen till 6,2 %. De variablerna vilka är signifikanta utifrån 

en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. Samtliga variabler i 

modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 15, granskare 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant   ,623 ,000   
Överlappning ,192 ,084 ,017 ,898 
Kontroll ,171 ,056 ,038 ,855 
Nepotism ,108 ,366 ,170 ,922 
Ägare -,042 ,199 ,581 ,978 
Antal anställda ,062 ,002 ,423 ,947 
Generationsskifte ,063 ,172 ,422 ,925 

 
Justerat R2 ,062 
F-värde 2,809 
Signifikans ,013 

 

Modellen testas för att se hur karaktärsdragen överlappning mellan ägande, familj och 

företag, kontroll- och informationsövertag samt nepotism har ett samband med 

revisorns granskande roll. Överlappningen förväntades ha ett negativt samband till 

revisorns roll som granskare medan de övriga karaktärsdragen förväntades ha positiva 

samband. Överlappningen och familjens kontroll och informationsövertag, mätt som 

behåller kontrollen vid investeringar, visade sig ha signifikanta positiva samband med 

revisorns roll som granskare.  
 

När familjeföretagarna uppfattar överlappningen som karaktärsdrag starkare anser 

företagarna att revisorn har en starkare roll som granskare i företaget. Överlappningen 

leder till att familjeföretagarna skapar legitimitet i sitt egna namn (Niskanen, 2010). 

Detta kan tänkas förklaras av att familjeföretagets förmåga att skapa legitimitet och ett 

gott rykte för företaget i det egna namnet inte är så stark som litteraturen kan antyda. 

Familjeföretagarna kan därmed uppleva att revisorns granskning är av stor vikt för 
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företaget i legitimitetsskapande syfte. Det positiva sambandet kan även tänkas förklaras 

av att då företagarna identifierar sig med företaget och känner en hög samhörighet med 

företaget blir det viktigt för företagarna att utåt sett visa sig som legitima. Ju starkare 

överlappning i företaget, desto viktigare kan företaget sägas vara för familjen och desto 

viktigare blir det därmed också att anses som legitima. Således blir revisorns roll som 

granskare starkare desto starkare överlappningen är mellan ägande, företag och familj. 

Om företaget betyder mycket för familjeföretagarna, vilket kan uttydas av en starkare 

överlappning, kan dessutom tänkas att det blir än viktigare att redovisningen och de 

finansiella rapporterna är korrekta. Är det då icke-familjemedlemmar som ansvarar för 

redovisningen kan det tänkas att familjeföretagarna anser att revisorns granskande roll 

är viktigare och således upplevs starkare för att de ska känna sig säkra på att 

redovisningen sköts korrekt. Även detta skulle kunna förklara det positiva sambandet 

mellan överlappningen och uppfattningen om revisorns roll som granskare. 
 

Mellan familjeföretagets kontroll- och informationsövertag föreligger ett positivt 

samband till revisorns roll som granskare. Familjeägarnas kontroll- och 

informationsövertag i företaget gör att familjen kan förskansa sig fördelar på bekostnad 

av övriga ägare och intressenter i företaget (Ho & Kang, 2013). Revisorns granskning 

blir då av stor vikt för att undvika informationsassymmetri mellan familj och icke-

familjemedlemmar. Att de företagare som själva anser sig ha högre grad av kontroll- 

och informationsövertag även upplever revisorn som granskare i högre utsträckning kan 

förklaras av att dessa värnar om att informationsasymmetri inte ska förekomma och 

således även anser att granskningen är av stor vikt.   
 

Antydningar till positivt, signifikant samband ges mellan revisorn som granskare och 

karaktärsdraget nepotism. Nepotism kan leda till en mindre kompetent ledning med 

sämre erfarenheter gällande exempelvis finansiell kunskap vilket även kan resultera i 

lägre kvalitet på de finansiella rapporterna (Wang, 2006). Revisionen och behovet av en 

revisor blir då av stor betydelse för att kunna garantera säkerheten i de finansiella 

rapporterna när högre grad av nepotism föreligger. Antydan till positivt samband skulle 

även kunna förklaras av att nepotism och eventuell påverkan på kompetensen i 

ledningen skulle kunna leda till dåligt rykte för familjeföretaget. Således kan 
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granskningen bli den aktivitet som ger förtroendet för företaget och skapar legitimitet 

när högre grad av nepotism föreligger hos familjeföretagen.  

 

6.4.2.2 Rådgivare i företaget 
Den beroende variabeln rådgivare i företaget testas i modellen mot de oberoende 

variablerna icke-finansiella mål, socio-emotional wealth och nepotism. Tabellen nedan 

visar att Modell 16, rådgivare i företaget i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett 

justerat R2 värde på 0,101 och variansen för revisorn som rådgivare i företaget kan 

därmed förklaras av modellen till 10,1 %. De variablerna vilka är signifikanta utifrån en 

signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. Samtliga variabler i 

modellen har en acceptabel toleransnivå.  

 

Modell 16, rådgivare företaget 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant   1,318 ,374   
Socio-emotional wealth ,202 ,086 ,009 ,889 

Nepotism ,041 ,375 ,575 ,963 
Icke-finansiella mål ,170 ,204 ,026 ,895 
Ägare -,006 ,208 ,932 ,962 
Antal anställda -,138 ,001 ,063 ,944 
Generationsskifte -,110 ,179 ,137 ,960 
 
Justerat R2 ,101 
F-värde 4,272 
Signifikans ,000 

 

Signifikanta, positiva samband föreligger mellan hur starkt familjeföretagen själva 

upplever att de har en socio-emotional wealth och icke-finansiella mål med att revisorn 

upplevs agera rådgivare för företaget i högre utsträckning. Familjeföretagets socio-

emotional wealth och icke-finansiella mål kan hämma den ekonomiska utvecklingen i 

företaget (Stockman et. al., 2010). Revisorn kan då få en betydelsefull roll som 

utomstående aktör som ser till att de icke-finansiella målen inte hämmar verksamhetens 

ekonomiska tillväxt. Detta styrks därmed genom att regressionsanalysen påvisar ett 

positivt samband mellan rollen och karaktärsdraget. 
 

Ett positivt samband förväntades föreligga mellan rollen och karaktärsdraget nepotism. 

Revisorn som rådgivare för företaget kan tänkas bli betydelsefull för att ge råd och 
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förslag på förbättringar gällande redovisningen när nepotism orsakar begränsningar i 

företagets humankapital och därmed en brist i de interna resurserna (Barbera & Hasso, 

2013). Revisorns kompetens ersätter då den bristande interna kunskapen hos 

familjeföretaget. Detta samband förkastas dock i modellen. Att inget samband 

föreligger skulle kunna förklaras av att nepotism inte alltid leder till sämre intern 

kompetens i företaget. Nepotism inom företaget behöver inte leda till lägre utbildning 

och kvalifikation hos familjemedlemmarna. Att familjemedlemmar väljer att vara aktiva 

i familjeföretaget behöver inte utesluta att de även väljer att vidareutbilda sig. Även de 

respondenter som präglas av nepotism i högre utsträckning kan således tänkas inneha 

god kompetens gällande redovisningen. Att inget behov av revisorn som rådgivare i 

företaget finns förklarar således varför inget samband föreligger i modellen.  
 

Kontrollvariabeln antal anställda visar på tendens till att negativt samband föreligger 

mellan variabeln och revisorns roll som rådgivare i företaget. Fler anställda kan tänkas 

leda till större intern kompetens inom företaget och revisorn som rådgivare i företaget 

kan då antas bli av mindre vikt när antalet anställda ökar.  
 

6.4.2.3 Rådgivare för familjen 
Den beroende variabeln rådgivare för familjen testas i modellen mot de oberoende 

variablerna överlappning mellan ägande, familj och företag och hög integritet och 

sekretess. Tabellen nedan visar att Modell 17, rådgivare i familjen i sin helhet är 

signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,068 och variansen för revisorn som 

rådgivare i familjen kan därmed förklaras av modellen till 6,8 %.  De variablerna vilka 

är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen med en markering. 

Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
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Modell 17, rådgivare 
familjen 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant   ,728 ,000   
Överlappning ,202 ,106 ,009 ,946 
Integritet & sekretess ,099 ,067 ,200 ,919 
Ägare -,005 ,257 ,942 ,961 
Antal anställda -,124 ,001 ,106 ,941 
Generationsskifte -,078 ,221 ,300 ,976 
 
Justerat R2 ,068 
F-värde 3,509 
Signifikans ,005 

 

Ett signifikant positivt samband föreligger mellan överlappningen och revisorns roll 

som rådgivare för familjen. Familjeföretag med högre överlappning upplever att 

revisorn får en rådgivande roll för familjen i högre utsträckning. I ett familjeföretag går 

företagets och familjens ekonomi hand i hand då ägande, familj och företag är 

sammankopplade (Brundin et al, 2012). Således blir revisorn inte enbart rådgivare för 

företaget utan även för familjen då hänsyn måste tas till denna överlappning. Detta 

styrks därmed genom att regressionsanalysen påvisar ett positivt samband mellan rollen 

och karaktärsdraget. 
 

Karaktärsdraget hög integritet och sekretess förväntades ha ett positivt samband med 

revisorn som rådgivare för familjen. Ett sådant samband kan dock inte påvisas i 

modellen. Samband mellan karaktärsdraget och rollen förutsätter, såsom tidigare nämnt, 

ett underliggande starkt förtroende mellan familjeföretaget och revisorn. Stort 

förtroende och en stark relation mellan parterna antas kunna innebära att revisorn blir 

den part familjeföretaget väljer att anförtro sig till även som privat rådgivare. Att 

respondenterna av enkäten inte har ett stort förtroende och stark relation även privat till 

företagets revisor kan således tänkas förklara varför inget samband påvisas.  
 

Regressionsanalysen visar på en tendens till ett negativt samband mellan företagets 

storlek, mätt i antalet anställda och revisorns roll som rådgivare för familjen. Ägarnas 

inblandning i företaget och deras kontroll- och informationsövertag kan tänkas minska 

med antalet anställda. Detta då ett större företag med fler anställda kan tänkas ha fler 

utomstående i ledningen och styrelsen för att kunna upprätthålla en tillräckligt hög 
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kompetens och för att kunna fortsätta driften av företaget. Fler anställda kan även tänkas 

leda till högre intern kompetens och således ett mindre behov av en revisor som 

rådgivare för företaget. En indikation ges till att ett sådant samband föreligger i 

modellen för revisorn som rådgivare i företaget. Det kan då tänkas att det är svårare för 

företagarna att skapa starka privata relationer till en utomstående part som sällan 

kontaktas. Att revisorn blir av mindre vikt och kontaktas mer sällan i familjeföretag 

med fler anställda och därmed inte har samma möjlighet att skapa förtroendefulla och 

starka relationer till familjen kan tänkas förklara att antydan till ett negativt samband 

föreligger.  
 

6.4.2.4 Konsult 
Revisorns roll som konsult testas mot karaktärsdragen hög integritet och sekretess och 

nepotism då dessa karaktärsdrag förväntas ha ett positivt samband till rollen. Tabellen 

nedan visar att Modell 18, konsult inte är signifikant och att inget samband föreligger. 
 

Modell 18, konsult F Signifikans 

 Regression 1,284 ,237 

 

6.4.2.5 Medlare 
Revisorns roll som medlare testas mot karaktärsdragen nepotism och överlappning 

mellan familj, företag och ägande då dessa karaktärsdrag förväntas ha ett positivt 

samband till rollen. Tabellen nedan visar att Modell 19, medlare inte är signifikant och 

att inget samband föreligger.  

 

Modell 19, medlare F Signifikans 

 Regression 1,048 ,392 
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6.4.2.6 Förmedlare 
Revisorns roll som förmedlare testas mot karaktärsdragen nepotism och överlappning 

mellan familj, företag och ägande då dessa karaktärsdrag förväntas ha ett positivt 

samband till rollen. Tabellen nedan visar att Modell 20, förmedlare inte är signifikant 

och att inget samband föreligger.  

 

Modell 20, förmedlare F Signifikans 

 Regression 0,988 ,428 

 

6.4.2.7 Uppmuntran 
Den beroende variabeln revisorn i sin uppmuntrande roll testas i modellen mot 

karaktärsdragen långsiktighet, icke-finansiella mål och socio-emotional wealth samt 

företagarnas riskavershet och tröghet i förändringar. Tabellen nedan visar att Modell 

21, uppmuntran i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,085 

och variansen för revisorn i sin uppmuntrande roll kan därmed förklaras av modellen till 

8,5 %. De variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i 

modellen med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel 

toleransnivå.  

