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Sammanfattning 

Från 1918 och framåt har invandringsströmmen varit större än utvandringen i Sverige. Till följd 

av att invandringen har överstigit utvandringen de senaste 95 åren är detta en av faktorerna som 

har bidragit till folkökningen i Sverige. Den stigande folkökningen i Sverige har skapat en mer 

konkurrenskraftig arbetsmarknad, där efterfrågan av sysselsättning ökar men utbudet är 

begränsat. En del av de utrikes födda har haft svårighet att hitta sysselsättning under en längre 

period på grund av målgruppens begränsningar. För lösa denna problematik har flera 

invandrare startat eget företag. 

Flertal av invandrarföretagare har olika former av begränsningar exempelvis språkliga, 

juridiska och formella. De har ett annat karaktärsdrag än etnisk svenskar, därför är 

invandrarföretagarens preferenser om vilka faktorer som är väsentliga vid val av revisor vara 

skiljaktig mot en etnisk svensk. Vilket leder till vår forskningsfråga som undersöker vilka 

faktorer påverkar val av revisor för småföretagare med utländsk bakgrund? 

Syftet med forskningen är att förstå vilka faktorer som är väsentliga när en småföretagare med 

utländsk bakgrund väljer sin revisor med tanke på företagarens begränsningar. En hermeneutisk 

forskningsfilosofi har använts under studien med en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden har utförts genom intervjuer, där 

intervjuerna har utförts med fem respondenter i Region Skåne. Svaren som genererades utifrån 

intervjuerna analyseras i utgångspunkt med förslagen som har tagits fram i teoretisk 

referensramen.  

Slutsatsen indikerar att invandrarföretagares begränsningar påverkar deras val av revisor. I 

denna studie har vi kunnat påvisa samband mellan olika begränsningar och olika specifika 

faktorer hos revisorn. Ett samband som kunde påvisas är exempelvis invandrarföretagarens 

begränsningar i svenska och revisorns förmåga att tala företagarens modersmål. 
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Abstract 

Since 1918 onwards, the immigration has been greater in Sweden than the emigration. As a 

result of immigration exceeding the amount of emigration in the past 95 years, it is one of the 

elements contributing to the increase in population in Sweden. The growing population in 

Sweden has created a competitive labor market, where demand for work increases but the 

supply is limited. Finding employment for a longer period has shown to be a difficult for some 

non-natives because of the restrictions of the target group. To solve this problem, many 

immigrants choose to start their own company.  

 

Many immigrant entrepreneurs have different restrictions, for instance; linguistic, legal, and 

formal. They posses contrasting characteristics from ethnic Swedes, hence having contrasting 

preferences from ethnic Swedes about which factors are essential when choosing auditors. 

Accordingly, it leads to our research question which examines what factors affect the choice of 

auditor for small business owners with a foreign background? 

 

The aim of this research is to understand the essential factors for small business owners with a 

foreign background, considering their restrictions, when choosing an auditor. A hermeneutic 

research philosophy with an abductive research approach and a qualitative research method has 

been used in this study. The qualitative research method has been carried out through 

interviews, where the interviews were conducted with five respondents in Region Skåne. The 

answers from the interviews are analyzed based on the propositions that were developed in the 

theoretical framework. 

 

The conclusion indicates that the restrictions of immigrant entrepreneurs affect their choice of 

auditor. In this study we have been able to demonstrate a correlation between different 

restrictions and different specific factors of the auditor. A correlation that could be 

demonstrated is for example the immigrant entrepreneur’s restrictions in the Swedish language 

and the auditor’s ability to speak the business owner’s mother tongue.  
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Förord 

Uppsatsen har genomförts under vårterminen 2014 under 10 veckors period, som omfattar 15 

högskolepoäng. Examensarbetet ämnesområde ligger under företagsekonomi med inriktning 

Bank och Finans.  

Först och främst, vill vi tacka vår handledare Elin Smith för den värdefulla hjälpen vi har fått. 

Hennes goda råd, kritiska frågor, engagemang som har varit betydelsefull under 

uppsatsskrivandet. Vidare vill vi tacka våra respondenter som har tagit sin tid och medverkat i 

undersökningen och som även hänvisat oss till möjliga respondenter. 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Inledningskapitlet kommer att redogöra val av ämnesområde, skapa inblick över forskningens 

syfte. Kapitlet kommer även beröra problemdiskussion, forskningsfråga och slutligen en 

presentation av disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Från 1918 och framåt har invandringsströmmen varit större än utvandringen till Sverige. 

Invandringen under 1918 beräknades till 4932 individer kontra utvandringen som landade på 

4853 personer. Under 2013 har invandringen ökat till 115848 människor registrerade i Sverige 

gentemot utvandringen som landade på 50715 registrerade (SCB, 2013; SCB 1921). Till följd 

av att invandringen har överstigit utvandringen de senaste 95 åren är detta en av faktorerna som 

har bidragit till folkökningen i Sverige. Den stigande folkökningen i Sverige har skapat en mer 

konkurrenskraftig arbetsmarknad, där efterfrågan av sysselsättning ökar men utbudet av 

arbetstillfällen är begränsat. En del av de utrikes födda har haft svårighet för att hitta 

sysselsättning, då stor andel av tjänster kräver utbildning. En stor andel av de utrikes födda har 

enbart förgymnasial utbildning, samt att kvalitén på utbildningen inte är den samma som i 

Sverige. Ett krav för att kunna få jobb är att invandraren ska behärska svenskan i tal och skrift, 

detta har gjort att det uppstår missgynnande förhållanden som resulterar att den utrikes födda 

under en längre tid inte har någon sysselsättning. Detta har gjort att många utrikes födda har 

problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Många har löst denna problematik genom att 

starta ett eget företag (Segendorf & Teljosuo, 2011).  

Under 2012 i Sverige registrerades 69216 nyetablerade företag (Tillväxtanalys, 2014), i nuläget 

finns det över en miljon företag i Sverige där en stor mängd av dess företag innehas av 

individer som är utrikes födda. Dana (2011) beskriver att individer med utländsk bakgrund har i 

allmänhet större ansats att starta eget företag än inrikes födda, under 2009 fanns det 936 608  

småföretagare (Företagarförbundet, 2009). De utrikes födda, och även inrikes födda, som 

startar ett eget små företag har ett val att anlita en revisor eller inte, detta efter att 

revisionsplikten avskaffades år 2008. Regeringen ville förbättra förutsättningarna för svenska 

småföretag i den internationella marknaden och ge de möjligheterna att bli mer 

konkurrenskraftiga, vilket kommer främja utvecklingen för Europas ekonomi (Avskaffande av 

revisionsplikt, SOU 2008:32). Ekobrottsmyndigheten (2006) nämner även att avskaffandet av 

revisionsplikten bidrar till att företag kan minska administrativa kostnaderna.  Innan 2008 var 
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det krav på revision för samtliga aktiebolag. Kravet infördes först år 1895 i Sverige, då kunde 

vem som helst utföra revisionsarbetet. På senare år förekom det ekonomiska brottsligheter 

bland företagare i Sverige, därför bestämde regeringen att bekämpa brottsligheterna genom att 

införa en ny lag, år 1983 blev alla nystartade aktiebolag tvungna att ha minst en auktoriserad 

revisor, samt 1988 krävdes även de äldre aktiebolagen att inskaffa minst en auktoriserad revisor 

(Frivision, 2014). 

Sedan 2008 har flera småföretagare valt att anlita revisor trots avskaffandet av revisionsplikten. 

En stor andel av småföretag som har en revisor ägs av personer med invandrarbakgrund. Olika 

egenskaper hos en revisor väger olika beroende på karaktärsdrag och olika begränsningar hos 

företagare med invandrarbakgrund påverkar småföretagares preferenser vid val av revisor, detta 

kommer att diskuteras i denna studie.   

1.1 Problemdiskussion 

Flera företagare i Sverige har valt att anlita revisor trots avskaffandet av revisionsplikten år 

2008 på grund av att regeringen ville förbättra förutsättningarna för svenska småföretag i den 

internationella marknaden (Avskaffande av revisionsplikt, SOU 2008:32). Flera studier från 

Sverige har visat att småföretagare är intresserade av att ha en revisor trots att det inte råder 

någon revisionsplikt i landet. Detta kan ses som ett tecken på att företag anlitar en revisor för 

annat än lagkravet som gällde tidigare. Revisorn adderar trovärdighet för den externa 

finansiella rapportering som företaget lämnar till flera intressenter som är kreditgivare, 

skatteverket, ägare och andra som med sin relation till företaget bidrar till att långsiktiga 

utvecklingsmöjligheter uppstår. Men revisorns uppgifter är inte enbart att ta hand om 

granskning av redovisning och externa finansiella rapporteringar, utan även tillhandahållande 

av andra tjänster som exempelvis rådgivning och verksamhetsplanering (Carrington, 2010). 

Forskare som Svanström (2008) nämner att revisorn tillför förtjänster som kompenserar 

förlorad kontroll, förbättrar operativa prestandan i företaget och säkrare beslutsunderlag.  

Revisor kan ses som extern vägledning för småföretagare. 

Trots den kraftiga ökningen av antal företag ägda av invandrare i Sverige de senaste 

decennierna föreligger det fortfarande ingen forskning om vad småföretagare med utländsk 

bakgrund eftersträvas hos en revisor. Det finns redan empiriska studier om vad revisorer tillför, 

samt flertal studier som undersöker vilka faktorer som spelar roll vid val av revisor för 

respektive land. Däremot saknas studier om vilka faktorer påverkar val av revisor för företagare 

med utländsk bakgrund i Sverige. Vilket har lett till vår forskningsfråga som undersöker vilka 

faktorer påverkar val av revisor för småföretagare med utländsk bakgrund? 
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Duvander (2001) beskriver att företagare med invandrarbakgrund skiljer sig från etniska 

svenskar. Forskaren beskriver att invandrarföretagare stöter på landspecifika begränsningar 

som bland annat är språk, utbildningsnivå, sociala, kulturella och juridiska begränsningar. 

Dessa begränsningar kan tänkas påverka invandrarföretagarens val av revisor. 

Invandrarföretagarens kunskap inom begränsningar indikerar vad som eftersträvas hos en 

revisor (Svanström, 2004). Exempelvis att invandrarföretagaren har begränsningar i svenska 

språket, därför eftersträvas en revisor som kan tala företagarens modersmål för att kunna 

kommunicera med revisorn mer effektivt. Desto mer kunskap inom svenska språket 

invandrarföretagaren har desto mindre betydelsefullt blir revisorns kunskap i företagarens 

modersmål. Vilket leder till att småföretagarna med utländsk bakgrund kommer eftersträva 

andra faktorer hos en revisor än vad etnisk svenska företagare gör. Ett annat exempel är 

invandrarföretagarens utbildning ifall hen har fått den i Sverige eller inte. En företagare med 

svensk utbildning, innebär att den får både formell och informell utbildning där svenska 

kulturella och sociala beteende samt normer lärs ut. Har företagaren en icke svensk utbildning 

eftersträvas mer rådgivning inom det formella förförande, eftersom de innehar kulturella och 

sociala beteende som skiljer sig från de svenska (Segendorf & Teljosuo, 2011; Duvander, 

2001). Därmed kan det ses att beroende på olika nivåer av landsspecifika begränsningar från 

invandrarföretagare så ställs således olika krav på revisorn.  

Eftersom invandrarföretagare har ökat kraftigt i Sverige är det viktigt att dessa företagare ska 

lyckas i arbetsmarknaden för att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige (Nutek, 2008). Revisorn 

kan då fungera som ett hjälpmedel för invandrarföretagaren att etablera sig i arbetsmarknaden 

(Öhman, 2006). Då invandringen har överstigit utvandringen de senaste 95 åren (SCB, 2013) är 

det betydelsefullt att revisorer identifierar invandrareföretagare som befintliga kunder och har 

kunskaper om vad dessa företagare eftersträvar hos revisorn. Genom att ha kunskaper om vad 

dessa företagare eftersträvar kan revisorn därför öka sin kundkrets och marknadsandelar. 

Svanström (2008) betonar att en aktör som har kännedom kring klientens efterfråga kan 

frambringa gynnsamma fördelar, som exempelvis kundlojalitet. Därför är det synnerligt 

intressant att förstå vilka faktorer som efterfrågas hos en invandrarföretagare med tanke på 

företagarens begränsningar.  
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1.3 Forskningsfråga 

Vilka faktorer påverkar val av revisor för småföretagare med utländsk bakgrund? 

1.4 Syfte 

Syftet med forskning är att förstå vilka faktorer som är väsentliga när en småföretagare med 

utländsk bakgrund väljer sin revisor med tanke på företagarens begränsningar. 

1.5 Begränsningar 

Vår studie behandlar invandrarföretagare i Sverige. Arbetet specificerar inte sig på en viss 

etnisk målgrupp av invandrare. Vi har bortsett från branschtillhörighet bland företagarna som vi 

har undersökt och inte beaktat företagets bolagsform, kravet var enbart att företaget är ett litet 

bolag.  