 
Modell 21, uppmuntran 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant   2,026 ,726   
Långsiktighet, investering ,192 ,146 ,035 ,729 

Långsiktiga resultatet 
viktigare än det kortsiktiga 

-,015 ,167 ,873 ,719 

Icke-finansiella mål ,092 ,319 ,283 ,810 
Socio-emotional wealth ,069 ,143 ,439 ,760 
Riskavers ,011 ,115 ,891 ,864 
Tröghet förändringar ,037 ,094 ,660 ,862 
Avvaktar förändringar ,189 ,087 ,025 ,847 
Ägare -,029 ,325 ,716 ,945 
Antal anställda -,113 ,002 ,167 ,896 
Generationsskifte -,026 ,283 ,747 ,923 
 
Justerat R2 ,085 
F-värde 2,437 
Signifikans ,010 
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De två variabler som ämnade mäta långsiktighet hos familjeföretag var påståendena hur 

viktigt är det att en investering är långsiktig och anser ni att det långsiktiga resultatet 

är viktigare än det kortsiktiga. Variabeln investering är långsiktig gav signifikanta 

samband till revisorns uppmuntrande roll medan variabeln långsiktigt resultat viktigare 

än kortsiktigt inte visade signifikanta samband. Variablerna ämnade mäta samma 

karaktärsdrag och borde således båda visat på att samband föreligger eller att samband 

inte föreligger. Skillnaden i förekomst av samband kan förklaras av att påståendena inte 

lyckats observera samma underliggande attribut. När familjeföretag anser att 

investeringars långsiktighet är av större vikt instämmer de i högre grad i att revisorn kan 

ge självförtroende och skapa trygghet, alltså att revisorn agerar i den uppmuntrande 

rollen. Detta samband kan förklaras av att familjeföretag har ett mer långsiktigt fokus 

med sin verksamhet där huvudsyftet inte enbart är finansiellt (Stockman et. al., 2010). 

Under förändringar i verksamheten och i viktiga situationer då familjeföretaget utsätts 

för osäkerhet, såsom vid investeringar, kan revisorns stöd och uppmuntran då tänkas bli 

extra viktig för familjen och företaget. 
 

Att inget samband föreligger mellan revisorns uppmuntrande roll och att 

familjeföretagen anser att det långsiktiga resultatet är viktigare än det kortsiktiga kan 

tänkas förklaras av att frågan ställer två situationer mot varandra vilket kan göra det 

svårare för familjeföretagen att besvara frågan. Det kan även tänkas att familjeföretag 

har olika syn på investeringar och på resultat. Investeringar kan tänkas vara något som 

även blir till nytta för framtiden och nästkommande generation medan resultat främst 

kan tänkas relateras till avkastning och pengar vilket främst skapa nytta för tillfället. En 

investering kan således tänkas ses som något som relateras till långsiktighet medan 

resultat inte är ett bra mått på långsiktighet hos ett familjeföretag. Det kan därmed 

tänkas att frågan gällande det långsiktiga resultatet inte fångar familjeföretagets 

långsiktighet. 

 

Karaktärsdraget tröghet vid förändringar observerades genom påståendena när ni står 

inför stora förändringar avvaktar ni och ser vad som händer och är det viktigt för er att 

förändringar sker långsamt. Båda påståendena förväntades ge positiva samband till 

revisorns uppmuntrande roll vilket dock bara det första påståendet gjorde. Detta visar på 

att enkätfrågorna inte lyckats observera samma underliggande attribut. Det kan 
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argumenteras för att påståendet när ni står inför stora förändringar avvaktar ni och ser 

vad som händer är det påstående som mest korrekt mäter den faktiska trögheten vid 

förändringar. Trögheten vid förändringar kan visa sig genom att en passivitet finns hos 

företagarna, att de drar sig för att agera. Att avvakta vid förändringar kan då i 

jämförelse med förändringar sker långsamt på ett mer korrekt sätt sägas vara en 

synonym till passivitet och därmed även till tröghet vid förändringar. Detta ger skäl att 

tro att påståendet när ni står inför stora förändringar avvaktar ni och ser vad som 

händer är det påstående som mest korrekt observerar trögheten. Fortsatt diskussion 

kommer således utgå från detta påstående och att positiva, signifikanta samband till 

tröghet vid förändringar finns till revisorns uppmuntrande roll.   

 

Familjeföretagets långsiktighet, överlappningen mellan ägande, familj och företag samt 

det riskaversa beteendet kan tänkas leda till att familjeföretag agerar med försiktighet 

och därmed innehar en tröghet som tenderar att fördröja förändringar. Det förväntades 

att samtliga dessa karaktärsdrag skulle visa på signifikanta samband till revisorns 

uppmuntrande roll. Att påståendet när ni står inför stora förändringar avvaktar ni och 

ser vad som händer ger signifikanta samband medan de andra karaktärsdragen inte gör 

det kan tolkas som att karaktärsdraget tröghet vid förändringar kan finnas hos 

familjeföretagen utan att långsiktighet, icke-finansiella mål, socio-emotional wealth och 

riskavershet krävs. Att karaktärsdraget tröghet vid förändringar skapas genom andra 

karaktärsdrag kan således inte påstås stämma på det sätt vi förväntat oss.  
 

Inga samband påvisas mellan revisorns uppmuntrande roll och karaktärsdragen 

riskavershet, icke-finansiella mål och socio-emotional wealth. Familjeföretag vilka 

innehar socio-emotional wealth, icke-finansiella mål och riskavershet kan tänkas 

undvika alltför riskfyllda situationer. Revisorn får då inte tillfälle att agera i sin 

uppmuntrande roll när behovet av den inte finns vilket kan tänkas förklara varför inget 

samband påvisas.  
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6.4.2.8 Katalysator 
Den beroende variabeln revisorn som katalysator testas i modellen mot karaktärsdragen 

långsiktighet, icke-finansiella mål och socio-emotional wealth samt företagarnas 

riskavershet och tröghet i förändringar. Tabellen nedan visar att Modell 22, katalysator 

i sin helhet är signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,105 och variansen 

för revisorn som katalysator och kan därmed förklaras av modellen till 10,5%. De 

variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen 

med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 22, katalysator 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant  2,076 0,898  
Långsiktighet, investering 0,193 0,152 0,035 0,733 
Långsiktiga resultatet 
viktigare än det kortsiktiga 

-0,019 0,173 0,833 0,713 

Icke-finansiella mål 0,017 0,334 0,846 0,783 
Socio-emotional wealth 0,078 0,154 0,389 0,729 
Riskavers -0,076 0,119 0,363 0,865 
Tröghet förändringar 0,119 0,098 0,157 0,852 
Avvaktar förändringar 0,218 0,09 0,011 0,831 
Ägare -0,074 0,336 0,352 0,946 
Antal anställda -0,06 0,002 0,467 0,897 
Generationsskifte -0,061 0,293 0,451 0,924 
 
Justerat R2 ,105 
F-värde 2,752 
Signifikans ,004 

 

Modellen påvisar positiva, signifikanta samband mellan revisorn som katalysator och 

karaktärsdragen långsiktighet och tröghet vid förändringar. Således uppvisar sig för 

rollen samma samband som i regressionen för revisorns uppmuntrande roll. Då 

karaktärsdragen förväntas påverka rollen som katalysator på samma sätt som revisorns 

uppmuntrande roll förs ingen ytterligare diskussion över varför vissa samband har 

påvisats medan andra inte påvisas i regressionen.  
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6.4.2.9 Nätverk  
Den beroende variabeln revisorn som tillhandahållare av nätverk testas i modellen mot 

de oberoende variablerna integritet och sekretess, icke-finansiella mål, socio-emotional 

wealth och nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 23, nätverk i sin helhet är 

signifikant. Modellen visar ett justerat R2 värde på 0,041 och variansen för revisorn som 

tillhandahållare av nätverk och kan därmed förklaras av modellen till 4,1 %. De 

variablerna vilka är signifikanta utifrån en signifikansnivå om 0,05 visas i modellen 

med en markering. Samtliga variabler i modellen har en acceptabel toleransnivå.  
 

Modell 23, nätverk 
Koefficienter 

Std. B. Std. fel Sig. Kollinaritet, 
Tolerans 

Konstant  1,654 0,674  
Integritet och sekretess 0,055 0,073 0,483 0,897 
Icke-finansiella mål 0,096 0,25 0,222 0,906 
Socio-emotional wealth 0,206 0,12 0,01 0,895 
Nepotism 0,031 0,506 0,678 0,962 
Ägare -0,04 0,276 0,594 0,976 
Generationsskifte 0,02 0,243 0,789 0,952 
 
Justerat R2 0,041 
F-värde 2,229 
Signifikans ,043 
 

Modellen påvisar ett positivt, signifikant samband mellan karaktärsdraget socio-

emotional wealth och revisorns roll som tillhandahållare av nätverk, såsom förväntades. 

Familjeföretagarna har en socio-emotional wealth i företagen vilket tänkas leda till att 

fokus främst läggs på att knyta personliga snarare än professionella kontakter. 

Revisorns professionella nätverk kan då användas för att komplettera det egna 

personliga nätverket.  
 

Det förväntades att hög integritet och sekretess skulle leda till svårigheter i att knyta nya 

förtroendefulla kontakter vilket i sin tur begränsar familjeföretagets nätverk och att 

revisorn då skulle kunna bistå familjeföretaget med sitt egna nätverk. Detta samband 

kunde dock inte påvisas i modellen. Det kan tänkas att familjeföretagarna trots 

karaktärsdraget har en god förmåga att knyta professionella kontakter. Integriteten och 

sekretessen kan antas påverka hur pass mycket information företagarna väljer att dela 

med kontakterna och således hur starka relationerna blir. Dock behöver inte 
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karaktärsdragen påverka den sociala förmågan att skapa ett nätverk vilket således kan 

förklara att inget samband visar sig föreligga mellan karaktärsdraget och revisorns roll 

som tillhandahållare av nätverk.  
 

Det positiva samband som förväntades föreligga mellan karaktärsdraget nepotism och 

rollen som tillhandahållare av nätverk antogs kunna förklaras av att verksamma 

familjemedlemmar har mindre omfattande nätverk då fokus varit att skaffa kunskap 

inom företaget snarare än att utöka sin kunskap genom att vidareutbilda sig. Högre 

utbildning är en stor väg till ett brett nätverk. Sambandet kunde dock inte påvisas. Detta 

kan tänkas förklaras av att nepotism inte har någon större påverkan på familjeföretagets 

nätverk vilket då leder till att ett behov av revisorns professionella nätverk som 

komplement till det personliga inte finns. Nepotism inom företaget behöver inte leda till 

lägre utbildning och kvalifikation hos familjemedlemmarna. Att familjemedlemmar 

väljer att vara aktiva i familjeföretaget behöver inte utesluta att de även väljer att 

vidareutbilda sig. Således kan ett stort nätverk finnas även inom de företag med hög 

grad av nepotism. Dessutom kan tänkas att det inte är via utbildning som de viktigaste 

kontakterna för ett familjeföretag skapas. Istället kan tänkas att familjemedlemmarna 

lyckas knyta kontakter och bygga nätverk genom andra kanaler än utbildning, såsom 

exempelvis genom företagsföreningar eller liknande där samma typ av nätverk som 

revisorn kan tillhandahålla finns representerat. Således leder inte nepotism till att ett 

behov av revisorns nätverk finns i familjeföretaget. Detta kan därmed förklara varför 

inget samband påvisas mellan rollen och karaktärsdraget.  

 

Kontrollvariabeln antal anställda utesluts ur regressionen då problem med 

multikolliniaritet förelåg mellan variablerna antal anställda och generationsskifte. 

Variablerna vilka samvarierade testades och uteslöts var för sig ur modellen. Valet att 

behålla variabeln generationsskifte och att utesluta antal anställda gjordes då denna 

modell visade sig vara den bättre med hänsyn till multikolliniaritet. 
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6.4.2.10 Informationskanal gällande redovisning och skatt 
Den beroende variabeln informationskanal gällande redovisning och skatt testas i 

modellen mot den oberoende variabeln nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 24, 

informationskanal gällande skatt och redovisning inte är signifikant och att inget 

samband föreligger.  

 

Modell 24, informationskanal 
yttre faktorer 

F Signifikans 

 Regression 0,910 ,459 

 

6.4.2.11 Informationskanal gällande bransch och konkurrenter 
Den beroende variabeln informationskanal gällande bransch och konkurrenter testas i 

modellen mot den oberoende variabeln nepotism. Tabellen nedan visar att Modell 25, 

informationskanal gällande skatt och redovisning inte är signifikant och att inget 

samband föreligger.  