1.6 Definitioner 

1.6.1 Invandrarföretag 

Nutek (2008) beskriver definitionen av invandrarföretag som: en individ med personliga skäl 

flytta från sitt hemland till ett annat land. I det nya landet starta individen ett företag eftersom 

individen har ett annat etniskt ursprung definieras personens företag som invandrarföretag.  

1.6.2 Småföretagare 

Småföretag har mindre än 50 anställda och har en balansomslutning/omsättnings som 

understiger 10 miljoner Euro per år (Europa, 2014). 

1.6.3 Big-Four 

Big-four är de 4 största revisionsbyråer i landet som för närvarande är EY, KPMG, PWC och 

Deloitte. Tidigare forskare har refererat till big8, men antalet reducerades ner till 4 i senare års 

forskning (Beattie & Fearnley, 1998) 
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1.7 Disposition 

Kapitel 1, Inledning: Här presenteras bakgrunden kring ämnet samt ett problem diskussion som 

sedan kommer in i forskningsfrågan och syftet med forskningen. 

Kapitel 2, Vetenskaplig metod: I detta kapitel presenteras forskningens synsätt samt 

forskningsansats som används under studien. Vidare presenteras vilken forskningsmetod som 

har används för att samla in data. 

Kapitel 3, Teoretisk referensram: Tidigare forskning presenteras i detta kapitel och 

målgruppens karaktärsdrag. Sedan presenteras förslag som har skapats utifrån tidigare 

forskning. 

Kapitel 4, Empirisk metod: I detta kapitel presenteras hur litteratursökning, forskningsdesign 

och datainsamlingsmetod har gått till. Vidare redogörs intervjuguide och forskarens roll. 

Studiens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet presenteras i slutet av kapitlet. 

Kapitel 5, Resultat: I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna som har 

verkställts. Kapitlet presenterar först upplägget och bakgrund. Sedan presenteras byrås och 

revisorspecifika faktorer, samt karaktärsdrag hos revisorn. I slutet av kapitlet sammanfattas 

resultatet av intervjuerna.  

Kapitel 6, Analys: I följande kapitel presenteras studiens det empiriska resultatet från 

intervjuerna som sedan analyseras. De olika faktorerna lyfts fram med de olika 

karaktärsdragen. I slutet av kapitlet presenteras en modell som sammanfattar hur olika 

karaktärsdrag påverkar eftersträvan av en faktor.    

Kapitel 7, Slutsats: Under detta kapitel presenteras en kort samman fattning sedan kommer 

slutsatser. Därefter diskuteras studiens bidrag, självkritik och i slutet kommer förslag till vidare 

forskning. 
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Kapitel 2. Vetenskaplig metod  
 

I detta kapitel presenteras forskningens synsätt samt forskningsansats som används under 

studien. Vidare presenteras vilken forskningsmetod som har används för datainsamling. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Det finns olika synsätt på hur kunskap har skapats samt vad som accepteras respektive inte 

accepteras som kunskap. Inom forskningsfilosofi finns det olika inriktningar, valet av 

forskningsfilosofi representerar synen på kunskap som forskaren har valt. Två perspektiv inom 

forskningsfilosofi är positivismen och hermeneutik (Saunders, Lewis, P, & Thornhill, 2007).   

Positivismen menar att enbart forskning som har verifieras empiriskt är meningsfull kunskap 

eller händelser som är observerbara kan också klassificeras som vetenskaplig kunskap. Vid 

användning av positivism krävs det att forskaren eftersträvar objektivitet, där resultatet på 

studien ska vara oberoende av forskarens åsikter och föreställningar (Ibid). 

Hermeneutikens synsätt är att tolka och förstå händelser, agerande, drömmar, med mera. Vid 

användning av hermeneutik kommer forskaren tolka resultatet på studien, således föreligger det 

stort vikt på hur forskaren tolkar resultatet. Det är viktigt att ingen generalisering görs vid 

tillämpning av hermeneutik synsätt, därför är det viktigt att forskaren har stort underlag som 

studien baseras på (Ibid). 

Vi kommer utgå från en hermeneutiskt synsätt, då syftet med denna forskning är att förstå vilka 

faktorer som är väsentliga när en småföretagare med utländsk bakgrund väljer sin revisor med 

tanke på företagarens begränsningar, alltså en förståelse studie. Vi vill förstå hur 

invandrarföretagarens begränsningar påverkar deras val av revisor, därför kommer företagarens 

svar angående begränsningar och viktiga faktorer tolkas och förstås utifrån övergripande 

teorier.  

2.2 Forskningsansats 

Det finns olika former av forskningsansatser. De två huvudsakliga forskningsansatser består av 

deduktion och induktion. Deduktiv ansats utgår från befintlig teori, som sedan utvecklar olika 

förslag och testas.  Induktiv ansats observerar företeelser och samlar in empiriskt data kring 

ämnet. Utifrån inskaffad information utvecklas olika förslag och teorier (Saunders et al, 2007).  
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I vår studie utgår vi från abduktiv ansats som innebär en kombination av induktiv och deduktiv. 

Vid abduktiv strategi undersöks verkligheten utan att gränsas till teori vilket är induktiv, men 

att man även inspireras av teorin för att finna förklaringar för verkligheten, vilket är deduktiv 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Då studien utgår ifrån abduktiv ansats kommer studien börja 

med en deduktiv ansats som sedan gå över till induktiv. Den deduktiva kommer vara 

framtagande av tidigare forskning och teorier inom val av revisor används som 

inspirationsfunktion för att skapa förståelse och mönster för hur invandrarföretagare väljer 

revisor. Sedan leder studien till en mer induktivt ansats, där den erhållna empirin ska kunna 

frambringa nya förslag och infallsvinklar, vilket kan leda till egna tänkbara teorier. Eftersom 

tanken är att tolka mönster som sedan kopplas till teori kommer tolkningarna vara till stöd till 

att frambringa en egenutvecklad modell som beskriver hur invandrarföretagaren väljer sin 

revisor. 

2.3 Forskningsmetod 

Denscombe (2012) framför att forskningsmetod är en form av verktyg som används för att 

samla in data. Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två väsentliga forskningsmetoder, 

kvalitativ och kvantitativa. Den forskningsmetod vi har använt är kvalitativ undersökning, vid 

kvalitativ metoden används text och bilder som grundläggande data med metoder som intervju, 

dokument och observation (Denscombe, 2012). Då vår studie är kvalitativ kommer vi alstra en 

djupare förståelse för invandrarföretagarens val av revisor. Intervjuer kommer erbjuda oss 

utrymmer att tolka och förstå hur invandrarföretagarna upplever sina begränsningar, samt hur 

begränsningarna påverkar deras val av revisor. 

 

  



 

8 
 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras invandrarföretagarens karaktärsdrag, hur målgruppen skiljer sig 

från etniska svenska företagare. Därefter introduceras viktiga faktorer som är väsentliga när 

företag väljer revisor. Dessa faktorer har delats in i två grupper, byråspecifika och revisor 

specifika faktorer. 

 

3.1 Revision löser Paradoxer 

En revisor tillför mycket mer än att planera, granska och verifiera företagets bokföring eller 

årsredovisning (Carrington, 2010). Revisorns granskning av räkenskaper har länge varit ett 

viktigt instrument i företagsstyrning då investerare, Skatteverket och leverantörer är 

intresserade av rapporter som företag utelämnar till allmänheten om dess verksamhet. Detta gör 

att revisorn tillför legitimitet (Power, 2003). Legitimitet i företagssammanhang kan definieras 

som att företag följer samhällsnormer och vedertagna värderingar samt efterrättar sig efter krav 

som råder i en bransch (Lindblom, 1994). Kongruens mellan företagets handlingar och de 

samhällsnormer som är relevanta för företaget är en överlevnadsfråga för företaget (Lindblom, 

1994). För att få legitimitet till företaget använder företagen sig av revisorns revision. 

Revisorn har även andra roller som den tillför till företaget, som exempelvis agerar revisorn 

som en tredje part vid agentteorin. Teorin är baserat på en principal och en agent, där 

principalen anlitar en agent som utför arbetsuppgifter åt principalen. Principalen delegerar 

beslutsfattande för att främja en effektiv och produktiv ekonomi i verksamheten (Johansson, 

Häckner & Wallerstedt, 2005). Det förekommer två olika problem mellan agenten och 

principalen (Eisenhardt, 1989), då båda parterna vill maximera sin egen nytta finns det motiv 

att agenten inte alltid kommer agera i syfte att maximera principalens nytta (Svanström, 2008). 

Detta kan hänföras till att agenten och principalen har olika risk preferenser, även om 

principalen är medveten om skiljaktigheter i riskpreferenserna, kan det vara kostsamt och 

ineffektivt att kontrollera alla handlingar utförda av agenten (Eisenhardt, 1989). I de flesta 

fallen kopplas agentproblemen till ekonomiska händelser som gynnar agenten, exempelvis att 

agenten får incitament baserade på uppnådda resultat, vilket kan leda till att agenten väljer den 

redovisningsprincip som leder till högst resultat. Revisorn agerar då som en extern oberoende 

part som kontrollerar om agenten sköter förvaltningen av bolaget på det sätt som principalen 

önskar. Små företag kan också drabbas av agent-principal paradoxer, dessa kan tänkas uppstå 
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mellan långivare-principal och principal-skatteintresse. Därför är det viktigt att dessa företag 

har en revisor som kan finnas som den oberoende part och lösa de problem som uppstår. Hur en 

revisor bidrar till förmildring av agentproblem ur ett investerar-ägare perspektiv kan tänkas 

vara genom att en revisor adderar trovärdighet i den externa finansiella rapporteringen, genom 

en oberoende och professionell granskning som finansiärer eftersträvar (Svanström, 2008).  

Revisorns roll och arbetsuppgifter är olika beroende på vilket åtagande revisorn har. På så vis 

kan det ses att småföretagare är ute efter faktorer hos en revisor som passar rollen de vill att 

revisorn ska ha i deras företag. Därför är det viktigt att företagaren hitta rätt revisor som kan 

effektivisera företagarens verksamhet. Enligt FAR (2014) anlitar största del stora aktiebolag en 

revisor för utförandet av kvalitativt revision medan småföretag anlitar en revisor för 

rådgivning.   

3.2 Invandrarbakgrund och karaktärsdrag 

Personer med invandrarbakgrund har i tidigare forskning visat sig ha högre arbetslöshetssiffror 

än inhemska invånare, det har även visat att anställda med invandrarbakgrund oftast innehar en 

högre utbildning än deras arbetskollegor (Duvander, 2001). Tänkbara förklaringar till 

situationen är att denna målgrupp har landsspecifika begränsningar som exempelvis 

begränsningar i svenska. Dessa landsspecifika begränsningar är karaktärsdrag som föreligger 

hos individer med invandrarbakgrund, vilket bidrar till att invandrarföretagare koncentrerar sig 

mer på själva affärsidén än på de administrativa arbetsuppgifterna som hör samman med 

bokföring och överlämnande av uppgifter till myndigheter (ibid). 

Svanström (2004) beskriver att småföretagare generellt sätt efterfrågar revisorskompetens i stor 

utsträckning för att få rådgivning i skattefrågor, operativa och juridiska ärenden. Småföretagare 

brukar även överlåta arbetsuppgifter som bokföring, fakturering och uppgiftslämnande till 

myndigheter är för att dessa uppgifter uppfattas som betungande bland småföretagare (Persson, 

1991), detta gäller svenska företagare i allmänhet. På grund av invandrarföretagarens 

landsspecifika begränsningar kan företagare osannolikt ha bättre förutsättningar än etniska 

svenskar beträffande exempelvis kunskaper i svenska, juridik och andra formella förfaranden. 

Därmed kan detta motiveras med att invandrarföretagare har större behov av assistans från en 

revisor. Därför kommer vissa faktorer hos en revisor vägas in betydligt mer för 

invandrarföretagaren vid val av revisor än för etnisk svenska företagare. 

Ett karaktärsdrag som Duvander (2001) menar urskiljer sig mellan invandrarföretagare och 

etnisk svenska företagare är utbildningsnivån. Utbildningen som invandrarföretagaren har 

erhållit från sitt hemland kan vara oerhört problematisk att översättas till svensk utbildning, då 



 

10 
 

kvalitén på utbildningarna inte är den samma som i Sverige. Invandrarföretagarens utbildning 

värderas av myndigheten där det även förekommer att företagarens utbildning undervärderas. 

Individer som har erhållit en svenskutbildning har under utbildningen systematiskt lärt sig den 

svenska kulturen, samhällsnormer och formella förförande. Det vill säga att svensk utbildning 

erbjuder formell och informell kompetens som efterfrågas hos en arbetsgivare (Segendorf & 

Teljosuo, 2011; Duvander, 2001).  