 

Modell 25, informationskanal 
bransch 

F Signifikans 

 Regression 0,469 ,758 

 

 
6.4.3 Sammanfattning 
Nedan visas en sammanfattning över resultaten utifrån vår ursprungliga modell som 

presenterades på sidan 35 i Kapitel 3, Teoretisk ansats.  

  



Revisorns roller: Granskare Revisionsnära 
rådgivare 
företaget 

Rådgivare 
familjen 

Konsult 
(NAS) 

Medlare Förmedlare Uppmuntran 
 

Stöttepelare Katalysator Nätverk Informationskanal 

Karaktärsdrag:            
Överlappning 
mellan ägande, 
familj, företag R** 

F*  R- 
F**  R* 

F- 
R- 
F-  R- 

    

Kontroll och 
informationsöverta
g hos 
familjeägarna 

R- 
F-           

Hög integritet och 
sekretess   R- 

F- 
R- 
F-      R- 

F-  

Långsiktighet 
      R* 

F*  R* 
F*   

Icke finansiella 
mål  R* 

F*     R† 
F-  R* 

F- 
R- 
F-  

Socio-emotional 
wealth  R* 

F**      
F-   

F- 
 

F**  
Riskaversa 

      R- 
F-  R- 

F-   

Tröghet vid 
förändringar       R- 

F*  R- 
F*   

Nepotism R† 
F† 

R- 
F-  R** 

F- 
R† 
F- 

R- 
F-    R† 

F- 
R* 
F- 

Tabell 19. Sammanfattning hypotesprövningar 

R=Revisorer; F=Familjeföretagare; ** p < 0.01; * p < 0.05; † tendens till sign. ; - ej sign
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Den granskande rollen visar sig utifrån de båda resultaten ha samband med 

överlappningen och tendens till samband med karaktärsdraget nepotism. Sambandet 

mellan den granskande rollen och familjeföretagets överlappning förväntades dock vara 

negativt. Analyserna påvisar istället ett positivt samband. 

Revisorns roll som rådgivare för företaget påvisade samband till karaktärsdragen icke-

finansiella mål och socio-emotional wealth från både revisorernas och 

familjeföretagarnas perspektiv. Det förväntade sambandet till nepotism förkastades 

dock av dem båda.  

Utifrån familjeföretagarnas svar påvisades ett starkt signifikant samband mellan 

revisorns roll som rådgivare i familjen och familjeföretagets överlappning. Inga 

samband påvisades dock mellan rollen och de förväntade karaktärsdragen i 

regressionsanalysen av revisorernas resultat. 

Ett starkt positivt samband påvisades mellan rollen som konsult och karaktärsdraget 

nepotism i regressionsanalysen av revisorernas resultat. Inga samband påvisades dock 

mellan rollen och de förväntade karaktärsdragen i regressionsanalysen av 

familjeföretagarnas resultat. 

Revisorns medlande roll gav i regressionsanalysen av revisorernas resultat samband till 

karaktärsdraget överlappning, medan regressionen av familjeföretagarnas resultat inte 

gjorde det. Även gällande nepotismen skiljde sig regressionerna åt.  Revisorernas 

resultat visade tendens till samband medan inget samband påvisades hos 

familjeföretagarnas. 

Varken utifrån revisorernas eller familjeföretagets resultat påvisades det förväntade 

sambandet mellan revisorns roll som förmedlare och familjeföretagets överlappning och 

karaktärsdraget nepotism. 

För revisorns uppmuntrande roll och revisorns roll som katalysator påvisades samma 

samband mellan rollen och karaktärsdragen i respektive regressionsanalyser. Både 

utifrån revisorernas och företagarnas resultat påvisas samband mellan rollen och 

familjeföretagets långsiktighet. Utöver detta samband visade sig i revisorernas 

regressionsanalys samband föreligga mellan rollen och de icke-finansiella målen. I 
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regressionsanalysen för familjeföretagarna visade sig istället ett samband mellan rollen 

och familjeföretagets tendens till tröghet i förändringar. 
 

I regressionsanalysen av familjeföretagarnas resultat påvisades ett samband mellan 

revisorns roll som tillhandahållare av nätverk och karaktärsdraget socio-emotional 

wealth. Hos revisorerna påvisades istället tendens till samband mellan rollen och 

nepotismen. Övriga förväntade samband påvisades inte i någon av regressionerna.  
 

För revisorns roll som informationskanal påvisades enbart det förväntade sambandet 

mellan rollen och karaktärsdraget nepotism i regressionsanalysen av revisorernas 

resultat.  

 

Att vissa skillnader uppkommer för vilka samband som påvisas och inte påvisas i 

regressionsanalyserna för revisorerna respektive familjeföretagarna kan förklaras av 

skillnader i uppfattningar. Enkätfrågorna som behandlar revisorns roller låter 

revisorerna svara på uppfattningar om sig själva medan familjeföretagarna ombeds 

bedöma en annan persons förmåga och agerande. Hur en person uppfattar sig själv kan i 

stor sannolikhet tänkas skilja sig från hur andra personer uppfattar denna. För 

enkätfrågorna som berör familjeföretagens karaktärsdrag är det istället familjeföretagen 

som svarar på uppfattningar om sig själva och sitt företag medan revisorerna gör 

generella bedömningar utifrån deras erfarenhet av familjeföretag i allmänhet. Således 

kan sägas att familjeföretagarna ger den mest korrekta bilden av företagets 

karaktärsdrag medan revisorerna ger den mest korrekta bilden av sina roller i 

familjeföretaget. Revisorernas svar gällande karaktärsdragen kan dock också sägas ge 

ett betydelsefullt perspektiv av karaktärsdragen. Detta då de har möjligheten att se 

familjeföretaget utifrån ett större sammanhang. De kan basera sina uppfattningar utifrån 

flera olika klienter och jämföra med flera typer av företag. De samband som påvisas i 

resultaten från både revisorerna och familjeföretagen kan utifrån detta resonemang visa 

på en stark indikation till att samband. Detta då de bekräftas två oberoende rapportörer i 

två oberoende enkäter. 

 

Samtliga modeller visar på låga R2-värden då de ligger mellan 5 och 12. Detta kan 

förklaras av de primitiva index som använts i regressionsanalyserna. Ytterst få studier 
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har gjort på området varför inga beprövade variabler finns att tillgå. Trots att de index 

vilka utformats för studien visat på goda reliabilitetsvärden kan dessa med stor 

sannolikhet omarbetas och förbättras och då ge en högre förklaringsgrad. I och med att 

få studier finns har det inte heller tidigare tagits fram relevanta kontrollvariabler för 

området. Även detta kan förklara den låga förklaringsgraden då de variabler som 

används som kontrollvariabler även de kan sägas vara obeprövade. Ytterligare relevanta 

kontrollvariabler kan tänkas förekomma vilka skulle bidra till att en högre 

förklaringsgrad erhålls.  
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Kapitel 7. Slutsats och implikationer 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna vilka framgått av studien. I kapitlet 

integreras studiens teoretiska referensram, det empiriska materialet samt tidigare 

forskning för att ge svar på studiens syfte och problemformulering. Slutligen 

presenteras studiens olika bidrag följt av förslag för vidare forskning. 

7.1 Slutsats
Studiens syfte var att förklara revisorns roller utifrån familjeföretagets karaktärsdrag. 

För att uppfylla syftet utformades genom tidigare studier samt litteratur om 

familjeföretag och revisorns roller en hypotetisk modell över sambanden mellan 

familjeföretagets karaktärsdrag och revisorns roller. I en tidigare studie av Berg och 

Karlsson (2013) identifierades revisorns roller som medlare och förmedlare vilka 

tillsammans med revisorns granskande och rådgivande roll sattes i sammanhang till 

familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer. Medan Berg och Karlsson (2013) 

förklarade revisorns roller utifrån familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer 

fokuserade vår studie på att förklara revisorns roller utifrån familjeföretagets 

karaktärsdrag. 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska och säkerställa den ekonomiska 

situationen och informationen i bolaget gentemot ägarna och andra intressenter (Öhman, 

2004). Utöver sin skyldighet att granska har revisorn också skyldighet att avseende 

verksamhetens redovisning och förvaltning lämna råd och förslag till förbättringar 

(Revisorslag 2001:883 2§ 8 pt). Ytterligare roller har identifierats hos revisorn, revisorn 

kan agera medlare och förmedlare (Berg & Karlsson, 2013) samt kan tillhandahålla 

företagen med nätverk och bidra med hjälp av sin uppmuntran (Andersson & 

Martinsson, 2014). Revisorn har således fler roller i företag än de lagstadgade rollerna 

som granskare och rådgivare. Revisorn i familjeföretaget är ett relativt outforskat 

område. Även rörande familjeföretaget finns förhållandevis få studier (Chua, Chrisma 

& Sharma, 1999). Familjeföretag är unika och präglas av utmärkande karaktärsdrag 

vilka även får en påverkan på de aktörer vilka är involverade i företaget (Davis et. al., 

2013). Litteraturen gav indikationer till att de redan identifierade rollerna kan påverkas 

av dessa karaktärsdrag samt att de skulle kunna leda till att fler roller visar sig hos 

revisorn i familjeföretaget. Samband mellan karaktärsdrag och såväl redan identifierade 
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som nya roller kartlades därmed utifrån teorier lämpade för området, litteratur samt 

genom intervjustudier. Modellen testades därefter empiriskt genom data erhållna från 

två enkäter ställda till revisorer och familjeföretag. 

Teoretiskt identifierades tre nya roller hos revisorn; katalysator, stöttepelare samt 

informationskanal, för vilka empiriskt stöd påvisades. Det föreligger meningsfulla 

distinktioner mellan rollerna då de skiljer sig såväl i definition som i vilka karaktärsdrag 

som har samband med rollen.  

Resultaten av studien påvisar att samband föreligger mellan familjeföretagets 

karaktärsdrag och revisorns roller. Modellen testades, som tidigare nämnt, utifrån två 

olika rapportörer, revisorer och familjeföretagare. Utifrån de båda rapportörerna 

påvisades i vissa fall olika samband föreligga mellan karaktärsdragen och rollerna. 

Detta kan förklaras av att de båda rapportörerna tolkar verkligheten ur olika perspektiv. 

De samband vi funnit mellan revisorns roller och karaktärsdragen hos båda 

rapportörerna kan således sägas ge starkare slutsatser. Detta förtar dock inte de samband 

som enbart påvisats utifrån den ena rapportören och inte den andra, då rapportörerna 

bidrar med varsin uppfattning av samma verklighet. 

Då resultaten av studien påvisar att samband finns mellan revisorns roller och 

familjeföretagets karaktärsdrag visar detta på att revisorn kan bli en betydelsefull resurs 

som kan täcka de behov som finns i företaget. Familjeföretagets karaktärsdrag innebär 

både fördelar och nackdelar för företaget. Flertalet karaktärsdrag kan hos 

familjeföretaget skapa ett behov av utomstående resurser för att täcka upp de gap som 

uppstår. Sambanden vi finner visar på att revisorn med flera av sina roller kan bidra till 

att täcka dessa behov som kan identifieras utifrån karaktärsdragen. Revisorn kan således 

bli en viktig resurs för företaget vilken kan bidra till att säkerställa familjeföretagets 

överlevnad. 

Kombinationen av den företags- och branschspecifika kunskap som genom nepotism 

finns inom familjeföretaget och den kompletterande kunskap som revisorn kan bidra 

med skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. 

De företag som vågar förlita sig på revisorn och se revisorn som en värdefull resurs har 

därmed mycket att vinna. 
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Förhoppningen var att resultaten hade visat på ett sammanhang i utfallet, det vill säga i 

de samband som påvisas mellan karaktärsdragen och rollerna. Detta blev dock inte 

utfallet av studien då de hypoteser som bekräftades visar sig mer slumpmässiga än att 

något sammanhang kan uttydas. Vi kan inte uttyda att karaktärsdrag alltid visar sig 

signifikanta i samtliga roller vilka förväntades ha ett samband med karaktärsdraget. Vi 

kan inte heller i något fall uttyda att samtliga hypotetiska samband vilka förväntades 

föreligga med karaktärsdragen i en viss roll uppfylls utifrån de båda rapportörerna. Att 

inga sammanhang i utfallet påvisades kan förklaras av att inte alla roller hos revisorn 

och inte alla karaktärsdrag hos familjeföretaget hittills identifierats eller att vi inte 

lyckats fånga rollerna och/eller karaktärsdragen på ett korrekt sätt. Svårigheter fanns i 

att fånga familjeföretagets karaktärsdrag då frågor vilka ämnade mäta samma 

karaktärsdrag i vissa fall visade sig observera olika underliggande attribut. Sambanden 

mellan revisorns roller och familjeföretagets karaktärsdrag vilka uttrycks i teorin kan 

tänkas existera trots att de inte lyckats påvisas och sammanhang kan således tänkas 

finnas i utfallet trots svårigheter att påvisa dem. Eftersom det är ett relativt nytt område 

som undersöks finns en viss osäkerhet i de resultat som erhålls. De låga 

förklaringsgraderna visar dessutom på att mer varians finns att förklara och att 

ytterligare fenomen finns vilka ännu inte fångats som förklarar revisorns roller i 

familjeföretag.   
 