Invandrarföretagare har problem att få extern finansiering. Företagare med invandrarbakgrund 

har enligt Landström (2003) svårare att få extern finansiering från t.ex. banker och andra 

kreditinstitut än etniska svenska företagare. Eftersom företagaren har bristande kunskaper i 

svenska har företagaren svårt att kommunicera med myndigheter och banker, och därmed 

svårighet att skapa goda förhållanden med myndigheter och banker. Detta leder till att 

invandrarföretagare har svårighet att få lån än etnisk svenskar (Nutek, 2008).  

Annat karaktärsdrag som urskiljer sig mellan invandrarföretagare och etnisk svenska företagare 

är den språkliga begränsningen (Duvander, 2001).  Småföretagare med utländskt påbrå har 

svårighet att kunna kommunicera lika effektivt som sina svenska konkurrenter, både till sina 

kunder, intressenter som långivare, banker men även till staten. Flertal av dessa företagare har 

inte följt en svenskutbildnings slinga, därför kan det tänkas att invandrarna har vaga språkliga 

kunskaper (ibid). Eftersom invandrarföretagare har språkliga begränsningar kommer deras 

juridiska färdigheter att påverkas negativt. Bristande kunskaper i språket bidrar till svårighet att 

förstå det juridiska språket. Detta beror på att större andelen av invandrarföretagarna inte har en 

svensk utbildning, därmed kommer deras svenska juridiska kunskaper vara lägre än etnisk 

svenskar. 

Invandrarföretagare är verksamma i olika branscher, men största andelen av 

invandrarföretagare är verksamma i konkurrensintensiva branscher som restaurang, frisör och 

detaljhandel. Eftersom majoriteten invandrarföretagarnas verksamheter förekommer i 

konkurrensintensiva branscher anses detta som ett karaktärsdrag hos invandrarföretagaren 

(Brundin mfl, 2001). Najib (1999) beskriver att invandrarföretagarna ofta etablera sina företag i 

lågstatusyrken. Företagarens ändamål är att kunna försörja sin familj, därför startar flera 

företagare med invandrarbakgrund sina verksamheter i mindre attraktiva branscher. Jämfört 

med invandrarföretagarna undersöker etniska svenskar marknaden och om efterfrågan på de 

tjänster och produkter är tillräcklig stor startas en verksamhet. Största delen av 

invandrarföretagarna befinner sig i konkurrensintensiva branscher, som även ibland kallas för 

krisdrabbade eller stagnerande branscher (ibid). En hög koncentration av företagare i en 

bransch ökar konkurrensen som sedan bidrar till att priserna pressas ner, vilket i sin tur 
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resulterar att ägaren måste sänka sina egna priser. För att arbeta i konkurrenskraftig och 

intensiv bransch krävs det att effektivisera samt optimera sin verksamhet för att överleva på sikt 

(Landström, 2003).   

Ett annat karaktärsdrag som också urskiljer sig från etnisk svenska företagare och 

invandrarföretagare är det etniska nätverken. Det etniska nätverket består av affärsmässiga 

relationer och sociala relationer där individer hjälper vandrar. Nätverket kan ses som en resurs 

där information och affärserfarenheter utbyts med varandra (Duvander, 2001). Olika nätverk 

kan tillföra med olika fördelar, men den stora skillnaden med invandrarföretagarens nätverk 

med etnisk svensk är att det svenska nätverket kan erbjuda fördelar som kultur, normer, lagar 

och kontakter (Najib, 1999).   

Med tanke på invandrarföretagarens karaktärsdrag förekommer allt oftare att företagaren stöter 

på problem (Nutek, 2008). Dessa problem kan ses som oförutsagda situationer där händelser 

hamnar utanför företagarens rutin. Oförutsagda situationer som företagaren stöter på kan tänkas 

i vissa fall vara problematiska att lösa. För att kunna lösa dessa ett problem så effektivt som 

möjligt behöver företagaren samråda med någon som är kunskapsrik.  

3.3 Byråspecifika och revisor specifika faktorer 

Flera forskare har undersökt vilka faktorer som kan vara väsentliga vid val av en revisor för ett 

företag. Beattie & Fearnley (1995;1998) och Sands & McPhail (2003) undersökte byte av 

befintlig revisor på grund av missbelåtenhet samt val av ny revisor. Forskarna relaterade de två 

dimensionerna med varandra och ansåg att valet vid dessa två förhållanden endast har 

marginella skillnader.  

Beattie och Fearnley (1995) har listat ut tre karaktäristiska egenskaper för ett företag som 

förklarar processen hur ett företag överväger val av en revisor. Dessa tre punkter är:  

 Revisionsbyrå specifika: Storlek, Ägarstruktur och olika Agentproblem som är 

associerade med olika former av företagsstorlek och ägandeformer. 

 Revisor specifika: Revisionsfirmors specialiseringsområden och kompetensområden. 

  Revisionsmiljö specifika: Gällande krav på revision i landet. 

 

I vårt arbete har vi valt att fokusera på två karaktäristiska egenskaper, byråspecifika faktorer 

och revisor specifika faktorer. Byråspecifika faktorer är förknippade med revisionsbyråns 

karaktär. Dessa faktorer kan inte kontrolleras av revisorn själv utan är snarare karaktärsdrag 

som utmärker revisionsbyrån. Byråspecifika faktorer utformas efter revisorspecifika faktorer 
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med tiden. Revisor specifika faktorer som är revisorns karaktäristiska egenskaper som revisorn 

själv kan påverka.  

 

3.3.1 Väsentliga faktorer vid val av revisor 

När företag gör sitt val av revisor övervägs olika faktorer med varandra. I en studie i Australien 

undersöktes vilka faktorer som är väsentliga vid val av revisor för stora börsnoterade. Utifrån 

studien framgick det att stora börsnoterade företag värderade följande faktorer (Sands och 

McPhail 2003):   

 

Byråspecifika 

 Revisionskvalitet 

 Revisionsarvode 

 

Revisor specifika 

 Teknisk kompetens 

 Klientorientering 

 Tillgänglighet 

 Effektiviteten i förberedelse och kommunikation av revisions förslag 

 Tillhandahållande av andra tjänster är revision 

 Specifik branschkännedom 

 Geografisk närhet 

Det kan beskrivas med att stora företag prioriterar revisionskvalitet som ett viktigt kriterium vid 

val av revisor. De större företagen anser att det är oerhört viktigt att redovisningen ska visa en 

rättvisande bild av företaget, därför är det angeläget att inget rapporteras fel. De större 

företagen tenderar att anlita revisionsbyrå från Big-four. Forskare som DeAngelo (1981) 

upptäckte att det fanns ett positivt samband mellan revisionsbyråns storlek och 

revisionskvalitén. En annan byråspecifik faktor som stora företag anser är viktig vid val av 

revisor är revisionsarvodet. Enligt Firth och Smith (19922) tenderar stora företag att anlita en 

revisionsbyrå som tillhör Big-four, forskarna nämner även att revisionsbyråer som tillhör Big-

four har ett högre revisionsarvode än sina konkurrenter. Företagens storlek och komplexitet kan 

vara en annan faktor som utgör en hög revisionsarvode, eftersom större företag gör fler affärer 

blir det därmed mer arbete för revisorn. Även komplexiteten påverkar revisionsarvodet, då det 

kräver att revisorn tar extra tid för att utföra arbetet.  
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Forskare som Baldacchino & Cardona (2011) gjorde en studie i Malta där de undersökte vilka 

faktorer som är väsentliga vid val av revisor för småföretag. Faktorerna som forskarna 

identifierade var enbart revisor specifika faktorer, som är följande:  

Revisor specifika 

 Hög Kvalité av utförd service (Teknisk kompetens). 

 Tillgänglighet. 

 Arbetet som utförs av revisorn uppfyller klientens förväntningar. 

 Kunna Etablera en långsiktig relation med revisorn (Personkemi). 

Utifrån studierna framgick det att stora och småföretag har olika preferenser vid val av revisor. 

De mindre företagen värderar revisor specifika faktorer mer än byråspecifika faktorer, vilket 

betyder att revisionsarvode inte är det största faktorn vid val av revisor för småföretag. Det kan 

beskrivas med att småföretag prioriterar teknisk kompetens som det viktigaste kriteriet vid val 

av revisor. Företagen anser att det är viktigt att revisorn är väl insatt i lagar och regler 

(Baldacchino & Cardona, 2011). Forskare som Eichenseher och Shields (1983) hävdade att 

företag inte kommer anlita en revisor som inte har tillräckligt med teknisk kompetens eftersom 

företagaren strävar efter att hitta en revisor som erhåller den kunskap och kompetens som krävs 

för att utföra önskad arbetsuppgift. En annan viktig faktor vid valet är personkemin mellan 

revisorn och klienten. Revisorn och klienten kommer arbeta nära varandra därför är det viktigt 

att samarbetet fungerar mellan båda parterna. För att samarbetet ska kunna fungera så måste 

revisorn kunna kommunicera effektivt med klienten och därefter anpassa sig efter klientens 

behov (Baldacchino & Cardona, 2011).  

Största skillnaderna mellan stora och småföretag är alltså att de mindre företagen värderar 

revisor specifika faktorer mer än byråspecifika faktorer. Revisionsarvoden är bland den 

viktigaste faktor som beaktats av de stora bolagen. Medan mindre bolag koncentrerar sig mera 

på attribut hos en revisor som branschkännedom, teknisk kompetens och personkemi (Beattie 

& Fearnley 1995; Baldacchino & Cardona, 2011 ). Därför begärs det att revisorerna måste 

sträva efter att förstå sina klienters företag och branscher för att kunna ge relevanta och 

professionella tjänster som når upp till klienternas förväntningar (Baldacchino & Cardona, 

2011).  

3.4 Viktiga faktorer för invandrarföretagare 

Här presenteras de frekvent återkommande faktorer som tidigare forskare har identifierat, dessa 

faktorer kan tänkas utgöra en grund för hur företagare väljer och anlitar en revisor för sin 
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externa finansiella rapportering. Dessa egenskaper har diskuterats av flera forskare 

(Baldacchino & Cardona, 2011; Beattie och Fearnley, 1995; Beattie och Fearnley, 1998; Sands 

& McPhil, 2003). Utifrån dessa forskningar har vi framställt de 9 mest förekommande och 

relevanta faktorer som kan tänkas vara betydande när invandrarföretagare väljer revisor. Dessa 

faktorer kommer att testas för samband med olika karaktärsdrag hos företagare med 

invandrarbakgrund för att skapa en bättre förståelse av förhållandet mellan karaktärsdragen och 

revisor samt byrå attribut. 

 

Figur 3.4 Modellen tydliggör de 9 faktorerna som har betydande roll i undersökningen 

3.6 Bolagsspecifika faktorer 

Bolagsspecifika faktorer som har sammanställts utifrån Baldacchino & Cardona (2011), Beattie 

& Fearnley (1995;1998) och Sands & McPhil (2003). Följande faktorer som nämns nedan är 

bolagsspecifika. 

3.6.1 Revisionsarvode 

Revisionsarvodet kan användas som en Proxy för revisionskvalité (O’Sullivan 2000). 

Revisionsarvodet brukar vara högre för stora bolag eftersom dessa bolag har mer 

arbetsuppgifter för revisorn och eftersträvar kvalité i revisionen i första hand. Detta kan 

förklaras enligt med att klienten har en uppfattning om att revisionsarvodet är positivt 

korrelerad med kvalité på revisionen. Till skillnad från små bolag som är beredda att uppoffra 

revisionskvalité för ett lägre revisionsarvode (Magri & Baldacchino, 2004). Två dimensioner 

av revisorarvoden har belysts av tidigare forskning som nämner att den första är hur 

Bolagsspecifika 
faktorer 

• Revisionsarvode 

• Geografisk närhet 

• Revisionsbyrå som 
inte tillhör Big-four 

Revisorsspecifika 
faktorer 

• Teknisk kompetens 

• Andra tjänster än 
revision 

• Personkemi 

• Revisorns språkvidd 

• tillgänglighet 

• Branschkännedom 
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faktureringsstrukturen ser ut, om man som kund betalar per timme eller om det är revision till 

fast pris. Forskningen är oenig om vikten av den dimensionen då Segal (1991);Simunic (1980); 

Beattie och Fearnley (1995) anser faktureringssätt är oviktigt medan andra tror att 

betalningsstrukturen utgör en vikt i valprocessen. Den andra dimensionen i revisionsarvoden är 

om pris överhuvudtaget spelar roll vid val av revisor. Beattie och Fearnley (1995) visar att 

arvoden är den mest nämnda faktor av företag vid val av en revisor. George & Solomon (1980) 

har kommit fram till att priset tas till hänsyn av 56 % av kunderna vid val av revisor, ändå har 

inte pris en stor roll för fler än 15 % av tillfrågade företagen.  

Då invandrarföretagare har svårighet att få extern finansiering kommer deras kapital vara 

betydligt mindre än sina konkurrenter som har tillgång till extern finansiering. Enligt 

Svanström (2008) upplever småföretagare revisionsarvodet som en betungande kostnad till 

följd av företagets relativt små tillgängliga resurser. Eftersom invandrarföretagare inte har 

tillgång till extern finansiering så kommer de vara mer priskänsliga och att revisionsarvodet är 

en extra betungande kostnad för dessa företagare.  Detta gör att invandrarföretagarna är mer 

känsliga för ökning av revisionsarvode. 

Förslag 1: Det finns ett samband mellan klientens externa finansiering och byråns 

revisionsarvode. 

3.6.2 Geografisk närhet: 

Geografisk närhet innebär distansen mellan revisorns arbetsplats och klientens företag (Sands 

& McPhail 2003). Sand & McPhail (2003) argumenterar för att geografisk närhet är en 

förutsättning som underbygger tillgänglighet av revisor för sina kunder. Denna dimension kan 

tänkas ha olika betydelse för klienterna beroende på hur stort ett land är. I små länder som 

Malta har forskare som Magri & Baldacchino (2004) kommit fram till att geografisk närhet är 

av mindre betydelsefull, men Sverige är Europas femte störst land därför kommer det vara en 

betydande faktor vid val av revisor.  

Med tanke på invandrarföretagaren har olika begränsningar som exempelvis språk, juridik och 

formella förförande stöter dessa företagare på fler problem än etnisk svenskar (Nutek, 2008). 

Dessa problem anses vara oförutsagda situationer för klienten. Genom att lösa problematiken 

behöver företagaren samråda eller höra med sin revisor om funderingar och råd, då 

invandrarföretagare stöter på fler problem än etnisk svensk bidrar det till att dessa företagare 

måste samråda allt oftare med sin revisor. Det gör att den geografiska närheten kommer vara en 

motiverad betydelse för klienten. 
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Förslag 2: Frekvensen av oförutsagda situationer hos klienten har ett samband med vikten av 

revisorns geografiska närhet. 

3.6.3 Revisionsbyrå som tillhör Big-four 

Stora revisionsbyråer är en term som associeras med Big 4/6/8 (Firth & Smith 1992). Beattie & 

Fearnley 1995 menar att Big-four har ett bra rykte och därför levererar dessa byråer högre 

kvalité än de mindre företagen. Andra forskare har försökt skapa sammanlänkningar för vilka 

mätbara variabler skulle leda till högre kvalité, där bland annat Citron & Manalis (2001) har 

kommit fram till att revision utförd av Big-four uppfattas att ha högre kvalité och är favoriserad 

av tredje part exempelvis banker och kreditinstitut. 

Beattie & Fearnley (1995) har konstaterat att småföretagare upplever revisorn mer värde 

adderande om revisorn inte tillhör Big-four. Magri & Baldacchino (2004) har med empiriska 

studier fångat missgynnande av små företag när de har varit klienter hos Big-four. Forskarna 

förklarar att revisorer som arbetar i stora revisionsbyråer tar inte tid att kommunicera med 

småföretagaren och i vissa fall har företagaren blivit bemött med lite respekt. Detta är en av 

anledningarna till varför småföretagare föredrar revisorer som inte tillhör Big-four. Trots det 

argumenterar flera forskare för att storleken på revisionsfirman skulle vara ett relevant mått på 

kvalité (Craswell, Francis & Taylor, 1996; DeAngelo, 1981).   

Majoriteten småföretagare har en revisor som inte tillhör Big-four, detta kan förklaras med 

missgynnande när småföretagare har varit klient hos Big-four och att Big-four har ett högre 

revisionsarvode (Magri & Baldacchino, 2004). Trots detta är det argumenterbart att 

invandrarföretagaren väljer att anlita en revisor från Big-four, då dessa företagare har svårare 

möjlighet till extern finansiering (Landström, 2003). Därför väljer invandrarföretagaren att 

anlita en revisor från Big-four för att stora välkända byråer associeras med högkvalitet och 

trovärdighet, vilket borde öka tillförlitlighet och trovärdighet i företagets revision. Detta i sin 

tur ökar företagets möjligheter till extern finansiering. 

Förslag 3: Svårighet för klienten att få extern finansiering har ett samband med vikten för att 

anlita revisionsbyråer som tillhör Big-four. 

3.7 Revisorsspecifika faktorer 

Revisorsspecifika faktorer kan revisorn själv råda över som skapar ytterligare möjligheten att 

öka konkurrensfördelarna. Dessa faktorer har undersökts av tidigare forskare (Baldacchino & 
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Cardona 2011, Beattie & Fearnley 1995;1998 och Sands & McPhil 2003). Nedan kommer 

revisorspecifika faktorer att framföras. 

3.7.1 Teknisk kompetens 

Teknisk kompetens förklarar revisorns skicklighet och kunskap inom sitt yrke. Denna faktor 

associeras även med revisionskvalité. Enligt Sands och McPhail (2003)  är teknisk kompetens 

den viktigaste faktorn vid val av revisor. Forskarna drog slutsatsen att klienter väljer enbart 

revisorer som har tillräckligt med teknisk kompetens. Flertal av moderna företag är under 

ständig utveckling, företagen ändras och ökar i komplexitet samt att lagar ständigt förändras 

leder till att revisorn måste hålla sig uppdaterad om nya kunskaper i sin bransch. Flexibilitet 

hos revisorn underbygger teknisk kompetens och bidrar i slutändan till att kunna tillhandahålla 

klientens behov (Sands & McPhail, 2003).  

 

Anledningen till att företagaren eftersträvar teknisk kompetens hos revisorn är för att den själv 

inte har den kompetens eller kunskap som krävs för att utföra önskad arbetsuppgift. 

Eichenscher och Shields (1983) nämner att företagare eftersträvar kompetens hos revisorn som 

skicklighet vid utförande av revisionen och kunskap/erfarenhet av företagets bransch. Med 

tanke på att invandrarföretagare inte har samma utbildning som svenskutbildade så har dessa 

företagare begränsade kunskaper inom juridik och formella förförande. Därför eftersträvar 

invandrarföretagare revisor med god teknisk kompetens inom juridik och formella förförande. 

Generellt sett är den tekniska kompetensen hos revisorn ett komplement till 

invandrarföretagarens begränsade kunskaper i juridik och hur man sköter formella förfaranden 

t.ex. överlämnande av information till stat och myndigheter. 

 

Förslag 4: Det finns ett samband mellan klientens begränsningar inom formellt förfarande och 

juridiska kunskaper med revisorns tekniska kompetens. 

3.7.2 Andra tjänster än revision  

Erbjuda andra tjänster än revision för sin klient kan vara det avgörande valet när klienten väljer 

sin revisor. Tjänster som skattekonsultation men även utveckling av kundens affärssystem och 

processer kan beaktas (George & Solomon 1980; Beattie och Fearnley 1995). Enligt Beattie & 

Fearnley (1995;1998) och Sands & McPhil (2003) kan revisorns bistånd, med andra tjänster än 

revision, räknas som attribut som beaktas av företag vid revisorval. Exempel på tjänster kan 

vara skatterådgivning, strategiska såväl som operativ rådgivning för verksamheten. Kirby & 

King (1997) har undersökt hur utbrett det är bland företag att använda sig av 
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rådgivningstjänster som revisorer erbjuder. Det visade sig att 94 % av företagen köpte 

rådgivningstjänster. Stora företag använder sig av rådgivning i större skala än småföretag, 

eftersom tjänsten ofta blir dyr för småföretagen använder de sig inte av rådgivning.  

Det ligger såväl i företagens intresse som i revisorns att sälja rådgivningstjänster, då 

information som revisorn redan har kring företaget kan användas till rådgivning och därmed 

uppnår parterna en kostnadseffektivitet i rådgivningen av samma revisor som utför revisionen 

åt företaget (Arrunada 1999). Enligt revisorslagen (2001:883) ska revisorn granska och hjälpa 

en klient i revision med självständighet och opartiskhet. Värdet i revisionen ligger i att 

granskningen sker oberoende och professionellt (Svanström, 2008).  

Svanström (2008) beskriver att företagare uppskattar revisorns breda kompetenser inom t.ex. 

företagsstyrning, finansiering och andra företagsekonomiska områden, däremot har dessa 

företagare inte landspecifika begränsningar som invandrarföretagaren. Svenska företagare har 

en svenskutbildning där dessa företagare systematiskt har lärt sig den svenska kulturen, 

samhällsnormer, lagar och formella förförande (Duvander, 2001). Vilket gör att dessa 

företagare inte har några landspecifika begränsningar som invandrarföretagaren. Detta gör att 

företagare med invandrarbakgrund efterfrågar mer rådgivning än etnisk svenskar på grund av 

de landspecifika begränsningarna, vilket kan förklaras med att nivån av svenskutbildning hos 

en klient kan vara ett karaktärsdrag som bidrar till att man efterfrågar extern vägledning i form 

av rådgivning av en revisor. 

Förslag 5: Klientens nivå i svenskutbildning har ett samband med vikten av att revisorn 

tillhandahåller andra tjänster än revision. 

3.7.3 Personkemi 

Personkemi är ett återkommande begrepp i litteraturen (Beattie & Fearnley 1995, 1998; Sands 

& McPhil 2003). Personkemi ingår under samlingsbegreppet service kvalité (Svanström, 2008). 

Servicekvalitet kan tänkas utgöra en viktig faktor för kunder allmänt i deras relation till 

näringsidkare och inte bara vid val av revisor. Att ha en god relation till sina klienter som 

revisor och visa empati för sina kunders behov anses viktigt av forskare som Eichenseher & 

Shields, (1983). Sands & McPhail (2003) hänvisar till att en revisor som har en god relation till 

sina kunder skapar långsiktiga fördelar i form av kundlojalitet. Även (Beattie & Fearnley 1995, 

1998) har lyft fram personkemi som ett viktigt attribut för att en klients och revisors 

förhållande består varaktigt. Personkemi anses vara av större vikt för små företag då dessa 
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företag vänder sig till sin revisor vid funderingar som är vidsträckta utanför revisorsuppdragets 

gränser (Svanström, 2008).  

Beattie & Fearnleys (1998) studie visade att personkemi var den näst viktigaste faktorn vid val 

av revisor. Relationen mellan revisorn och klienten varierar för olika företag, men större 

företag tenderar att ha en mer strikt och affärsmässig relation med revisorn, medan de mindre 

företagen har en djupare personlig kemi med revisorn (Baldacchino & Cardona, 2011).  

Som de andra företagarna kommer personkemin vara viktig faktor vid val av revisor för 

invandrarföretagare. Vidare är det viktigt att samarbetet fungera mellan parterna, då kulturella 

skillnader kan orsaka brist på personkemin (Duvander, 2001). Eftersom invandrarföretagaren 

har olika begränsningar leder detta till att de har mer behov av att få utförligare anvisningar och 

rådgivning från revisorn, därför är det viktigt att revisorn ska kunna kommunicera effektivt 

med företagaren. Då invandrarföretagaren har vaga språkliga kunskaper i svenska kan det vara 

svårt för revisorn att kunna kommunicera effektivt med klienten (ibid), detta kan förklaras med 

att denna målgrupp eftersträvar en revisor som kan talar deras modersmål och därmed förmedla 

information på ett mer effektivt sätt. 

 Förslag 6: Klientens språkkunskaper i svenska har ett samband med vikten av personkemin 

mellan båda parterna. 

3.7.4 Revisorns språkvidd 

Ett attribut som vi inte fann mycket stöd för i befintlig forskning inom området val av revisor är 

revisorns språkvidd. Hur mycket en klient finner det som värde adderande att revisorn talar 

samma språk som klienten. Det är tänkbart att tidigare forskning inte har fokuserat på ett 

attribut som revisorns talade språk, eftersom tidigare forskning har förutsatt att klinten och 

revisorn alltid talar samma språk. Det kan tänkas vara problematisk för båda parterna att 

framföra åsikter och önskemål om det finns kommunikationsproblem.  

Revisorns språkvidd anses underbygga personkemi, då kommunikation är en förutsättning för 

att kunna bygga en god personkemi i allmänhet (Sands & McPhail, 2003). Det är grundat att 

om en revisor kan kommunicera bättre med en klient att det är mer sannolikt att bättre 

personkemi uppnås mellan båda parterna (Beattie & Fearnleys, 1995). Revisorns språkvidd kan 

därför värderas högt av företagare som har problem med svenska språket. Ifall revisorn talar 

företagarens modersmål underlättas kommunikationsnivån mellan båda parterna, det vill säga 

reducerar feluppfattningar, tidsbesparande och mer kostnadseffektivt för invandrarföretagaren 

eftersom företagaren inte behöver anlita en tolk (Duvander, 2001). 
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Förslag 7: Det finns ett samband mellan klientens begräsning i svenska och att revisorn kan 

klientens modersmål. 

3.7.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighet innebär att revisorn har ett aktiv förhållande med klienten, företag förväntar att 

revisorn är lätt att komma i kontakt med ifall det behövs och att företaget inte enbart kontaktas 

när det är dags för granskning av årsredovisningen. Därför bör revisorn vara aktiv via 

mailadress och telefon, men även flexibel för möten (Sands & McPhail, 2003). Magri och 

Baldacchino (2004) beskriver revisorns tillgänglighet som en förutsättning för klienten genom 

att kunna bygga upp en bra relation med revisorn.  