En ytterligare förklaring till att inget sammanhang visar sig i de samband som påvisas 

kan vara att viss varians inte går att förklara. Familjeföretag är en unik företagsform 

(Strike, 2013). De är präglade av nepotism, de har en annorlunda målsättning och 

känslomässiga behov i verksamheten och kan därför tänkas drivas av andra faktorer än 

marknadens logik. Nepotism innebär att familjemedlemmar behandlas fördelaktigt i 

familjeföretaget (Barbera & Hasso, 2013; Collin & Ahlberg, 2015) och styrelse- och 

ledningspositioner kan därför i många fall innehas av familjemedlemmar. 

Således präglas och bestäms företagets drift och framtid av de familjemedlemmar vilka 

innehar ledningspositioner. I ett icke-familjeföretag tillsätts istället styrelse och ledning 

utefter marknadens logik, det vill säga utefter vem som genom utbildning, erfarenhet 

och personlighet anses mest lämpad för befattningen. Personerna på ledningspositioner 

tar här beslut utefter marknadens och ägarnas krav. Detta tillskillnad från familjeföretag 

där visionen och framtiden även kan tänkas styras av familjens intressen och 
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egenskaper. I ett familjeföretag finns nämligen i ledning och styrelse, i och med 

överlappningen mellan ägande, familj och företag, utrymme för familjens intressen och 

mål. Vad familjeföretag utvecklas till att bli och vilka karaktärsdrag som blir 

framträdande, kan då tillskillnad från icke-familjeföretag, antas bero av vem eller vilka 

som innehar ledningsposition och av dennes personliga egenskaper och intressen. Det 

kan således tänkas att varje specifikt familjeföretag består av en unik komposition av de 

karaktärsdrag som präglar familjeföretag och att olika karaktärsdrag framträder i olika 

hög grad mellan enskilda familjeföretag. Att alla familjeföretag är unika och att de inte 

kan antas falla inom samma ram skulle då innebära att viss varians inte går att förklara, 

varför vissa samband inte kan påvisas och inget sammanhang visar sig i utfallet av 

studien. 
 

7.2 Begränsningar 

De resultat vilka erhållits från enkäten till företagarna kan inte generaliseras till den 

totala populationen då denna är okänd för familjeföretag. Det innebär att resultaten 

endast kan appliceras på de företag vilka besvarat enkäten. I och med att inget register 

finns över svenska familjeföretag finns även svårigheter i att säkerställa att samtliga 

företag vilka deltagit i vår studie är att beakta som familjeföretag. Detta har vi försökt 

motverka genom att vi enbart i undersökningen använt den information som samlats in 

från de företagare vilka svarat att de ser sig som ett familjeföretag utifrån vår definition. 

En risk finns dock att det kan förekomma entreprenörsföretag, det vill säga ägarledda 

företag där enbart en person är aktiv i verksamheten, bland våra respondenter. 
 

Inte heller de resultat vilka erhålls utifrån revisorernas enkät kan i sin helhet 

generaliseras till den totala populationen. Detta då skillnaden i den observerade och 

förväntade datan gällande byråtillhörighet inte beror av slumpen. Studiens huvudsyfte är 

att finna samband mellan familjeföretagets karaktärsdrag och revisorns roller, den 

främsta ambitionen är således inte att generalisera resultaten till totalpopulationen. 

Dessutom går inte att utesluta att en generalisering är möjlig av de identifierade 

sambanden materialet.  
 

Flertalet av modellerna vilka testades visade sig inte bli signifikanta vilket skulle kunna 

tyda på dåliga mätinstrument. Ytterligare indikationer ges till detta i och med de låga 

förklaringsgraderna som erhålls i regressionsanalyserna. Svårigheter fanns i att fånga 
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familjeföretagets karaktärsdrag då frågor vilka ämnade mäta samma karaktärsdrag i 

vissa fall visade sig observera olika underliggande attribut. Detta problem förekom 

främst gällande de index vilka ämnade skapas utifrån familjeföretagarnas svar. En 

begränsning i studien kan således sägas förekomma i och med de mätinstrument vilka 

användes för att testa vår hypotetiska modell. Eftersom det är ett relativt nytt område 

som undersöks finns således en viss osäkerhet i de resultat som erhålls. 
 

7.3 Studiens implikationer 

7.3.1 Teoretiskt bidrag 
En tidigare studie gällande revisorn i familjeföretag av Berg och Karlsson (2013) har 

utifrån familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer förklarat revisorns fyra roller; 

granskare, rådgivare, medlare och förmedlare i familjeföretaget.  I vår studie tas ett 

annat angreppssätt för att förklara revisorns roller. Med familjeföretagets karaktärsdrag 

som utgångspunkt undersöks sambanden till revisorns redan identifierade roller. Studien 

identifierar även nya roller revisorn kan anta i ett familjeföretag och visar på samband 

mellan dessa roller och familjeföretagens karaktärsdrag. Studien ger således ett 

teoretiskt bidrag genom att, med vår hypotetiska modell, utifrån familjeföretagets 

karaktärsdrag förklara hur revisorns roller kan bli i ett familjeföretag och hur revisorn 

här kan anta fler roller.   
 

I studien identifieras dessutom teoretiskt tre nya roller hos revisorn; katalysator, 

stöttepelare samt informationskanal vilka även finner stöd empiriskt. Det föreligger 

meningsfulla distinktioner mellan rollerna då de skiljer sig såväl i definition som i vilka 

karaktärsdrag som har samband med rollen. I och med överlappning mellan ägande, 

företag och familj kan revisorn i sina roller bli av betydelse både för företaget och 

familjen. Studien av Berg och Karlsson (2013) berör hur revisorn kan bli betydelsefull 

vid situationer som främst rör relationerna inom familjen. Revisorn antar rollen som 

medlare vid konflikter mellan familjemedlemmar och som förmedlare av information 

mellan familjemedlemmar. Det teoretiska bidraget av rollerna; katalysator, stöttepelare 

samt informationskanal, som identifieras i denna studie härrör istället främst till 

företaget. Revisorn antar här roller som blir betydelsefulla för att företaget ska drivas. 

Således har studien tillsammans med Berg och Karlsson (2013) identifierat revisorns 

roller vilka yttrar sig i både familjen och företaget. Det kan således tänkas att samtliga 
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roller revisorn kan anta i ett familjeföretag nu har identifierats. Rollerna kan dock tänkas 

förfinas genom kategorisering och tydligare distinktioner.  
 

Då flertalet roller har identifierats hos revisorn utöver den lagstadgade rollen som 

granskare påvisas att revisorn har en mångfasetterad roll i familjeföretag. Resultaten 

visar således att agentteorins antagande om att revisorn agerar väktare på marknaden 

inte är tillräcklig för att beskriva revisorns roller. Utgångspunkt måste tas i flera teorier 

för att förklara revisorns roller i familjeföretaget. Denna studie ger således ett teoretiskt 

bidrag genom att vi tillämpar ett eklektiskt tillvägagångssätt och bidrar med en 

teoriutveckling som visar på revisorns mångfasetterade rolluppsättning. 
 

Studien ger även ett teoretiskt bidrag, vilket är empiriskt påvisat, genom en 

vidareutveckling av redan identifierade roller hos familjeföretaget. Den rådgivande 

rollen hos revisorn kan brytas ut i en rådgivande roll för redovisningen, verksamheten 

samt en för familjen. Rollen som tillhandahållare av nätverk kan utifrån revisorns 

perspektiv delas upp efter det nätverk revisorn kan tillhandahålla inom byrån samt 

utanför byrån. Till sist vidareutvecklades även rollen som informationskanal. Utifrån 

revisorernas perspektiv kunde rollen brytas ut i en roll gällande redovisningen samt en 

gällande omvärlden medan rollen utifrån företagarnas perspektiv kunde brytas ut i en 

roll gällande yttre faktorer såsom skatt-, redovisnings- och samhällsfrågor samt en 

gällande branschen. 

 

Det kan spekuleras i huruvida de roller, utöver den lagstadgade rollen som granskare, 

som identifieras i studien innebär ett hot mot revisorns oberoende. Oberoendehot 

föreligger endast då risk finns att revisorn granskar sitt eget agerande. Rollerna som 

identifierats i studien; katalysator, stöttepelare och informationskanal, innebär inte att 

revisorn direkt ingriper i familjeföretagets ekonomi. Således finns ingen risk för att 

revisorn granskar sitt eget agerande. Revisorn kan således upprätthålla sin 

professionella granskande roll även då revisorn iträder sig dessa ytterligare roller.  
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7.3.2 Metodologiskt bidrag 
För att undersöka samband mellan familjeföretagets karaktärsdrag och revisorns roller 

använde vi oss av intervju- och enkätstudier. Vi identifierade de samband vi avsåg att 

testa och genomförde intervjuer och enkäter med familjeföretag och revisorer. Ett 

mätinstrument utvecklades således för respektive rapportör för att ge möjlighet att testa 

vår hypotetiska modell empiriskt. Mätinstrumentet utformades med hjälp av tidigare 

studier, befintlig litteratur samt intervjustudien. Tidigare mätinstrument, utformade av 

Berg och Karlsson (2013), Andersson och Martinsson (2014) samt Bretz och 

Holgersson (2014), har vidareutvecklats för att utforma ett instrument anpassat efter 

studiens teori. Ett metodologiskt bidrag ges således utifrån studien genom vårt 

mätinstrument som har i syfte att kunna mäta revisorns roller och familjeföretagets 

karaktärsdrag. 

 

I studien av Berg och Karlsson (2013) utformades mätinstrument för att förklara 

revisorns roller som granskare, rådgivare, medlare och förmedlare utifrån 

familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer. Dessa mätinstrument visade sig ha 

begränsningar då utfallet visade på olika uppfattningar hos revisorerna och 

familjeföretagarna. Dessutom visade sig begräsningar gällande instrumentet vilket 

utvecklades till familjeföretagarna då faktoranalys visade på att respondenternas svar 

laddade i situationerna, det vill säga bolagsstyrningsmekanismerna istället för rollerna. 

En tendens till detta förekom även i resultaten utifrån revisorerna (Berg & Karlsson, 

2013). Vårt mätinstrument är istället utformat för att förklara rollerna utifrån 

familjeföretagets karaktärsdrag. Skillnader visade sig även förekomma mellan de två 

rapportörerna i vår studie och som tidigare nämnt fanns svårigheter i att fånga 

karaktärsdragen i familjeföretaget i instrumentet riktat mot företagarna. Alltså krävs 

således ytterligare metodutveckling för att ge möjligheten att utforma mer tillförlitliga 

mätinstrument. Dock kan antydas att revisorns roller i familjeföretag bättre kan 

förklaras utifrån familjeföretagets karaktärsdrag än dess bolagsstyrningsmekanismer. 

Detta då flera samband påvisas och flera av dessa visade sig även utifrån de båda 

rapportörerna. Dessutom förekom inte heller problem gällande att respondenternas svar 

laddade högre i de oberoende än beroende variablerna. Trots de låga förklaringsgrader 

vilka erhölls i regressionsanalyserna visar sig även dessa i många fall vara högre än de 
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som erhölls i studien av Berg och Karlsson (2013). De mätinstrument vilka används i 

denna studie kan således sägas inneha en högre tillförlitlighet. 
 

Vi har etablerat traditionen av två rapportörer efter Berg och Karlsson (2013). Med 

hjälp av flera mätinstrument riktade till rapportörer representerade ur samtliga möjliga 

perspektiv ökar reliabiliteten i studien då detta ökar chanserna till stabilitet i 

mätningarna. Att tillämpa det metodval som Berg och Karlsson (2013) har utvecklat, 

det vill säga att använda sig av flera rapportörer, är en föredömlig tradition som bör 

tillämpas även vid vidare forskning.  
 