Som tidigare nämnt har invandrarföretagare olika landspecifika begränsningar som exempelvis 

språk, juridik och formella förförande, som leder till att dessa företagare stöter på fler problem 

än etnisk svenskar (Nutek, 2008). Dessa problem kan ses som oförutsagda situationer, för att 

lösa de oförutsagda situationerna behöver företagare att samråda eller höra revisors åsikter. Då 

företagare med utländsk bakgrund stöter på oförutsagda situationer oftare än etnisk svensk 

kommer revisorns tillgänglighet att vara en väsentlig roll för dessa företagare. Därmed kommer 

revisorns tillgänglighet kunna erbjuder företagaren säkerhet och extra stöd (Nutek, 2008; Sands 

& McPhail, 2003). 

Förslag 8: Det finns ett samband mellan frekvensen av oförutsagda situationer hos klientens 

och vikten av revisorns tillgänglighet. 

3.7.6 Branschkännedom 

Detta attribut ligger också under servicekvalitet. Sands & Mcphil (2003) beskriver att revisorns 

förmåga att anpassa sig efter en klients specifika förutsättningar har en betydelsefull roll vid 

valet av en revisor. Författarna har påvisat att branschkännedom inom klientens verksamhet är 

ett attribut som många klienter efterfrågar (Beattie & Fearnley, 1995; Sands & McPhail, 2003). 

Varför branschkunskap leder till fördelar som mynnar i klintens intresse kan enligt Williams 

(1998) hänvisas till två faktorer hos en revisor; att en revisor som har en koncentration av 

klienter inom samma bransch gör att revisorn utvecklar skalfördelar samt att revisorn får en 

djupare förståelse inom branschen och kan därmed erbjuda klienten högre kvalité på utförda 

tjänster och professionell vägledning (Sands & McPhail, 2003).    

De flesta invandrarföretagare befinner sig i konkurrensintensiva branscher, då det är oerhört 

viktigt att effektivisera samt optimera sin verksamhet för att överleva på sikt (Landström, 
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2003). En revisor som har en koncentration av klienter i samma bransch kan med sannolikhet 

ha specialkunskaper i företagets bransch och därmed erbjuda klienten special rådgivning och 

vägledning vad som krävs för att överleva i den konkurrensintensiva branschen. Med hänsyn 

till invandrarföretagarens juridiska begränsningar kommer även revisorns juridiska kännedom 

inom branschen vara en viktig faktor vid val av revisor. 

Förslag 9: Klienternas bransch intensitet och juridiska kunskapsnivå har ett samband med 

vikten av revisorns branschkännedom 
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3.8 Modell 

Med hjälp av tidigare forskning sammanställdes faktorerna till 9 stycken. Utifrån faktorerna 

konstruerade en modell som beskriver hur invandrarföretagarens karaktärsdrag påverkar 

företagarens val av revisorn. 
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Figur 3.8 Modellen förklarar hur karaktärsdragen påverkar valet  
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Kapitel 4. Empirisk metod 
 

I detta kapitel presenteras hur litteratursökning, forskningsdesign och datainsamlingsmetod 

har gått till. Vidare redogörs intervjuguide och forskarens roll. Studiens tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliserbarhet presenteras i slutet av kapitlet. 

 

4.1 Litteratursökning 

Insamling av empirisk information har inhämtats främst ifrån olika elektroniska databaser. De 

främst använda databaserna har varit Högskolan i Kristianstads och Lunds Universitets. Genom 

att upptäcka relevanta vetenskapliga artiklar till studien har vi använt oss av sökord som bland 

annat auditor selection, immigrant entrepreneurs, auditor impact och importance of auditor. 

Vår handledare upptäckte även ett antal vetenskapliga artiklar som har varit oerhört användbara 

under studien. Annan metod för att identifiera betydelsefulla vetenskapliga artiklar har varit att 

undersöka äldre studentuppsatser som är relaterade till vårt ämne. Utifrån tidigare 

studentuppsatser har vi kunnat hitta flertal vetenskapliga artiklar som var användbara vid 

studien. Diva samt Uppsatser är elektroniska databaserna som vi har använt oss av för att hitta 

studentuppsatser. Sökord som revisor, val av revisor och invandrarföretagare användes. 

Den erhållna informationen är inte enbart baserad på vetenskapliga artiklar. Litteraturer har 

använts för insamling av information för att öka trovärdighet och tillförlitlighet, samt 

klargörande av teorier och koncepten som nämns i forskningarna. 

Att hitta information inom val av revisor på Högskolan i Kristianstad och Lunds Universitets 

databaser har inte varit några problem då det finns en hel del empirisk forskning kring ämnet, 

men däremot finns det mindre forskning om hur invandrarföretagare avskiljer sig från etniskt 

svenska företagare.    

 

4.2 Forskningsdesign 

Under denna studie har intervjuer genomförts med fem invandrarföretagare. Det har 

förekommit ett intervjutillfälle per respondent för att kunna skapa samband och mönster i 

företagarnas handlingar. Då vi använder oss av abduktiv ansats kommer studien beröra sig 
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mellan teori och empiri för att skapa förståelse (Saunders et al, 2007). Eftersom forskningen 

enbart utförs under en tidsperiod kommer denna studie får en tvärsnittsdesign. 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

Syftet med forskningen är att undersöka vilka faktorer som är väsentliga när en småföretagare 

med utländsk bakgrund väljer sin revisor med tanke på företagarens begränsningar. Majoriteten 

av tidigare bedriven forskning inom val av revisor har använt kvantitativt metod, men i denna 

studie används kvalitativ metod med intervjuer. Denscombe (2012) beskriver att intervjuer är 

en bra metod för att skapa djupare förståelse och tolkning. En av anledningarna varför vi valde 

intervjuer istället för enkäter är för att målgruppen har begränsningar i det svenska språket, 

vilket kan påverka motivationen negativt med att besvara enkäterna. Med intervjuer erbjuds 

möjligheten att utveckla frågorna som undersöks så att företagaren förstår innebörden av 

frågan, därmed skapas mer rättvisande svar än enkätundersökning.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerad intervju där intervjuguiden inte kommer följas 

strikt, istället är den mer flexibel och låter respondenten utveckla idéer och ge mer utförliga 

svar (Denscombe, 2012). Detta gör att följdfrågor kan förekomma, vilket erbjuder fler insikter 

än en kvantitativ studie. Denscombe (2012) nämner även att följfrågor gör att respondenterna 

kan erbjuda mer öppna svar, därför erbjuds anonymitet till respondenterna. Därmed ökar deras 

bekvämlighet så att ärliga svar lämnas. 

4.4 Intervjuguide 

För att kunna besvara vilka faktorer som påverkar val av revisor för småföretagare med 

utländsk bakgrund har följande intervjuguide utformats (se bilaga 1). Intervjun har 

kategoriserats upp i tre olika delar, där den först delen på intervjuguiden börjar med fem 

uppvärmningsfrågor, detta gör att respondenten känner sig mer bekväm och en djupare 

uppfattning om företagaren skapas. 

I den andra delen kommer frågor som berör faktorer hos revisorn. Utifrån de sexton frågorna 

kan vi skapa en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga hos en revisor för dessa företagare 

och vilka faktorer som prioriteras och värderas högst (se bilaga 1). 

Under den tredje delen kopplas frågorna till invandrarföretagarens karaktärsdrag. De tolv 

frågorna som ställs till respondenten kommer skapa en uppfattning om respondentens 

karaktärsdrag och om deras begränsningar. Eftersom denna del är kopplad till respondentens 
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karaktärsdrag finns det risk att de känner obekväma, därför har frågorna utformats så att 

respondenten inte ska känna sig illa till mods eller stött.  

4.5 Informationsbearbetning 

Intervjuerna har spelats in på band, detta gör att vi kan koncentrera oss på vad respondenten 

säger samt att det understödjer vårt objektiva förhållningssätt jämte mot respondenten. 

Denscombe (2012) berättar att spela in intervjun underlättar den objektiva bilden, då det är 

betydligt lättare att analysera data på ett rättvisande sätt än anteckningar som intervjuaren själv 

har gjort. Vidare berättar forskaren att objektivitet är oerhört svårt att uppnås, därför kommer vi 

vara så neutrala som möjligt under datainsamlingen och analysprocessen, så att våra meningar 

eller åsikter inte ska påverkar studieresultatet.  

4.6 Forskarens roll 

Det är viktigt att hålla så hög kvalitet på den insamlade data som möjligt, vilket gör att 

forskaren måste vara medveten om att de kan påverka respondentens svar, det vill säga kvalitén 

på den insamlade data påverkas av forskarens roll. Enligt Denscombe (2012) tolkar människor 

samma frågor olika, beroende på hur frågan ställs sin forskare. Vidare beskriver Denscombe 

(2009) att det är forskarens personliga identitet som är följden till olika svar från respondenten. 

Denscombe (2012) menar att det förekommer att intervjuaren måste styra diskussionen så att 

intervjun är på rätt spår, samt kunna ställa följdfrågor och vägleda respondenten till 

utvecklande svar och intressanta områden som är betydelsefulla i undersökningen. Med tanke 

på att frågeställningarna berör invandrarföretagarens karaktärsdrag kan detta uppfattas som 

känsliga områden, därmed krävs det att få respondenten att känna sig bekväm med att besvara 

frågorna utan att känna sig dömda (Saunders et al, 2007). För att kunna tillhandahålla så hög 

kvalité som möjligt krävs det att intervjuaren måste vara uppmärksam. Denscombe (2012) 

menar för att vara uppmärksam krävs det att observera icke verbal kommunikation som 

uttrycks utav respondenten, föra anteckningar och kontroll över bandspelaren. För att 

tillhandahålla så god kvalité som möjligt krävs det att forskaren beaktar de olika färdigheterna 

och ställa öppna frågor, samt låta respondenten ta den tid de behöver för att besvara frågan 

(Denscombe, 2009).   

4.7 Etiska beaktanden 

Under användning av intervju som insamlingsmetod är det grundläggande att respektera 

respondentens rättigheter, integritet och att respondenterna ska frivilligt delta i undersökningen 

(Denscombe, 2009). För att respektera respondenternas rättigheter har vi tydligt presenterat för 
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respondenten att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att de har möjlighet att vara 

anonyma. Eftersom våra respondenter har olika begränsningar som kan vara känsliga, har vi 

valt att erbjuda respondenterna möjligheten att ha intervjun på svenska eller på deras 

modersmål, i detta fall arabiska eller kinesiska.  Genom att erbjuda respondenterna anonymitet 

och intervjun på deras modersmål torde detta öka deras bekvämlighet och reducerar deras 

känslighet inom begränsningarna, därmed mer rättvisande svar. 

De erhållna data som vi har analyserat har varit med ett öppet sinne så att våra åsikter och 

funderingar inte ska påverka resultatet, vilket reducerar möjligheten för ett snedvridet resultat 

(Denscombe, 2009).  

4.8 Urvalsram 

Urvalet har varit på individer som är småföretagare och har en utländsk bakgrund. Ett annat 

kriterium är att dessa företagare ska ha en revisor, utifrån detta kan vi försäkra oss om att 

företagaren har gjort ett val angående den befintliga revisorn. Vi har även valt att fokusera på 

småföretagare för att försöka utesluta flera variabler som kan påverka våra forskningsresultat. 

Vi anser att de större företagen har ett mer avancerat affärssystem och därmed flera 

komponenter än de små företagen, vilket kan vilseleda vårt forskningsresultat. 

Vår urvalsram består av fem invandrarföretagare som är utrikesfödda. Antalet deltagande i 

intervjun torde vara tillräckligt för att kunna skapa en god förståelse på vilka faktorer som är 

betydelsefulla hos en revisor för invandrarföretagaren. Intervjuerna har verkställts i Region 

Skåne, då vi själva bor i Skåne. Denscombe (2012) rekommenderar att intervjuer som sker 

ansikte mot ansikte bör utföras på företag som är närliggande för att forskningsprojektets 

kostnad skall inte bli allt för stor. Det kan även läggas till att tidsbesparing är en annan faktor 

varför närliggande företag bör väljas. 

  



 

27 
 

4.8.1 Respondenter 

Samtliga företagare är antingen ägare eller delägare i företaget. Därför har alla företagare haft 

inverkan vid valet av sin nuvarande revisor. Följande intervjuer har genomförts: 

Företagare A intervjuades, under 35 minuter, 2014-07-22.  Bandinspelad. 

Företagare B intervjuades, under 30 minuter, 2014-07-23.  Bandinspelad. 

Företagare C intervjuades, under 35 minuter, 2014-07-23.  Bandinspelad. 

Företagare D intervjuades, under 40 minuter, 2014-07-23.  Bandinspelad. 

Företagare E intervjuades, under 20 minuter, 2014-07-24.  Bandinspelad. 

4.9 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Vid användning av kvalitativa data är det viktigt att ta hänsyn till tillförlitligheten, 

trovärdigheten och generaliserbarheten i de insamlade data. Det är för att man vill upprätthålla 

så hög kvalité på studien som möjligt.  

Tillförlitligheten kan förklaras med att utfallet ska resultera i den samma, trots att om någon 

annan hade utfört forskningen. Att vara objektiv och inte blanda i våra egna åsikter eller 

tolkningar i respondenternas svar ökar vår tillförlitlighet och därmed ökar chansen till ett 

forskningsresultat där utfallet hade blivit liknande trots om en annan forskare hade utfört 

undersökningen (Denscombe, 2012).  

Trovärdighet och validitet är graden av noggrannhet och precisionen i data (Denscombe, 2012). 

Genom att upprätthålla så hög trovärdighet som möjligt förbereddes relevanta frågor som är 

väsentliga att analysera. Följdfrågor ställdes till respondenterna, detta torde säkra på 

underlagets trovärdighet. 

Generaliserbarhet är information som hämtas från en del av kategorin, som sedan kan 

argumenteras för andra områden (Denscombe, 2012). Då det är omöjligt att intervjua alla 

invandrar småföretagare i Sverige har vi försökt uppnå generalisering med att intervjua 

småföretagarna med olika erfarenheter, tid boende i Sverige och tid som företagare.  
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Kapitel 5. Resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna som har verkställts. Kapitlet 

presenterar först upplägget och bakgrund. Sedan presenteras byrås och revisorspecifika 

faktorer, samt karaktärsdrag hos revisorn. I slutet av kapitlet sammanfattas resultatet av 

intervjuerna.  

 

5.1 Upplägg 

Vi har valt att först presentera de fem invandrarföretagarna och sedan redogörs resultatet av 

intervjuerna. Intervjuerna som vi har erhållit kommer presenteras ihop för att skapa en 

förståeligare och bättre helhetssyn för läsaren över företagarnas åsikter och begränsningar. 

Under intervjuerna var det många svar från respondenterna som berörde varandra, därför var 

det svårt att framställa en helt felfri uppdelning. För att underlätta helhetssynen för läsaren 

ytterligare kommer i slutet av kapitlet presentera en tabell över företagarens åsikter och 

begränsningar. 

5.2 Bakgrund 

5.2.1 Företagare A 

Företagare A har bott i Sverige sen sex år tillbaka. Företagaren är verksam i frisörbranschen 

och har varit verksam inom denna bransch över 20 år, då han började arbeta inom 

frisörbranschen sen han var 19 år. Företagaren A som är företags ägare har startat upp sin 

frisörsalong i Kristianstad sedan 2009. A har bytt revisor en gång. Anledningen är för att A 

upplevde missnöje med sin tidigare revisor, då förra revisorn var svår att få tag i samt aldrig 

hade tid med att diskutera eller samråda med företagaren. Revisorn som A anlitar nu tillhör 

Big-four.  

5.2.2 Företagare B 

Företagare B har bott i Sverige i 12 år. B är verksam i detaljhandelsbranschen där han äger en 

kiosk i Malmö. Först arbetade B i kiosken men efter två år tog han över och har varit chef över 

kiosken i fem år. I sitt hemland arbetade företagare B som it-tekniker. B valde att behålla den 

nuvarande revisor när han tog över företaget. 
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5.2.3 Företagare C 

Företagare C grundade sitt företag inom restaurangbranschen för sex år sen, åtta år efter hon 

anlände till Sverige. Idag äger hon och hennes partner två restauranger runt Helsingborg. 

Företagare C har tidigare en lärarutbildning från sitt hemland och arbetade som lärare för 

grundskolan tills hon kom till Sverige. C har valt att anlita en revisor som inte tillhör Big-four 

och aldrig bytt revisor. 

5.2.4 Företagare D 

Företagare D grundade sitt företag inom restaurangbranschen för två år sen. D anlände till 

Sverige för ungefär 4 år sen och nu äger han och hans äldre bror en pizzeria i Malmö. Innan D 

flyttade till Sverige jobbade han som restaurangkock. D har anlitat en mindre revisionsbyrå och 

haft samma revisor sen företaget startades. 

5.2.5 Företagare E 

Företagare E anlände till Sverige 2009. För drygt två år sen startade E en verksamhet inom 

bilbranschen.  Där E säljer och handlar begagnade bilar. I sitt hemland arbetade E som 

banktjänsteman och försäljning av försäkringsprodukter. E har bytt revisor en gång, 

anledningen var för att förra revisorn hade ett högre revisionsarvode samt inte talade Es 

modersmål. Den nuvarande revisorn tillhör inte Big-four. 

5.3 Byråspecifika och revisorspecifika faktorer 

5.3.1 Hur valdes revisorn, vilka kriterier spelar roll? 

Vilka kriterier som är viktiga hos en revisor var olika för företagarna. Däremot gick det att 

konstatera att majoriteten av företagarna eftersträvar en revisor som kan erbjuda 

rådgivningstjänster, samt att revisorn ska vara lättillgänglig. Företagare A valde sin nuvarande 

revisor för att det var hans kompis son, han visste om att revisorn var duktig inom sitt yrke och 

att revisorn är lättillgänglig. A berättade att det inte påverkade revisorns oberoende, då han 

berättar att revisorn är oerhört professionell.  Den främsta anledningen varför företagaren B 

valde sin revisor är för att han har ett lågt pris och att revisorn är lätt att få tag i. B uttryckte: 

”Det finns ingen anledning att anlita en revisor som tillhör en större revisionsbyrå, de kostar 

mer men samma utförda arbete”. För B är revisionsarvodet en viktig betydelse, då han anser att 

varje revisor ska utföra sitt arbete. Det är därför han har valt en revisor som har ett lägre 

revisionsarvode än de andra revisorerna. Företagare C har släktingar i samma bransch som 
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hänvisa henne till deras revisor. C anser att rådgivning och tillgänglighet är viktiga faktorer hos 

en revisor. D berättade att han hade ett antal kriterier vid val av sin revisor, kriterierna är att 

revisorn ska tala företagarens modersmål och kunna erbjuda rådgivning eftersom D inte har 

någon erfarenhet hur man bedriver ett företag. Därmed kräver han revisorn ska vara 

lättillgänglig, samt att revisionsarvodet inte ska vara allt för hög. E la fokus på att revisorn kan 

tala hans modersmål, samt att revisorn kan erbjuda rådgivningstjänster. 

5.3.2 Revisionsarvode 

Majoriteten av företagarna anser att revisionsarvodet utgör en betydande roll vid val av revisor. 

Företagaren A nämner att han är medveten om att andra revisorer har ett lägre revisionsarvode, 

och även haft tankar på att byta revisor på grund av revisionsarvodet men trots det poängterar 

A: ”(…) kvalité kostar, jag är beredd att betala lite mer för bättre arbete ”. B nämnde att den 

låga revisionsarvodet var en av de avgörande faktorerna varför han valde sin revisor. För C var 

priset inte en avgörande faktor, C ansåg att revisionskostnaden är normal för de 

specialkunskaper revisorn har inom branschen och hon har kunnat dra nytta av revisorns 

erfarenheter genom rådgivning när företaget först startades. Ds utgångspunkt är att 

revisionskostnaden inte ska vara allt för hög, därför kommer revisionsarvodet ha en betydande 

roll vid anställning av revisor för D. Företagare E upplever att revisionsarvodet har en 

betydelse vid anställning av revisor, men det är inte en avgörande faktor.  

5.3.3 Tillgänglighet 

Samtliga företagare håller med om att revisorns tillgänglighet är en viktig faktor vid valet. 

Företagare A, B, C, D nämnde att tillgänglighet är avgörande kriterier vid valet. Företagare A 

berättar att det är väldigt viktigt med revisorns tillgänglighet, och det var en av anledningarna 

varför A valde revisorn. De brukar kommunicera med varandra via telefon eller Skype som är 

ett program där man kan ha videosamtal och skicka snabbmeddelanden mellan parterna. 

Företagare A berättar att han brukar använda sig av Skypes funktion av snabbmeddelande om 

det gäller små ärenden, där han lämna ett snabbmeddelande till revisorn. Vanligtvis besvarar 

revisorn relativt snabbt, oftast inom 1-2h. Det har även förekommit att A hört av sig på 

helgerna och revisorn har i de flesta fallen besvarat hans fråga under helgen. B berättar att det 

är oerhört viktigt att revisorn ska vara lättillgänglig. Ifall den nuvarande revisorn inte hade varit 

lätt tillgänglig hade han bytt revisor. Som tidigare nämnts var revisorns tillgänglighet viktig 

faktor vid valet för C. C förklarar hon inte hade någon tidigare erfarenhet inom 

restaurangbranschen och därför ville hon kunna få rådgivning både från sina släktingar inom 

samma bransch men även någon “utifrån” som är väl insatt i svensk kultur och normer. Därmed 



 

31 
 

hörde lättillgängligheten också med så att C snabbt kunde samråda med revisorn som “alltid är 

tillgänglig på hans telefon, till och med på kvällen”. Enligt D är tillgängligheten ett kriterium 

som D anmärkte. Han berättade att han inte har någon erfarenhet hur man bedriver ett företag 

därmed eftersträvar han en revisor som är lättillgänglig och kan erbjuda honom tips och 

vägledning. Även E ansåg att revisorns tillgänglighet är en oerhört viktig faktor. Han uttryckte: 

”Om revisorn är svår att få tag i, är det i princip samma sak som att man inte har någon 

revisor”. 

5.3.4 Geografisk närhet 

Revisionsbyråns placering har varit i viss mån betydelsefull för företagare B och E, men 

däremot inte för A, C, och D. A berättar att den nuvarande revisorn arbetar på kontoret i 

Malmö, det gör att det förekommer möten i Malmö som A måste ta sig till. A upplever att det 

är oviktigt med byråns geografiska läge eftersom revisorns tillgänglighet kompletterar den 

geografiska närheten, samt att A enbart träffa revisorn fysiskt en till två gånger på år. Däremot 

upplevde B att revisorns geografiska närhet var en mindre viktig faktor men ändå betydande. 

Den nuvarande revisorn bor i samma ort som B. Det gör att det är lättare att kommunicera med 

varandra i person, samt B upplever trygghet att revisorn finns i närheten. För företagare C 

kommer revisorn oftast till restaurangen för möten då revisorn revisionsbyrå också är belagt i 

Helsingborg. C erkände att den geografiska närheten inte var en viktig faktor när valet gjordes 

men nu i efterhand är hon tacksam att mötena sker i restaurangen. Ds revisionsbyrån är 

geografiskt nära företaget. D poängterade: ”Att ha möten i Malmö är det bästa. Jag behöver inte 

spendera tid på transport. Jag spenderar hellre min tid på att underhålla min verksamhet”. Trots 

det menar D att den geografiska närheten inte är en betydande kriterium hos en revisor, då 

kommunikationerna med revisorn oftast förekommer via telefon. E upplevde geografisk närhet 

som en betydelsefull faktor. E berättar att revisorn tar extra avgifter som transportkostnad om 

revisorn befinner sig längre bort. Genom att välja en revisionsbyrå som är nära elimineras den 

extra kostnaden. 

5.3.5 Teknisk kompetens 

Alla företagare nämnde att de upplevde teknisk kompetens som en betydande faktor. 

Företagare A anser att det är betydelsefullt att revisorn är duktig inom sitt yrke. A beskriver att 

han betalar för den kunskap som hans revisor erhåller, det är därför han är villig att betala ett 

högre pris. För B är det en självklarhet att revisorn ska vara skicklig inom sitt yrke, men 

revisorn behöver inte vara bäst. B påpekar ” Han ska utföra sitt sina arbetsuppgifter, sen är jag 

nöjd”. För C, D och E var revisorns tekniska kompetens en viktig betydelse däremot inte en 
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avgörande faktor. E nämnde att han eftersträvade en revisor som har goda kunskaper inom 

beskattningsrätt. 

5.3.6 Branschkännedom 

Företagare har olika uppfattningar angående branschkännedom. A är medveten om att revisorn 

har två andra klienter som är invandrarföretagare och arbetar i frisörbranschen. A anser att 

revisorns specialkunskaper inom frisörbransch inte tillför honom någon nytta, men det kan vara 

för att A har varit verksam inom frisörbranschen över 20 år. Därför har inte revisorns 

specialkunskaper inom branschen kunnat erbjuda A något tillräckligt värdefullt eller innovativt. 

Skicklighet inom företagarens bransch är viktigt för företagare B. Han konstaterar att revisorns 

kunskaper inom hans bransch kan tillföra nytta och skapa marginaler. Den nuvarande revisorn 

har goda kunskaper inom detaljhandel. Revisorn har väglett och upplyst B till ett bättre resultat. 

Utan revisorns rådgivning hade företaget inte gått lika bra påpekade B. Cs revisor har 

specialkunskaper inom restaurangbranschen och hon har kunnat dra nytta av revisorns 

erfarenheter genom rådgivning när företaget först startades. För D behöver revisorn ha 

specialkunskaper inom restaurangbranschen för att kunna erbjuda värdefull rådgivning till 

företagaren, därför utgör branschkännedom en viktig roll. E berättar att han inte lagt fokus på 

branschkännedom vid valet, trots nämner E att branschkännedom är en viktig faktor vid val av 

revisor. 