7.3.3 Empiriskt bidrag 
De roller vilka tidigare studier har påvisat empiriskt visar sig även i denna studie finnas 

utifrån det empiriska materialet. I vårt empiriska material bekräftades dessutom de tre 

nya teoretiskt härledda roller hos revisorn; katalysator, stöttepelare och 

informationskanal. Dessutom ges ett empiriskt bidrag i och med de samband som 

påvisas. Samtliga samband som empiriskt påvisas redovisas i den sammanfattande 

modellen på sidan 147. Dock kan inte vårt empiriska material generaliseras till den 

totala populationen då det i bortfallsanalysen påvisas att den observerade datan inte 

beror av slumpen. Enbart två av tre beskrivande egenskaper som analyserades visade sig 

bero av slumpen och därmed kunna generaliseras till den totala populationen. Ett 

empiriskt bidrag har dock erlagts då det inte går att utesluta att en generalisering är 

möjlig av de identifierade rollerna samt sambanden i materialet.  
 

7.3.4 Praktiskt bidrag 
Vår studie kan ge ett praktiskt bidrag och vara till nytta för de revisorer vilka till stor del 

innehar familjeföretag som klienter. Familjeföretag kräver ett unikt bemötande i 

rådgivningen och rådgivare i familjeföretag måste inneha färdigheten att kunna hantera 

deras unika karaktärsdrag (Strike, 2013). Vår studie ger kunskap kring vilka 

karaktärsdrag som skapar vilka behov i ett familjeföretag. Denna vetskap kan sedan 

användas av revisorer för att få dem att se vilka möjligheter revisorn har att anta olika 

roller hos sina klienter. Att revisorn möter behoven hos sina klienter kan vara avgörande 

för om familjeföretagen väljer att behålla sin revisor. Revisionsbyråer med stor del 

familjeföretag som klienter bör således arbeta aktivt för att medarbetare ska ha 

kännedom kring familjeföretaget och dess speciella ägandeform samt vad det innebär att 
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vara revisor för dessa företag. Att som revisor se de utmärkande karaktärsdragen hos sin 

klient och ha kännedom om vilka behov dessa karaktärsdrag skapar ger goda 

förutsättningar för att bygga starka relationer till klienten och för att utföra ett bra 

arbete. Dessutom kan studien genom att ge en insikt i familjeföretagets karaktärsdrag 

bidra till en ökad revisionskvalitet. Detta då kännedomen om familjeföretagets 

karaktärsdrag kan underlätta och stärka förmågan att upptäcka och rapportera brister i 

familjeföretagets finansiella rapporter. 
 

Familjeföretag kan av studien få kunskap kring vilka förväntningar de kan tänkas ha på 

sin revisor. Studien ger insikt i vilka roller en revisor har förmåga att anta. Såsom 

framkom under intervjustudien kan det för familjeföretag dessutom vara svårt att se 

vilka fördelar och nackdelar som följer av ägandeformen eftersom företagarna sällan har 

erfarenhet av någon annan typ av företagsform att jämföra med. Studien kan då bidra 

genom att ge familjeföretagarna större insikt angående ägandeformens fördelar och 

nackdelar. Genom att familjeföretagare blir medvetna om såväl verksamhetens 

karaktärsdrag som revisorns roller kan familjeföretagare ges möjligheten att se vilka 

behov revisorn kan täcka och hur revisorn kan bli en betydelsefull resurs för företaget.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har undersökt hur revisorns roller kan förklaras utifrån familjeföretagets 

karaktärsdrag. Då flertalet av studiens hypotetiska samband inte gick att påvisa följer 

nedan några förslag till vidare forskning. 
 

Det finns få undersökningar på området och således få beprövade, reliabla 

mätinstrument. För att i framtiden kunna genomföra mer tillförlitliga studier på området 

skulle förslagsvis bättre mätinstrument kunna utvecklas. Det är angeläget att fortsätta 

försöka förklara revisorns roller då de empiriskt visat sig existera och även teoretiskt 

kan förklaras. Svårigheter fanns i att fånga familjeföretagets karaktärsdrag då frågor 

vilka ämnade mäta samma karaktärsdrag i vissa fall visade sig observera olika 

underliggande attribut. Detta problem förekom främst gällande de index vilka ämnade 

skapas utifrån familjeföretagarnas svar. Även i studien av Berg och Karlsson (2013) 

påvisades, såsom tidigare nämnt, svagheter i de mätinstrument vilka användes för att 

förklara revisorns roller utifrån familjeföretagets bolagsstyrningsmekanismer. En 

möjlighet finns således till stark metodutveckling vilken skulle kunna bidra till att 
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reliabla mätinstrument därmed kan användas för att förklara revisorns roller. 

Modellerna såväl i vår studie som i studien av Berg och Karlsson (2013) visar dessutom 

på låga förklaringsgrader. Detta antyder att det finns fenomen vilka ännu inte lyckats 

fångats som förklarar revisorns roller i familjeföretag. Ytterligare metodutveckling 

krävs således för att finna fenomen, utöver karaktärsdragen och företagets 

bolagsstyrningsmekanismer, som förklarar revisorns roller. Exempelvis kan tänkas att 

förtroendet mellan revisorn och familjeföretaget är ett ytterligare fenomen som kan 

förklara revisorns roller i familjeföretaget. 
 

Det kan tänkas att familjeföretagare har liten erfarenhet av att besvara enkäter och 

utvärdera sig själva och personer i sin omgivning. Att i enkäten endast ställa frågor 

relaterade till en eller ett par situationer där familjeföretaget med säkerhet befunnit sig 

ger familjeföretagarna möjlighet att lättare relatera och ge mer tillförlitliga svar. Detta 

kan således tänkas leda till ett mer tillförlitligt mätinstrument där revisorns roller och 

familjeföretagets karaktärsdrag mer korrekt fångas och skapar mer tillförlitliga index. 

En kvalitativ studie skulle kunna genomföras på samma sätt, där familjeföretaget och 

dess revisor intervjuas var för sig och där intervjun tar utgångspunkt i en specifik 

situation. Detta skulle ge goda möjligheter att göra exakta jämförelser mellan 

familjeföretagen och revisorerna då de båda ger varsin syn på samma händelse.  
 

Ytterligare ett förslag vore att förklara revisorns roller i familjeföretaget genom 

kvalitativa studier. Under intervjustudien framkom att revisorerna ansåg att förtroendet 

från klienten är viktigt för att kunna göra ett bra jobb som revisor. Förtroendet mellan 

revisorn och familjeföretagarna kan således tänkas ha en stor påverkan på vilka roller 

revisorn antar i företaget. Långvariga relationer, personliga kontakter och professionen 

menade revisorerna vilka deltog i intervjustudien, skapar ett ömsesidigt förtroende 

mellan revisorn och familjeföretaget. Ytterligare indikationer till att förtroendet kan 

tänkas ha en påverkan på hur revisorn nyttjas i familjeföretaget och således vilka roller 

revisorn får ges i en studie om externa styrelseledamöter i små familjeföretag av 

Sjökvist och Sampokoski (2014). I studien påvisas att förtroendet kan vara avgörande 

för om familjeföretagarna väljer att blanda in en utomstående part, i detta fall en extern 

styrelseledamot, i företaget. Förtroendet kan därmed även tänkas påverka i vilken grad 

familjeföretagarna nyttjar revisorn och dennes resurser i familjeföretaget. Även i studien 
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av Andersson och Martinsson (2014) påvisas att relationen och förtroendet mellan 

revisorn och klienten är avgörande för vad revisorn kan bidra med i företaget. I studien 

av Berg och Karlsson (2013) behandlades förtroendet mellan revisorn och klienten 

främst utifrån i vilken utsträckning klienten hade förtroende gentemot revisorn i vissa 

frågor och situationer. Vår studie hade i den kvantitativa studien inte för avsikt att fånga 

förtroendet och hur detta kan påverka sambanden mellan rollerna och karaktärsdragen. 

Således har i tidigare studier ingen större beaktning tagits till hur förtroendet mellan 

revisor och klient kan påverka och förklara revisorns roller i familjeföretaget. 

Förtroendet och dess påverkan skulle då lämpligtvis kunna mätas och undersökas 

genom flertalet större kvalitativa studier för att ge ytterligare insikt och kunskap på 

området. 
 

Familjeföretagarna innehar stor bransch- och företagsspecifik kunskap (Barbera & 

Hasso, 2013) medan revisorn kan bidra med kompletterande kunskap gällande 

redovisning, skatt, finans etcetera. Intressant för vidare forskning hade varit att 

undersöka den totala mängden kompetens inom företaget och hur denna är påverkad av 

relationen och förtroendet mellan familjeföretagaren och revisorn. Intressant hade även 

varit att i särskilt framgångsrika familjeföretag studera exempelvis revisorns inverkan 

på företaget, relationen och/eller förtroendet mellan revisorn och företagarna. Detta för 

att se hur denna framgång kan bero av att kombinationen av familjeföretagets fördelar, 

företagarnas kunskap och kompetens samt revisorns kompletterande kunskap, med hjälp 

av ett nära och förtroendefullt samarbete, utgör ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt 

företag. För att studera detta hade utgångspunkt kunnat tas i teorier vilka berör 

företagets kompetens såsom resursberoendeteorin. 

 

Då samband har påvisats mellan revisorns roller och familjeföretagets karaktärsdrag kan 

tänkas att karaktärsdragen hos andra företagstyper även de påverkar revisorn till att anta 

ytterligare roller utöver den granskande lagstadgade rollen i dessa företag. Ytterligare 

förslag på vidare forskning ges således att studera revisorns roller i andra företagstyper 

utifrån deras karaktärsdrag. 
 

Revisionskvalitet är ett omdiskuterat område men ännu finns inget utpräglat sätt för att 

mäta revisionskvalitet. Både ett teoretisk och metodologiskt mätproblem förekommer 
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på forskningsområdet (Knechel et. al., 2013). Det kan tänkas att en rikare syn på vad 

revisionskvalitet är skulle kunna ges om större beaktning tas till revisorns olika roller i 

företaget. Ett förslag ges således att i framtida forskning gällande revisionskvalitet ta en 

större hänsyn till de olika rollerna revisorn kan anta för att få en mer utvidgad syn på 

området. 
 

Vi uppmuntrar vidare forskning för att förklara revisorns roller i familjeföretaget då det 

är ett relativt outforskat område med stora möjligheter till att finna nya insikter och 

kunskaper. Vår förhoppning är att vår studie har inspirerat och väckt intresse till fortsatt 

forskning inom ämnesområdet.  
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Bilagor 
Appendix 1. Intervjuguide 

Intervjuguide för revisorer 

Tema 1, Familjeföretaget 

1. Hur stor andel av dina klienter är familjeföretagare?

2. a) Vad anser ni är det mest framträdande karaktärsdraget i ett familjeföretag

kontra icke-familjeföretag.

b) Vilka övriga karaktärsdrag utmärker ett familjeföretag?

Tema 2, Revisorn i familjeföretaget 

3. a) Agerar ni annorlunda i revisorsrollen då klienten är ett familjeföretag?

4. b) Finns det någon skillnad med att revidera ett familjeföretag?

5. Anser du att förväntningarna på dig som revisor är annorlunda i ett

familjeföretag gentemot i ett icke-familjeföretag?

6. Vilken relation har ni som revisor till familjen?

7. På vilket sätt tror ni att ni skapar värde i företaget?

8. a) Är det i någon/några situationer som ni kontaktas av familjen förutom när det

rör revisionen?

b) Hjälper ni familjen även privat? På vilket sätt?

Intervjuguide för familjeföretagare 

Tema 1, Familjeföretaget 

1. Vad anser ni gör er till ett familjeföretag?

2. a) Hur stor del av företaget ägs av familjen/släkten?

b) Hur många familjemedlemmar är verksamma i företaget?

c) I hur många generationer har företaget funnits i familjen?
3. a) Vilka anser ni är de största fördelarna med att vara ett familjeföretag?

b) Anser ni att det finns begränsningar med att vara ett familjeföretag?

4. Vilka fördelar och nackdelar har familjen av att det är ett familjeföretag?

5. Vad är er strategi med företaget?

Tema 2, Revisorn i familjeföretaget 

6. Vem är er revisor?
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7. På vilket sätt har ni förtroende för revisorn?