5.3.7 Andra tjänster än revision 

Andra tjänster än revision har varit den avgörande faktorn för majoriteten av 

invandrarföretagarna, samt samtliga företagare anser att det är en väldigt viktig faktor. A 

beskriv att det var oerhört viktigt att revisorn fungerar som rådgivare. Som tidigare nämnt har 

Bs revisor goda kunskaper inom detaljhandel där revisorn har väglett och upplyst B till ett 

bättre resultat. Utan revisorns rådgivning hade företaget inte gått lika bra, därmed är detta en 

avgörande faktor för B. C nämnde att hon inte har någon erfarenhet inom restaurangbranschen 

samt första gången hon startade ett företag, därför var det en avgörande faktor att revisorn 

kunde erbjuda värdefull rådgivning. För företagare D är det viktigt att revisorn erbjuder andra 

tjänster än revision, trots det menar D att rådgivning tillhör revisorns jobb. Även E anser att det 

är oerhört viktigt att revisorn erbjuder andra tjänster än revision, då företagaren vill ha 

rådgivning inom bland annat skatt, exempelvis minska på resultatet som resulterar mindre 

skatteavgift. 
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5.3.8 Revisorns språkvidd 

Angående revisorns språkvidd har företagarna haft olika uppfattningar. För A var det väldigt 

betydelsefullt att han kunde tala företagarens modersmål. Tack vare att de kunde kommunicera 

med varandra på ett mer effektivt sätt förbättras relationen mellan parterna berätta A. B har 

inga svårigheter med svenska språket, men genom att kommunicera med revisorn på arabiska 

skapas en upplevelse att båda parterna kommer närmare varandra. B berättar att kommunicera 

på arabiska minskar risken för termer och komplicerat språk som företagaren har svårighet att 

förstå. C kommunicerar på svenska med revisorn, där C ibland får hjälp av sin dotter som 

agerar som tolk, för företagaren anser att det hjälper hennes svenska företagsvokabulär så en 

revisor som talar Cs modersmål är inte en viktig faktor för henne. D anser att revisorns 

språkvidd är en av den avgörande faktorn vid valet. Därför har företagare D anlitat en revisor 

som kan tala företagarens modersmål. Även för företagare E har revisorns språkvidd varit en 

avgörande faktor. E berättar att hans förra revisor talade svenska och använde ofta fackord som 

företagaren hade svårighet att förstå. Då den nuvarande revisorn talar företagarens modersmål 

elimineras problemet för E. 

5.3.9 Personkemi 

A upplevde att revisor och klient förhållandet är en viktig faktor, då de ofta arbetar med 

varandra. A berättade ”(…) som gör att förhållandet fungerar så bra mellan mig och revisorn är 

för att han kan prata arabiska och han kunnig inom arabisk kultur”. Personkemi mellan revisorn 

och klienten är betydelsefullt för B, det var därför företagare B valde att anlita en revisor som 

kan kommunicera på arabiska. B har inga svårigheter med svenska språket, men genom att 

kommunicera med varandra på arabiska skapas en upplevelse att personkemin är starkare, att 

båda parterna kommer närmare varandra. Företagaren C har anlitat samma revisor genom åren 

och har inga tankar på att byta eftersom hon känner att revisorn har bra kunskap inom 

restaurangbranschen och de har byggt upp en nära relation tillsammans, eftersom revisorn 

också är anställd hos släktingarna. D anser att förhållandet mellan både revisorn och klienten 

måste vara bra, annars faller hela meningen att ha en revisor. D är nöjd med förhållandet, då 

revisorn levererar bra tjänster samt kan kommunicera med revisorn på arabiska vilket 

underlättar kommunikationsnivån, detta skapa en god relation mellan parterna.  För E var 

personkemi en viktig faktor, E upplever att hans nuvarande revisor har god kännedom inom 

företaget och utför bra tjänster. En annan faktor som E upplever gynna förhållandet med båda 

parterna är att revisorn har samma etniska ursprung som företagaren. E uttrycker: ”en arabisk 

revisor förstå mig bättre, det finns inga kulturella skillnader” 
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5.4 Karaktärsdrag hos invandrarföretagaren 

5.4.1 Utbildningsnivå 

Företagare A och D berättar att han har erhållit gymnasieutbildning i sitt hemland. I Sverige har 

båda företagarna haft grundläggande kurser i läs- och skrivfärdigheter i svenska, samt kurser i 

nyföretagande. Företagare B har erhållit en teknisk utbildning i sitt hemland, E har erhållit 

gymnasieutbildning inriktning ekonomi, däremot har båda företagarna inte erhållit någon 

utbildning i Sverige. Företagare C har en lärarutbildning i sitt hemland, men hennes intyg blev 

inte kvalificerad i Sverige, därför har C studerat lärarutbildningen i Helsingborg under en 

termin, men det var för tidskrävande då C har en familj att ta hand om. 

5.4.2 Språkkunskap i svenska 

A nämner att det förekommer relativt ofta ord som företagaren inte vet innebörden av men 

oftast kan han ändå förstå innebörden i brevet. Vid djupare konversationer kan det vara svårt att 

förmedla korrekt information upplever A. Trots att företagare B inte har erhållit någon 

utbildning i Sverige kan han i princip tala flytande svenska, B brukar kommunicera med sina 

kunder och har inga problem att förmedla det han vill säga. C berättar att hon alltid kolla ofta 

upp ord som hon inte förstå innebörden, men hon har inte behövt göra det på ett tag. Att 

kommunicera på svenska har C inga problem med, det är bara vissa termer och begrepp hon har 

svårighet med. D berätta att han har haft kurser i svenska men upplever fortfarande att han har 

svårigheter med svenska språket. E upplevde också att det förekommer relativt ofta ord i brev 

som företagaren inte förstå innebörden av. Däremot berätta E att han inte har problem att 

förmedla något, då motparten oftast förstå innebörden av vad han menar. 

5.4.2 Juridiska kunskaper 

Företagare A som har svårighet med svenska språket, han upplever att juridiska begrepp är 

ännu mer betungade. Vilket gör att A ofta behöver samråda med sin revisor gällande juridiska 

ärenden. Trots att B inte ha några problem med svenska språket har han fortfarande problem att 

förstå innebörden av juridiska begrepp. Företagare B poängterar: ” Jag stöter på problem 

gällande juridiska ärenden relativt ofta, det är därför jag har min revisor”. C har svårighet med 

begrepp och termer, hon menar framför allt juridiska begrepp är särskilt svåra, men C berättar 

att hon har lärt sig innebörden av de mest återkommande begreppen. Juridiska ärenden stöter 

hon på regelbundet, C brukar oftast samråda med revisorn när det gäller juridiska ärenden. Med 

tanke på att D har begränsningar i svenska språket kommer de juridiska begreppen vara ännu 
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svårare. D berättar att han brukar kontakta sin vän eller revisor angående juridiska ärenden. Då 

E har redan begräsningar i svenska, berättar han att juridiska begrepp är ännu besvärligare. 

Beträffande juridiska ärenden behöver E oftast hjälp med. 

5.4.3 Formella förförande  

I början hade A svårighet att fylla i blanketter, men nu har företagare A inte lika mycket 

problem att utföra uppgiften längre. Däremot förekommer det fortfarande situationer som A 

behöver söka hjälp för att fylla i blanketter, då det är viktigt att rätt information lämnas berättar 

A. Att det kommer in blanketter som företagaren har svårighet att fylla i förekommer i princip 

aldrig längre, B har gjort det i så många år så det är inga problem. För C sköter revisorn 

blanketter och rapporter till skatteverket. C menar att informationen som överlämnas till 

skatteverket eller myndigheten måste vara korrekt, därför har hon överlämnat arbetsuppgiften 

till sin revisor.  D och E berättar att de har överlämnat arbetsuppgiften till revisorn.  

5.4.5 Hinder för extern finansiering 

Det har varit omöjligt att få banklån för A, han har fått avslag på lån båda gångerna han har 

ansökt. Genom att låna pengar från familj och vänner har varit den lättaste metoden att få tag i 

kapital. B beskriver att han fått sitt kapital genom familj och vänner. När B ansökte om banklån 

ansåg de att företaget saknar tillgångar och avslog till lån. B berättar att han har ansökt om lån 

två gånger och blivit nekad till lån båda gångerna. Företagare C har inte haft svårighet att få 

banklån, revisorn har hjälpt C att skapa ett bättre beslutunderlag till företaget vilket bidrog till 

att C fick tillgång till lån. C är medveten om att det kan vara problematiskt att få tillgång till 

lån, hon poängterar: ” Jag har hört när folk har ansökt om banklån men inte fått något”. 

Kapitalet som D har erhållit är från några vänner och företagsstöd som är ett bidrag berättar D. 

Han har försökt att ansöka om lån men det blev avslaget, D menar att det är meningslös att 

försöka låna pengar från banker. D nämner att låna av vänner är lättare, dock är nackdelen att 

de tar en högre ränta än vad banker gör. E har erhållit sitt kapital av vänner, familj och bidrag 

eftersom det är svårt att få kapital av banker berätta E, men han har planer att ansöka om 

banklån. 

5.4.6 Konkurrensintensiv bransch  

Frisörbranschen är en konkurrensintensiv bransch berättar A. Det är ”(…) många som arbetar 

inom denna bransch, man måste bilda relationer med kunder för att överleva inom denna 
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bransch”. A berättar att konkurrensen under de senaste åren har varit relativt den samma, då 

nya aktörer har kommit in i marknaden, men samtidigt har andra aktörer lämnat marknaden.  

Konkurrensen i Bs bransch har blivit tuffare genom åren, flera kiosker och butiker ha startas 

upp som sedan har bidragit till prissänkningar, B upplever att fler konkurrenter tillkommer för 

varje år. C menar att restaurangbranschen är konkurrensintensiv, dock upplever hon att 

konkurrensen har varit relativt den samma genom åren, men man måste göra rätt för att skapa 

marginaler berättar C. Branschen som företagare D befinner sig i upplevs väldigt 

konkurrensintensiv, däremot kan inte D beskriva om konkurrensen i branschen har blivit 

tuffare, men han kunde konstatera att det har gått bättre för företaget. E berättar han befinner 

sig i en tuff bransch, därför har hans tidigare erfarenhet som försäljare varit till god nytta och 

kunnat skapa vinster. E upplever att konkurrensen är relativt den samma, men han har fått fler 

affärer med tiden.   

5.4.6 Oförutsagda situationer 

De flesta oförutsagda situationer brukar företagare A lösa själv då han är erfaren inom sin 

bransch och har stött på de flesta problemen. A upplever inte att han ofta stöter på oförutsagda 

situationer men när han gör det är det oftast angående juridiska ärenden eller ärenden på 

svenska. Det förekommer ofta situationer där B behöver samråda eller höra revisorns åsikt. 

Dessa situationer kan vara från juridiska ärenden till leverantör ärenden. I restaurangbranschen 

förekommer det ofta oförutsagda situationer, däremot brukar C samråda med sina släktingar 

först. Ifall C och släktingen inte ha någon lösning till problemet så kontaktas revisorn, vilket 

förekommer emellanåt.   Eftersom Ds företag är relativt nytt sker ofta nya förändringar, då D är 

villig att förbättra företaget. Detta gör att D ofta stöter på problem som han måste samråda med 

sin revisor. Es företag är också relativt nytt. Företagaren berättar att oförutsagda situationer 

förekommer tämligen ofta under hans arbetsdag, däremot samråder E oftast med sin fader 

eftersom fadern jobbade som rådgivare i sitt hemland. I vissa fall krävs det att E måste samråda 

med revisorn, men helst vill han undvika att ta rådgivning från revisorn ifall det är möjligt. E 

berättar att revisorn tar extra avgift för rådgivning, därför vill han undvika det ifall det är 

möjligt. 
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5.5 Sammanfattning 

5.5.1 Invandrarföretagarens syn på viktiga faktor hos revisorn 

 

 Företagare A Företagare B Företagare C Företagare D Företagare E 

Viktiga kriterier 

hos revisor 

Tillgänglig, 

Teknisk 

kompetens  

Revisionsarvode, 

Tillgänglig, 

 

Tillgänglighet, 

rådgivning 

Språkvidd,  

Rådgivning, 

Tillgänglig, 

Revisionsarvode 

Rådgivning, 

Språkvidd, 

 

Revisorn tillhör 

Big-four 

Ja Nej Nej Nej Nej 

Revisionsarvodet. 