8. På vilket sätt skapar revisorns tjänster värde för företaget?

9. a) Är det i någon/några situationer som ni kontaktar revisorn förutom när det rör

just revisionen?

b) Är revisorn till nytta för er även privat? På vilket sätt?
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Appendix 2. Mailförfrågan för intervju revisorer 
Hej, 

Vi har under en intervju med XXX XXX på XXX fått rekommendationen om att 

kontakta Er då XXX XXX trodde att Ni skulle kunna vara av stort värde för oss och vår 

studie. Ni inbjuds därav att delta i en kortare personlig intervju med anledning av att ni 

är auktoriserad revisor och arbetar med familjeföretag. Vi håller på med en av de första 

studierna i Sverige kring revisorns värdeskapande i familjeföretag och vill med hjälp av 

Er få en djupare förståelse för hur Ni som revisor skapar värde för familjeföretag. 

Vi skickar detta mail för att ta reda på om Ni har ett intresse av att delta i denna 

undersökning. Vi kommer i så fall gärna och besöker Er, alternativt att vi håller en 

telefonintervju. Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt så att inga obehöriga kan 

ta del av dem. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet med 

studien. Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av professor 

Sven-Olof Collin. 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta! 

Vänliga hälsningar 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö  

Kontakt: 

Agneta +46XX XXX XX XX 

Frida +46XX XXX XX XX 

Mail XXXX@gmail.com 

Sven-Olof Collin, +46XX XXX XX XX 

XXXX@lnu.se   
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Appendix 3. Mailförfrågan för intervju familjeföretag 

Hej, 

Ni är en av få utvalda som inbjuds att delta i en kortare personlig intervju med 

anledning av att ni äger ett familjeföretag. Vi håller på med en av de första studierna i 

Sverige kring revisorns värdeskapande i familjeföretag och vill med hjälp av Er få en 

djupare förståelse för hur Ni anser att revisorns roller och aktiviteter är av värde för Ert 

företag. 

Vi skickar detta mail för att ta reda på om Ni har ett intresse av att delta i denna 

undersökning. Vi kommer i så fall gärna och besöker Er, alternativt att vi håller en 

telefonintervju. Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt så att inga obehöriga kan 

ta del av dem. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortgående arbetet med 

studien. Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av professor 

Sven-Olof Collin.  

Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av 

studien, vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta! 

Vänliga hälsningar 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Kontakt: 

Agneta +46XX XXX XX XX 

Frida +46XX XXX XX XX 

Mail XXXX@gmail.com 

Sven-Olof Collin, +46XX XXX XX XX 

XXXX@lnu.se   
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Appendix 4. Enkätbrev utskick 1 till revisorerna 
Hej, 

Vi inbjuder härmed Er med anledning av Er kvalifikation inom revisionsbranschen att 

delta i vår enkätundersökning vilken berör revisorns roller i familjeföretaget. Syftet med 

vår studie är att identifiera revisorns roller samt se hur dessa påverkas av 

familjeföretagets karaktärsdrag. Då familjeföretag är en utmärkande ägarform med 

karaktärsdrag vilka gör dem unika tror vi att även revisorns roll i dessa företag blir 

speciell.  

Det skulle vara mycket värdefullt för oss om Ni delade mer Er av Er erfarenhet och 

kunskap för att möjliggöra att vår studie blir genomförbar. Genom att svara på enkäten 

hjälper Ni oss att förstå hur revisorer samspelar med familjeföretagare vilket kommer 

mynna ut i vårt examensarbete på civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Alla 

svar kommer att behandlas anonymt och kommer endast användas i syfte för vår 

uppsats. Enkätsvaren ingår i en statistisk undersökning och individuella svar kommer 

inte kunna identifieras.  Enkäten består av 17 frågor och tar ca 10 minuter att besvara. 

Vi vore tacksamma om Ni skulle vilja besvara enkäten innan den 15 april.  

Som tack för Er medverkan kommer Ni att få möjlighet att fylla i Er mailadress för att 

få ta del av resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas är av intresse 

för Er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan.  

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för Er vänlighet att delta! 

Med vänliga hälsningar, 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 5. Enkätbrev påminnelse 1 till revisorerna 
Hej, 

För en vecka sedan skickade vi en inbjudan till Er att delta i vår enkätundersökning 

gällande revisorns roller i familjeföretaget och vill nu påminna Er om vår förfrågan. Om 

Ni redan har varit hjälpsamma och besvarat vår enkät ber vi om ursäkt för att vi skickat 

ytterligare ett mail till Er. 

Syftet med vår studie är identifiera revisorns roller samt se hur dessa påverkas av 

familjeföretagets karaktärsdrag. Då familjeföretag är en utmärkande ägarform med 

karaktärsdrag vilka gör dem unika tror vi att även revisorns roll i dessa företag blir 

speciell. Det skulle vara mycket värdefullt för oss om Ni delade mer Er av Er erfarenhet 

och kunskap för att möjliggöra att vår studie blir genomförbar. Genom att svara på 

enkäten hjälper Ni oss att förstå hur revisorer samspelar med familjeföretagare vilket 

kommer mynna ut i vårt examensarbete på civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 

i Växjö. 

Uppsatsen handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Alla 

svar kommer att behandlas anonymt och kommer endast användas i syfte för vår 

uppsats. Enkätsvaren ingår i en statistisk undersökning och individuella svar kommer 

inte kunna identifieras.  Enkäten består av 17 frågor och tar ca 10 minuter att besvara. 

Vi vore tacksamma om Ni skulle vilja besvara enkäten innan den 15 april.  

Som tack för Er medverkan kommer Ni att få möjlighet att fylla i Er mailadress för att 

få ta del av resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas är av intresse 

för Er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan.  

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för Er vänlighet att delta! 

Med vänliga hälsningar, 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 6. Enkätbrev påminnelse 2 till revisorerna 
Hej, 

För snart två veckor sedan skickade vi en inbjudan till Er att delta i vår 

enkätundersökning gällande revisorns roller i familjeföretaget. Vi vill nu påminna Er 

ytterligare en gång om vår förfrågan. Om Ni redan har varit hjälpsamma och besvarat 

vår enkät ber vi om ursäkt för att vi skickat ytterligare en påminnelse till Er. 

Syftet med vår studie är identifiera revisorns roller samt se hur dessa påverkas av 

familjeföretagets karaktärsdrag. Då familjeföretag är en utmärkande ägarform med 

karaktärsdrag vilka gör dem unika tror vi att även revisorns roll i dessa företag blir 

speciell. Det skulle vara mycket värdefullt för oss om Ni delade mer Er av Er erfarenhet 

och kunskap för att möjliggöra att vår studie blir genomförbar. Genom att svara på 

enkäten hjälper Ni oss att förstå hur revisorer samspelar med familjeföretagare vilket 

kommer mynna ut i vårt examensarbete på civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet 

i Växjö. 

Uppsatsen handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Alla 

svar kommer att behandlas anonymt och kommer endast användas i syfte för vår 

uppsats. Enkätsvaren ingår i en statistisk undersökning och individuella svar kommer 

inte kunna identifieras.  Enkäten består av 17 frågor och tar ca 10 minuter att besvara. 

Vi vore tacksamma om Ni skulle vilja besvara enkäten innan den 15 april.  

Som tack för Er medverkan kommer Ni att få möjlighet att fylla i Er mailadress för att 

få ta del av resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas är av intresse 

för Er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan.  

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för Er vänlighet att delta! 

Med vänliga hälsningar, 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 7. Enkätbrev utskick 1 till familjeföretagarna 

Hej, 

 Ert företag har blivit utvalt att delta i vår undersökning. Vi är två studenter från 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö som just nu skriver vårt 

examensarbete om revisorn i familjeföretag. Syftet med vår studie är identifiera 

revisorns roller samt se hur dessa påverkas av familjeföretagets karaktärsdrag. Då 

familjeföretag är en utmärkande ägarform med karaktärsdrag vilka gör dem unika tror vi 

att även revisorns roll i dessa företag blir speciell. Vi skulle vara väldigt tacksamma om 

någon av företagets ägare, alternativt företagsledningen, vill ta sig tid att fylla i en kort 

elektronisk enkät. Enkäten består av 22 frågor och tar cirka 15 minuter att besvara.  Er 

insikt hade varit otroligt värdefull för vår forskning och vi skulle därför vara oerhört 

tacksamma om ni avsatte tid till att besvara enkäten. Vi skulle uppskatta om svaren kom 

in senast den 21 april.  

Alla svar kommer att behandlas anonymt och ingen kommer att kunna få ta del av några 

individuella svar från enkäten. Svaren kommer inte heller att kunna kopplas tillbaka till 

dig eller till ert företag, Ni kommer således vara helt anonym i uppsatsen. Uppsatsen 

handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som tack för er 

medverkan kommer ni att få möjlighet att fylla i er mailadress för att få ta del av 

resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas kan vara av intresse för er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan. 

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för er vänlighet att delta! 

Med Vänliga Hälsningar 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 8. Enkätbrev påminnelse 1 till familjeföretagarna 
Hej, 

För en vecka sedan skickade vi en inbjudan till er att delta i vår enkätundersökning 

gällande revisorn i familjeföretaget och vill nu påminna er om vår förfrågan. Om ni 

redan har varit hjälpsamma och besvarat vår enkät ber vi om ursäkt för att vi skickat 

ytterligare ett mail till er. 

Vi är två studenter från civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö som just 

nu skriver vårt examensarbete om revisorn i familjeföretag. Syftet med vår studie är 

identifiera revisorns roller samt se hur dessa påverkas av familjeföretagets 

karaktärsdrag. Då familjeföretag är en utmärkande ägarform med karaktärsdrag vilka 

gör dem unika tror vi att även revisorns roll i dessa företag blir speciell. Vi skulle vara 

väldigt tacksamma om någon av företagets ägare, alternativt företagsledningen, vill ta 

sig tid att fylla i en kort elektronisk enkät. Enkäten består av 22 frågor och tar cirka 15 

minuter att besvara.  Er insikt hade varit otroligt värdefull för vår forskning och vi 

skulle därför vara oerhört tacksamma om ni avsatte tid till att besvara enkäten. Vi skulle 

uppskatta om svaren kom in senast den 21 april.  

Alla svar kommer att behandlas anonymt och ingen kommer att kunna få ta del av några 

individuella svar från enkäten. Svaren kommer inte heller att kunna kopplas tillbaka till 

dig eller till ert företag, Ni kommer således vara helt anonym i uppsatsen. Uppsatsen 

handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som tack för er 

medverkan kommer ni att få möjlighet att fylla i er mailadress för att få ta del av 

resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas kan vara av intresse för er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan. 

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för er vänlighet att delta! 

Med Vänliga Hälsningar 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 9. Enkätbrev påminnelse 2 till familjeföretagarna 
Hej,  

För snart två veckor sedan skickade vi en inbjudan till er att delta i vår 

enkätundersökning gällande revisorns roller i familjeföretaget. Vi vill nu påminna er 

ytterligare en gång om vår förfrågan. Om ni redan har varit hjälpsamma och besvarat 

vår enkät ber vi om ursäkt för att vi skickat ytterligare en påminnelse till er. 

Vi är två studenter från civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö som just 

nu skriver vårt examensarbete om revisorn i familjeföretag. Syftet med vår studie är 

identifiera revisorns roller samt se hur dessa påverkas av familjeföretagets 

karaktärsdrag. Då familjeföretag är en utmärkande ägarform med karaktärsdrag vilka 

gör dem unika tror vi att även revisorns roll i dessa företag blir speciell. Vi skulle vara 

väldigt tacksamma om någon av företagets ägare, alternativt företagsledningen, vill ta 

sig tid att fylla i en kort elektronisk enkät. Enkäten består av 22 frågor och tar cirka 15 

minuter att besvara.  Er insikt hade varit otroligt värdefull för vår forskning och vi 

skulle därför vara oerhört tacksamma om ni avsatte tid till att besvara enkäten. Vi skulle 

uppskatta om svaren kom in senast den 21 april.  

Alla svar kommer att behandlas anonymt och ingen kommer att kunna få ta del av några 

individuella svar från enkäten. Svaren kommer inte heller att kunna kopplas tillbaka till 

dig eller till ert företag, Ni kommer således vara helt anonym i uppsatsen. Uppsatsen 

handleds av professor Sven-Olof Collin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som tack för er 

medverkan kommer ni att få möjlighet att fylla i er mailadress för att få ta del av 

resultatet av vår studie när den är klar i juni, vilket vi hoppas kan vara av intresse för er. 

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail eller telefon, kontaktuppgifter följer nedan. 

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Tack för er vänlighet att delta! 

Med Vänliga Hälsningar 

Agneta Noryd & Frida Petersson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Appendix 10. Enkät till revisorerna 

Revisorns roller i familjeföretaget

Sida 1

1. Vilken revisionsbyrå tillhör ni? *

EY

Deloitte

PWC

KPMG

Grant Thornton

BDO

Mazars SET

Annan

2. Är du: *

man

kvinna

3. Vilket år är du född? *

4. Vilken kvalifikation innehar ni? *

Godkänd

Auktoriserad

5. Vilket år blev ni kvalificerad revisor? *

6. Den definition för ett familjeföretag som vi kommer utgå från i vårt examensarbete är följande: 
Ett företag där en familj eller släkt äger minst 50 % av rösterna, minst en familjemedlem är aktiv i ledning, ägarna
anser själva att företaget är ett familjeföretag samt där visionen att fortsätta driva verksamheten till
nästkommande generationer beaktas.
(Med familj menas personer som är släkt med varandra också genom ingifte)
Utifrån ovanstående definition, hur stor del av er arbetstid ägnar ni åt familjeföretag? *

0- 20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%
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Sida 2

7. Upplever ni att ni med er revision kan:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

skapa
förtroende för
företaget mot
omvärlden

se till att
samtliga
intressenter får
korrekt
information

se till att
företagets
finansiella
rapporter ger en
rättvisande bild

se till att
redovisningen
sker på ett
korrekt sätt

se till att inga
oegentligheter
råder inom
företaget

Sida 3

8. Upplever ni att ni i er rådgivande roll kan:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

ge råd gällande
företagets
redovisning

ge råd på
förbättringar
gällande
företagets
redovisning

ge råd vid
investeringar

ge råd i
finansieringsfrågor

ge råd vid
omstrukturering

ge råd i
privatekonomiska
frågor

ge råd rörande
utdelning

ge skattemässiga
råd avseende
företaget

ge skattemässiga
råd avseende
familjen



XIII 

Sida 4

9. Upplever ni att familjeföretag nyttjar byråns konsulttjänster vid:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

deklarering

skattefrågor
gällande företaget

skattefrågor
gällande deras
privatekonomi

redovisningsfrågor

juridiska frågor

Sida 5

10. Upplever ni att ni vid meningsskiljaktigheter i företaget kan agera:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

samtalspart

konfliktlösare

förhandlare

budbärare

mellanhand

informationsförmedlare

Sida 6

11. Upplever ni att ni vid investeringar i företaget ni reviderar, kan:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa
självförtroende
hos företagarna

skapa trygghet
för företagarna

driva på så att
nödvändiga
investeringar
sker



 

 

 

XIV 
 
 

 
  

Sida 7

12. Upplever ni att ni vid förändringar i företaget (ex. omstruktureringar, ägarförändringar), kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa
självförtroende hos
företagarna

skapa trygghet för
företagarna

driva på så att
nödvändiga
förändringar sker

bidra till att dra
igång
förändringsprocessen

Sida 8

13. Upplever ni att ni vid generationsskifte kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa trygghet
för företagarna

förmedla
konsulttjänster
inom byrån

Sida 9

14. Upplever ni att ni vid känsliga situationer i familjen som äger företaget (ex. skilsmässa, dödsfall, sjukdom,
konflikter), kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera
samtalspart

ge stöd

skapa trygghet

rådgiva kring
hur beslut
gällande
företaget bör
prioriteras



 

 

 

XV 
 
 

 
  

Sida 10

15. Upplever ni att ni för företaget kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

bistå med kontakter
inom er
revisionsbyrån

bistå med kontakter
utanför er
revisionsbyrå (ex.
inom bank,
försäkring, juridik,
etc)

förmedla nyheter på
skatteområdet

förmedla nyheter på
redovisningsområdet

förmedla nyheter om
andra yttre faktorer
(ex politiska
samhällsförändringar,
ränteförändringar)

hålla företaget
uppdaterat om
branschen

hålla företaget
uppdaterat om
konkurrenter



 

 

 

XVI 
 
 

 
  

Sida 11

16. Upplever ni att familjeföretag särskiljer sig genom att:

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Kan ej ta
ställning

familjen har ett
kontrollövertag i
verksamheten
gentemot icke-
familjemedlemmar

familjen har ett
informationsövertag
i verksamheten

inneha en hög
integritet mot
omvärlden

inneha en hög
sekretess i
företaget

inneha ett
långsiktigt fokus
med företagets
verksamhet

värna om att
verksamheten ska
föras vidare till
nästkommande
generation

ha icke-finansiella
mål

familjen som ägare
värnar om sin
kontroll i
verksamheten
starkare än icke-
familjeföretag

värna om företagets
ekonomiska
oberoende mot
externa parter

familjeägarna är
riskaversa

inneha tröghet vid
förändringar



 

 

 

XVII 
 
 

 
  

Sida 12

17. Upplever ni att familjeföretag:

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer

helt
Kan ej ta
ställning

prioriterar
familjemedlemmar
vid nyanställning
oberoende
familjemedlemmens
kompetens

behandlar
familjemedlemmar i
verksamheten
fördelaktigt

föredrar
familjemedlemmar i
ledningspositioner

föredrar
familjemedlemmar i
styrelsepositioner

drar sig från att ta in
utomstående i
ledningen

drar sig från att ta in
utomstående i
ägandet

drar sig från att ta in
utomstående i
styrelsen

prioriterar
kompetens vid
nyanställning

Sida 13

18. Tack för er medverkan!

Vill ni ta del av studien, vänligen fyll i er mailadress nedan.

» Redirection to final page of WebbEnkäter
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Appendix 11. Enkät till familjeföretagarna 

 
  

Revisorn i familjeföretaget

Sida 1

1. Anser ni er vara ett familjeföretag utifrån följande definition?
Ett företag där en familj eller släkt äger minst 50 % av rösterna, minst en familjemedlem är aktiv i ledning och
ägarna anser själva att företaget är ett familjeföretag.
(Med familj menas personer som är släkt med varandra också genom ingifte) *

ja

nej

Sida 2

2. Vad har du som besvarar enkäten för position i företaget? *

Ägare

Företagsledning

Styrelsemedlem

Annan position

3. Hur många anställda har ert företag?

Sida 3

4. Vilken revisionsbyrå representerar er revisor?

EY

PWC

Deloitte

KPMG

Grant Thornton

BDO

Mazars SET

Annan

5. Hur många år har ni haft er revisionsbyrå?



 

 

 

XIX 
 
 

 
  

6. Hur ofta kontaktar ni er revisor?

Flera gånger i veckan

En gång per vecka

En gång i månaden

Varannan månad

En gång i kvartalet

En gång i halvåret

Mer sällan

Sida 4

7. Hur många generationsskiften har företaget genomgått?

0

1

2

3

4 eller fler

8. Hur många familjemedlemmar har familjen? (Med familj menas personer som är släkt med varandra också genom
ingifte)

9. Hur många i familjen är idag representerade i:

ägandet?

styrelsen?

ledningen?

10. Hur många icke-familjemedlemmar finns representerade i:

ägandet?

styrelsen?

ledningen?

11. Om det finns delägare som inte tillhör familjen, hur stor röstandel av aktierna har de sammanlagt?

Finns ingen delägare utanför familjen

< 10%

10-19%

20-29%

30-39%

40-49%



 

 

 

XX 
  
 

 
  

Sida 5

12. Är det viktigt för er att:

 

Inte alls
viktigt

1 2 3 4 5 6

Mycket
viktigt

7
Kan ej ta
ställning

anställda
behandlas väl

förändringar
sker snabbt

inneha goda
relationer till
leverantörer

förändringar
sker långsamt

utomstående
har en positiv
bild av
företaget

inte för mycket
information
avslöjas till
utomstående

inneha goda
relationer till
kunder

anställda
uppmuntras och
motiveras



XXI 

Sida 6

13. Anser ni att:

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Kan ej ta
ställning

ni och er familj
känner att
företagets
framgång är en
del av er
framgång

det är viktigt
att företaget
drivs så att det
kan lämnas
över till
nästkommande
generation

ni identifierar er
själv med
företaget

det långsiktiga
resultatet är
viktigare än det
kortsiktiga

det är viktigt
att familjen
bibehåller
kontrollen i
företaget

när ni står inför
stora
förändringar
avvaktar ni och
“ser vad som
händer”

företaget
betyder mycket
rent personligt
för dig

företaget
betyder mycket
rent personligt
för din familj



XXII 

Sida 7

14. Vad anser ni är viktigt vid en investering, att investeringen:

Inte alls
viktigt

1 2 3 4 5 6

Mycket
viktig

7
Kan ej ta
ställning

inte medför att
familjen mister
kontrollen i
företaget

inte medför
stora finansiella
risker

gynnar
eventuell
nästkommande
generation

är långsiktig

genererar
snabb
avkastning

inte medför
belåning från
externt institut

Sida 8

15. Upplever ni att revisorn med sin revision kan:

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Kan ej ta
ställning

skapa
förtroende för
företaget mot
omvärlden

se till att
företagets
samtliga
intressenter får
korrekt
information

se till att
företagets
finansiella
rapporter ger en
rättvisande bild

se till att
företagets
redovisning
sker på ett
korrekt sätt

se till att inga
oegentligheter
råder inom
företaget



 

 

 

XXIII 
 
 

 
  

Sida 9

16. Upplever ni att revisorn kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

ge råd gällande
företagets
redovisning

ge råd på
förbättringar
gällande
företagets
redovisning

ge råd vid
investeringar

ge råd i
finansieringsfrågor

ge råd vid
omstrukturering

ge råd i
privatekonomiska
frågor

ge råd rörande
utdelning

ge skattemässiga
råd avseende
företaget

ge skattemässiga
råd avseende
familjen

Sida 10

17. Nyttjar ni revisionsbyråns konsulttjänster vid:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

deklarering

skattefrågor
gällande företaget

skattefrågor
gällande din
privatekonomi

redovisningsfrågor

juridiska frågor



 

 

 

XXIV 
 
 

 
  

Sida 11

18. Upplever ni att revisorn vid meningsskiljaktigheter i företaget kan agera:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

samtalspart

förhandlare

konfliktlösare

budbärare

mellanhand

informationsförmedlare

Sida 12

19. Upplever ni att revisorn vid osäkerhet vid investeringar kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa
självförtroende

skapa trygghet
för dig

driva på så att
nödvändiga
investeringar
sker

Sida 13

20. Upplever ni att revisorn vid förändringar i företaget (ex. omstruktureringar, ägarförändringar), kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa
självförtroende

skapa trygghet för
dig

driva på så att
nödvändiga
förändringar sker

bidra till att dra
igång
förändringsprocessen



 

 

 

XXV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sida 14

21. Upplever ni att revisorn vid generationsskifte kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

agera bollplank

skapa trygghet
för dig

bidra med egna
konsulttjänster

förmedla
konsulttjänster
inom byrån

Sida 15

22. Upplever ni att revisorn kan:

 

I ingen
utsträckning

1 2 3 4 5 6

I stor
utsträckning

7
Kan ej ta
ställning

bistå med kontakter
inom revisionsbyrån

bistå med kontakter
utanför
revisionsbyrån (ex.
inom bank,
försäkring, juridik,
etc)

förmedla nyheter på
skatteområdet för
företaget

förmedla nyheter på
skatteområdet för dig

förmedla nyheter på
redovisningsområdet

förmedla nyheter om
andra yttre faktorer
(ex politiska
samhällsförändringar,
ränteförändringar)

hålla företaget
uppdaterat om
branschen

hålla företaget
uppdaterat om
konkurrenter

Sida 16

23. Tack för din medverkan!

Vill ni ta del av studien, vänligen fyll i er mailadress nedan.

» Redirection to final page of WebbEnkäter



XXVI 

Appendix 12. Faktoranalys, index revisorer 
Revisorns roller 
Granskare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

se till att företagets finansiella rapporter ger en rättvisande bild ,802 

se till att samtliga intressenter får korrekt information ,760 

se till att redovisningen sker på ett korrekt sätt ,743 

skapa förtroende för företaget mot omvärlden ,732 

se till att inga oegentligheter råder inom företaget ,671 

Cronbach's Alpha N 

,770 5 

Rådgivare företaget 

Roterad komponentmatris 

Komponent 

1 2 

ge råd på förbättringar gällande företagets redovisning 
,877 ,058 

ge råd gällande företagets redovisning ,873 ,229 

ge skattemässiga råd avseende företaget ,792 ,306 

ge råd rörande utdelning ,692 ,427 

ge råd i finansieringsfrågor ,199 ,903 

ge råd vid investeringar ,135 ,884 

ge råd vid omstrukturering ,472 ,689 

Rådgivare redovisningen 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

ge råd gällande företagets redovisning ,885 

ge skattemässiga råd avseende företaget ,854 

ge råd på förbättringar gällande företagets redovisning ,832 

ge råd rörande utdelning ,797 

Cronbach's Alpha N 

,859 4 



 

 

 

XXVII 
 
 

Rådgivare verksamheten 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

ge råd i finansieringsfrågor ,920 

ge råd vid investeringar ,876 

ge råd vid omstrukturering ,810 

Cronbach's 

Alpha N  

,838 3 

 
Rådgivare familjen  

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

ge skattemässiga råd avseende familjen ,882 

ge råd i privatekonomiska frågor ,872 

ge råd rörande utdelning ,771 
 

Cronbach's Alpha N  

,789 3 

 
Konsult 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

skattefrågor gällande företaget ,906 

deklarering ,867 

skattefrågor gällande deras privatekonomi ,807 

redovisningsfrågor ,803 

juridiska frågor ,652 

 
Cronbach's Alpha N  

,852 5 

 
 
 
 
 
 



XXVIII 

Medlare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

konfliktlösare ,916 

förhandlare ,788 

samtalspart ,780 

Cronbach's Alpha N 

,768 3 

Förmedlare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

budbärare ,906 

mellanhand ,877 

informationsförmedlare ,818 

Cronbach's Alpha N 

,835 3 

Uppmuntran 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

skapa trygghet för företagarna ,886 

skapa trygghet för företagarna ,869 

skapa trygghet för företagarna ,862 

skapa självförtroende hos företagarna ,849 

skapa självförtroende hos företagarna ,835 

Cronbach's Alpha N 

,911 5 

Stöttepelare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

skapa trygghet ,944 



XXIX 

ge stöd ,918 

agera samtalspart ,902 

rådgiva kring hur beslut gällande företaget bör prioriteras ,738 

Cronbach's Alpha N 

,895 4 

Katalysator 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

driva på så att nödvändiga förändringar sker ,936 

bidra till att dra igång förändringsprocessen ,863 

driva på så att nödvändiga investeringar sker ,827 

Cronbach's Alpha N 

,849 3 

Nätverk 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

bistå med kontakter utanför er revisionsbyrå (ex. inom bank, försäkring, juridik, etc) ,794 

bistå med kontakter inom er revisionsbyrån ,794 

Cronbach's Alpha N 

,410 2 

Informationskanal 

Roterad komponentmatris 

Komponent 

1 2 

hålla företaget uppdaterat om branschen ,879 ,100 

hålla företaget uppdaterat om konkurrenter ,863 ,064 

förmedla nyheter om andra yttre faktorer (ex politiska 

samhällsförändringar, ränteförändringar) ,787 ,269 

förmedla nyheter på redovisningsområdet ,145 ,951 

förmedla nyheter på skatteområdet ,151 ,951 



XXX 

Informationskanal redovisning 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

förmedla nyheter på redovisningsområdet ,964 

förmedla nyheter på skatteområdet ,964 

Cronbach's Alpha N 

,923 2 

Informationskanal omvärlden 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

hålla företaget uppdaterat om branschen ,881 

hålla företaget uppdaterat om konkurrenter ,854 

förmedla nyheter om andra yttre faktorer (ex politiska 

samhällsförändringar, ränteförändringar) ,832 

Cronbach's Alpha N 

,816 3 

Familjeföretagets karaktärsdrag 

Kontroll- och informationsövertag 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

familjen har ett informationsövertag i verksamheten ,950 

familjen har ett kontrollövertag i verksamheten gentemot icke-familjemedlemmar ,950 

Cronbach's Alpha N 

,891 2 

Integritet- och sekretess 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

inneha en hög sekretess i företaget ,945 



XXXI 

inneha en hög integritet mot omvärlden ,945 

Cronbach's Alpha N 

,879 2 

Långsiktighet 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

värna om att verksamheten ska föras vidare till nästkommande generation ,782 

inneha ett långsiktigt fokus med företagets verksamhet ,782 

Cronbach's Alpha N 

,361 2 

Ickefinansiella mål/socioemotional wealth 
Komponentmatris 

Komponent 

1 

värna om företagets ekonomiska oberoende mot externa parter ,852 

familjen som ägare värnar om sin kontroll i verksamheten starkare än icke-familjeföretag ,833 

ha icke-finansiella mål ,693 

Cronbach's 

Alpha N 

,703 3 

Överlappning/Socio-emotional wealth 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

värna om företagets ekonomiska oberoende mot externa parter ,876 

familjen som ägare värnar om sin kontroll i verksamheten 

starkare än icke-familjeföretag 
,876 

Cronbach's Alpha N 

,696 2 



XXXII 

Nepotism 

Roterad komponentmatris 

Komponent 

1 2 

prioriterar familjemedlemmar vid nyanställning oberoende familjemedlemmens kompetens ,879 ,098 

föredrar familjemedlemmar i ledningspositioner ,834 ,292 

behandlar familjemedlemmar i verksamheten fördelaktigt ,830 ,098 

föredrar familjemedlemmar i styrelsepositioner ,662 ,381 

drar sig från att ta in utomstående i styrelsen ,226 ,888 

drar sig från att ta in utomstående i ledningen ,273 ,869 

drar sig från att ta in utomstående i ägandet ,087 ,771 

Nepotism fördelar för familjen 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

föredrar familjemedlemmar i ledningspositioner ,895 

prioriterar familjemedlemmar vid nyanställning oberoende 

familjemedlemmens kompetens ,858 

behandlar familjemedlemmar i verksamheten fördelaktigt ,779 

föredrar familjemedlemmar i styrelsepositioner ,768 

Cronbach's 

Alpha N 

,845 4 

Nepotism nackdel för utomstående 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

drar sig från att ta in utomstående i styrelsen ,934 

drar sig från att ta in utomstående i ledningen ,915 

drar sig från att ta in utomstående i ägandet ,745 

Cronbach's Alpha N 

,836 3 



XXXIII 

Försiktighet 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

familjeägarna är riskaversa ,884 

inneha tröghet vid förändringar ,884 

Cronbach's Alpha N 

,721 2 



XXXIV 

Appendix 13. Faktoranalys, index familjeföretagarna 
Revisorns roller 
Granskare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

setillattföretagetsfinansiellarapportergerenrättvisande ,878 

setillattingaoegentligheterråderinomföretaget ,861 

setillattföretagetsredovisningskerpåettkorrektsätt ,825 

skapaförtroendeförföretagetmotomvärlden ,811 

setillattföretagetssamtligaintressenterfårkorrektinforma ,799 

Cronbach's 

Alpha N 

,881 5 

Rådgivare företaget 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

gerådpåförbättringargällandeföretagetsredovisning ,854 

gerådifinansieringsfrågor ,843 

gerådgällandeföretagetsredovisning ,819 

gerådvidinvesteringar ,818 

gerådvidomstrukturering ,806 

geskattemässigarådavseendeföretaget ,804 

gerådrörandeutdelning ,772 

Cronbach's 

Alpha N 

,910 7 

Rådgivare familjen 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

gerådiprivatekonomiskafrågor ,914 

geskattemässigarådavseendefamiljen ,869 

gerådrörandeutdelning ,837 



XXXV 

Cronbach's Alpha N 

,841 3 

Konsult 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

deklarering ,812 

skattefrågorgällandeföretaget ,878 

skattefrågorgällandedinprivatekonomi ,843 

redovisningsfrågor ,876 

juridiskafrågor ,654 

Cronbach's Alpha N 

,864 5 

Medlare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

samtalspart ,898 

förhandlare ,946 

konfliktlösare ,913 

Cronbach's Alpha N 

,907 3 

Förmedlare 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

budbärare ,965 

mellanhand ,962 

informationsförmedlare ,903 

Cronbach's Alpha N 

,937 3 



XXXVI 

Uppmuntran 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

skapasjälvförtroende ,934 

skapatrygghetfördig ,877 

skapasjälvförtroende ,952 

skapatrygghetfördig ,953 

skapatrygghetfördig ,846 

Cronbach's Alpha N 

,948 5 

Katalysator 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

drivapåsåattnödvändigainvesteringarsker ,926 

drivapåsåattnödvändigaförändringarsker ,947 

bidratillattdraigångförändringsprocessen ,914 

Cronbach's Alpha N 

,921 3 

Nätverk 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

biståmedkontakterinomrevisionsbyrån ,883 

biståmedkontakterutanförrevisionsbyrånexinombankförsä ,883 

Cronbach's Alpha N 

,713 2 



 

 

 

XXXVII 
 
 

Informationskanal 

Roterad komponentmatris 

 

Komponent 

1 2 

förmedlanyheterpåskatteområdetförföretaget ,951 ,071 

förmedlanyheterpåredovisningsområdet ,914 ,100 

förmedlanyheterpåskatteområdetfördig ,907 ,173 

förmedlanyheteromandrayttrefaktorerexpolitiskasamhällsf ,579 ,561 

hållaföretagetuppdateratomkonkurrenter ,047 ,928 

hållaföretagetuppdateratombranschen ,141 ,926 

 
Informationskanal yttre faktorer 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

förmedlanyheterpåskatteområdetförföretaget ,936 

förmedlanyheterpåskatteområdetfördig ,917 

förmedlanyheterpåredovisningsområdet ,910 

förmedlanyheteromandrayttrefaktorerexpolitiskasamhällsf ,739 

Cronbach's Alpha N 

,887 4 
 
Informationskanal, bransch 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

hållaföretagetuppdateratombranschen ,941 

hållaföretagetuppdateratomkonkurrenter ,941 

Cronbach's Alpha N  

,868 2 
 
Familjeföretagets karaktärsdrag 
Kontroll- och informationsövertag 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

detärviktigtattfamiljenbibehållerkontrolleniföretaget ,868 

intemedförattfamiljenmisterkontrolleniföretaget ,868 



 

 

 

XXXVIII 
 
 

Cronbach's Alpha N  

,671 2 

Långsiktighet 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

viktigtattlämnaövertillnästageneration ,822 

gynnareventuellnästkommandegeneration ,810 

ärlångsiktig ,719 

detlångsiktigaresultatetärviktigareändetkortsiktiga ,616 

Cronbach's Alpha N  

,722 4 

 

Långsiktighet generationer 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

viktigtattlämnaövertillnästageneration ,916 

gynnareventuellnästkommandegeneration ,916 

Cronbach's Alpha N  

,808 2 

 

Långsiktighet allmänt 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

detlångsiktigaresultatetärviktigareändetkortsiktiga 
,858 

ärlångsiktig ,858 

Cronbach's Alpha N  

,640 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

XXXIX 
 
 

Icke-finansiella mål/socio-emotional wealth 

Roterad komponentmatris 

 

Komponent 

1 2 

anställdabehandlasväl ,820 ,057 

innehagodarelationertillleverantörer ,765 ,165 

anställdauppmuntrasochmotiveras ,762 ,129 

utomståendeharenpositivbildavföretaget ,671 ,166 

innehagodarelationertillkunder ,666 ,055 

företagetbetydermycketrentpersonligtfördinfamilj ,051 ,833 

företagetbetydermycketrentpersonligtfördig ,182 ,812 

niidentifierarersjälvmedföretaget ,050 ,768 

niocherfamiljkännerattföretagetsframgångärendelaver ,207 ,694 

 
Icke-finansiella mål 

Komponentmatris 

 

Komponent 
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anställdabehandlasväl ,827 

innehagodarelationertillleverantörer ,788 

anställdauppmuntrasochmotiveras ,783 

utomståendeharenpositivbildavföretaget ,692 

innehagodarelationertillkunder ,624 

 

Cronbach's Alpha N  

,790 5 
Överlappning/Socio-emotional wealth 

Komponentmatris 

 

Komponent 

1 

företagetbetydermycketrentpersonligtfördinfamilj ,837 

företagetbetydermycketrentpersonligtfördig ,836 

niidentifierarersjälvmedföretaget ,776 

niocherfamiljkännerattföretagetsframgångärendelaver ,740 

 
Cronbach's 

Alpha N  

,805 4 



XL 

Tröghet 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

förändringarskerlångsamt ,756 

närnistårinförstoraförändringaravvaktarniochservadso ,673 

omvändförändringsnabbt ,644 

Cronbach's Alpha N 

,454 3 

Komponentmatris 

Komponent 

1 

omvändförändringsnabbt ,788 

förändringarskerlångsamt ,788 

Cronbach's Alpha N 

,388 2 
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Appendix 14. Korrelationsmatris –Spearman’s rho, revisorer 
** p<0,01; * p<0,05 
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Appendix 15. Korrelationsmatris –Spearman’s rho, familjeföretagare 
** p<0,01; * p<0,05 
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