Priskänslig 

Relativt 

betydelsefullt 

Väldigt 

betydelsefullt 

 

Inte 

betydelsefullt 

Betydande Betydande 

Revisorns 

tillgänglighet 

Väldigt 

viktigt 

Väldigt viktigt  Väldigt viktigt Väldigt viktigt Väldigt viktigt 

Geografisk närhet Inte viktig Mindre viktig Inte viktig Inte viktig Viktig 

Teknisk 

kompetens 

Väldigt 

viktigt 

Viktig Viktigt Viktigt Viktig 

Branschkännedom Inte viktig Väldigt viktig Viktig Viktig Viktig 

Andra tjänster än 

revision 

Väldigt 

viktig 

Väldigt viktigt Väldigt viktigt Väldigt viktigt Väldigt viktigt 

Revisorn kan tala 

klientens 

modersmål 

Väldigt 

viktig 

Mindre viktig Inte viktig Väldigt viktig Viktigt 

Personkemi Oerhört 

viktig 

Viktig Viktig Viktig Viktigt 

      

 

 

Tabell 5.5.1 Översikt på invandrarföretagarens syn 
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5.5.2 Invandrarföretagarens begränsningar 
 

 

Tabell 5.5.2 Översikt på invandrarföretagarens begränsning 

 

 

 

 

  

 Företagare A Företagare B Företagare C  Företagare D Företagare E 

Utbildning i 

Sverige 

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 

Språkkunskap i 

svenska 

Begränsning Ingen 

begränsning 

Ingen 

begränsning 

Begränsning Begränsning 

Juridisk 

kunskap 

Begränsning Begränsning Begränsning Begränsning Begränsning 

Formella 

förförande 

Begränsning Ingen 

begränsning 

Begränsning Begränsning Begränsning 

Extern 

finansiering 

Hinder Hinder Inga hinder Hinder Hinder 

Konkurrens in 

branschen 

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv 

Oförutsagda 

situationer 

Inte ofta Ofta Ofta Ofta Ofta 

      

 



 

39 
 

Kapitel 6. Analys 
 

I följande kapitel presenteras studiens det empiriska resultatet från intervjuerna som sedan 

analyseras. De olika faktorerna lyfts fram med de olika karaktärsdragen. I slutet av kapitlet 

presenteras en modell som sammanfattar hur olika karaktärsdrag påverkar eftersträvan av en 

faktor.    

 

6.1 Sysselsättning som företagare 

Utifrån intervjuerna framgick det att företagarna hade svårighet att hitta sysselsättning inom sitt 

yrke eller att hitta sysselsättning överhuvudtaget. Detta stödjer Segendorf & Teljosuos (2011) 

argument att utrikes födda har svårighet att hitta sysselsättning, samt att det förekommer 

diskriminering av den erhållna utbildningen från invandrarens hemland. Arbetsgivaren är 

osäker på utbildningskvalitén hos den utrikes födda, det gör att arbetsgivaren ifrågasätter 

personens kompetens. Duvander (2001) nämner att arbetslösheten är högre hos de utrikes födda 

än de inhemska födda. Detta beror på att de utrikes födda har landsspecifika begränsningar. 

Intervjuerna kunde visa att samtliga företagare har någon form av landsspecifik begränsning. 

6.2 Byråspecifika faktorer  

6.2.1 Revisionsarvode och externa finansiering  

I intervjuerna som genomfördes framgår det att majoriteten av invandrarföretagarna är 

uppmärksamma på den bolagsspecifika faktorn: revisionsarvode. I Baldacchino & Cardonas 

(2011) studie framgick det att mindre företag inte beaktade revisionsarvodet som en av de 

viktigaste faktorerna vid val av revisor. I vår studie däremot beaktades revisionsarvodet som en 

viktig faktor, företagarna eftersträvade en revisor som har ett lägre revisionsarvode än sina 

konkurrenter, trots att revisionsarvodet signalerar revisionskvalité (O’Sullivan 2000).   

Med tanke på invandrarföretagarnas karaktärsdrag där de har svårighet att få tillgång till extern 

finansiering, samt att revisionsarvodet är en betungad kostnad för småföretagare (Svanström, 

2008) kommer revisionsarvodet vara en ännu betungande kostnad för småföretagare med 

utländsk bakgrund. Därmed utformades förslaget: 

Förslag 1: Det finns ett samband mellan klientens externa finansiering och byråns 

revisionsarvode. 
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I intervjuerna framgår det att Landströms (2003) argument om att invandrarföretagare har 

svårighet att få extern finansiering stämmer. I princip blev alla företagare nekade till lån. 

Företagarna som upplever att det är svårt att få extern finansiering anser att revisionsarvodet är 

en viktig faktor vid val av revisor, medan företagaren som fick tillgång till lån ansåg att 

revisionsarvodet inte var en avgörande faktor. Vi kunde se ett mönster hur revisionsarvodet 

hänger ihop med klientens externa finansiering där företagare som har svårighet till extern 

finansiering upplever att revisionsarvode är en betungande kostnad och anser att det är en av de 

viktiga faktorerna vid val av revisor. Företagare som har tillgång till extern finansiering 

upplever däremot inte att revisionsarvodet som en lika betungande kostnad och därför inte 

heller en avgörande faktor vid val av revisor.  

6.2.2 Geografisk närhet och oförutsagda situationer 

Den bolagsspecifika faktorn geografisk närhet har varit olika för företagarna. Företagarna hade 

olika åsikter angående hur viktig den geografiska närheten är vid val av revisor, men utifrån 

intervjuerna var det möjligt att konstatera att företagarna upplever revisorns tillgänglighet som 

mer värde adderande än geografisk närhet. Forskarna Sands och McPhail (2003) kom fram till 

att geografisk närhet är en betydelsefull faktor vid val av revisor, men det visade sig att 

invandrarföretagarna ansåg att den geografiska närheten är mindre betydelsefull. Då forskarnas 

studie var för elva år sedan kan det tänkas att den geografiska närheten har blivit mindre 

relevant vid val av revisor med tanke på den tekniska utvecklingen med förbättrat 

kommunikationsmedel som effektiverat kommunikationen på distans.  

Företagare som har en utländsk bakgrund har olika landsspecifika begränsningar som gör att de 

stöter på fler problem än etnisk svenskar (Nutek, 2008). För att lösa dessa problem som även 

kan kallas för oförutsagda situationer på ett effektivt sätt som möjligt behöver företagaren 

samråda med revisorn. Därmed skapades förslaget: 

Förslag 2: Frekvensen av oförutsagda situationer hos klienten har ett samband med vikten av 

revisorns geografiska närhet. 

Majoriteten av företagarna berättar att de ofta förekommer i oförutsagda situationer som de 

behöver samråda med revisorn. Trots det anser respondenterna att geografiska närheten inte har 

någon vidare betydelse. Enbart företagare E anser att geografisk närhet är betydelsefull, 

däremot upplever E geografiskt läge mer som en kostnadsfaktor. E påstår att revisorer som 

befinner sig längre bort tar en extra avgift när revisorn gör besök hos företaget. Så utifrån 
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intervjuerna går det inte att se ett samband med klienter som förekommer i oförutsagda 

situationer eftersträvar en revisor som är placerad geografiskt nära.  

6.2.3 Revisionsbyrå som inte tillhör Big-four 

I Magri & Baldacchino (2004) studie har småföretagare föredragit en revisor som inte tillhör 

Big-four. Företagarna i vår studie kan stödja Margi & Baldacchinos (2004) argument, då 80 % 

av företagarna inte har anlitat en revisor som tillhör Big-four. Däremot är det inte på grund av 

att företagarna har blivit bemötta med lite respekt utan det är på grund av revisionsarvodet. 

Revisionsbyråer som tillhör Big-four har ett högre revisionsarvode (Firth & Smith, 1992). Detta 

kan förklaras med att småföretagare med invandrarbakgrund uppfattar revisionsarvodet som en 

betungande kostnad, därmed föredras en revisor som har ett lägre revisionsarvode, alltså en 

revisor som inte tillhör Big-four. Trots att de är medvetna om att revisionsbyråer som tillhör 

Big-four levererar högre kvalité (ibid). 

Som tidigare nämnt har invandrarföretagare svårighet att få tillgång till extern finansiering 

(Svanström, 2008). Enligt Citron & Manalis (2001) som påstår att investera i en revisor som 

tillhör Big-four ökar företagets tillförlitlighet och trovärdighet, samt är favoriserad av tredje 

part exempelvis banker och kreditinstitut. I och med det utformades förslaget: 

Förslag 3: Svårighet för klienten att få extern finansiering har ett samband med vikten för att 

anlita revisionsbyråer som tillhör Big-four. 

Det fanns ett samband mellan klientens externa finansiering och byråns revisionsarvode, men 

det finns inget mönster mellan klientens svårighet att få extern finansiering med att anlita en 

revisor som tillhör Big-four. Invandrarföretagarna anser att inte gör någon skillnad vilken 

revisionsbyrå revisorn tillhör, företagare B och E poängterar att revisorn har kvalificerad 

kompetens för att utföra revisionsuppdraget och det är revisorn som erhåller kompetensen inte 

revisionsbyrån.  

6.3 Revisorsspecifika faktorer 

6.3.1 Teknisk kompetens 

Samtliga företagare ansåg att revisorns tekniska kompetens är en viktig faktor vid val av 

revisor; detta stämmer överens med Sands och McPhail (2003) studie att klienter väljer enbart 

revisorer som har tillräckligt hög teknisk kompetens. Sands och McPhail (2003) nämner även 
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att teknisk kompetens är den viktigaste faktorn vid val av revisor. Företagare C, D och E ansåg 

att revisorns tekniska kompetens är en viktig faktor vid valet, men inte den viktigaste faktorn. 

Förslaget skapades för att invandrarföretagare inte har samma utbildning som en etnisk svensk, 

det gör att dessa företagare har begränsade kunskaper inom juridik och formella förförande. 

Därför eftersträvar invandrarföretagare en revisor med god teknisk kompetens inom juridik och 

formella förförande. Enligt Derkum, Karlsson och Åberg (2003) eftersträvar företagare teknisk 

kompetens hos en revisor för att de själva inte har den kompetensen eller kunskap för att utföra 

önskad arbetsuppgift.  

Förslag 4: Det finns ett samband mellan klientens begränsningar inom formellt förfarande och 

juridiska kunskaper med revisorns tekniska kompetens. 

Samtliga företagare har begränsningar i juridik, enbart B har inte problem med formellt 

förförande. Därför kan vi se att det finns ett samband mellan klientens begränsningar inom 

formellt förförande och juridiska kunskaper med revisorns tekniska kompetens. Företagare D 

nämnde att han brukar ta hjälp av revisorn gällande juridiska och formella ärenden.  

6.3.2 Andra tjänster än revision 

I Arrunadas (1999) studie nämner forskaren att det ligger i företagarens intresse att revisorn 

erbjuder rådgivningstjänster. Intervjuerna som vi har erhållit stödjer Arrundas argument då 

samtliga företagare nämner att det är oerhört viktigt att revisorn erbjuder andra tjänster än 

revisionsarbetet. Företagare B, C, D och E ansåg att en revisor som erbjuder rådgivning är den 

avgörande faktorn vid valet. Invandrarföretagarna är villiga att betala extra för 

rådgivningstjänsten som revisorn erbjuder. 

Svenska företagare har en svenskutbildning där dessa företagare systematiskt har lärt sig den 

svenska kulturen, samhällsnormer, lagar och formella förförande (Duvander, 2001) vilket gör 

att dessa företagare inte har några landsspecifika begränsningar som invandrarföretagaren har. 

Detta gör att företagare med invandrarbakgrund efterfrågar mer rådgivning än etnisk svenskar 

på grund av de landsspecifika begränsningarna, vilket kan förklaras med att nivån av 

svenskutbildning hos en klient kan vara ett karaktärsdrag som bidrar till att man efterfrågar 

extern vägledning i form av rådgivning av en revisor. Därför utformades följande förslag: 

Förslag 5: Klientens nivå i svenskutbildning har ett samband med vikten av att revisorn 

tillhandahåller andra tjänster än revision. 
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Utifrån intervjuerna kunde vi konstatera att samtliga företagare inte har erhållit någon svensk 

utbildning förutom grundläggande kurser i svenska språket. Då ingen företagare har någon 

utbildning alls kommer efterfrågan på en revisor som erbjuder andra tjänster vara hög. I vårt 

fall kunde vi se att klientens nivå i svenskutbildning har ett samband med vikten av att revisorn 

tillhandahåller andra tjänster än revision.  

6.3.3 Personkemi 

Trots att företagarna enbart träffar revisorerna en till två gånger om året anser samtliga 

företagare att förhållandet med revisorn är viktig. Det kan bero på att företagarna har 

kontinuerlig kontakt med revisorn via telefon eller e-post. Däremot kontaktar B och C enbart 

revisorn via telefon, då de upplever att e-post är en ineffektiv och opraktiskt 

kommunikationsmetod. Sands & McPhail (2003) menar att ha god relation med sina klienter 

skapar revisorn långsiktiga fördelar i form av kundlojalitet. I vår undersökning upplevde 

samtliga företagare att relationen med revisorn var bra. Företagare C berättade att hon har 

byggt upp en relation med revisorn och inte haft tankar på att byta revisor. Företagare A, B, D 

och E upplevde att en revisor som har samma etniska ursprung tillför bättre förhållande mellan 

parterna, då de inte upplever kulturella skillnader, samt att båda parterna kan kommunicera 

effektivt med varandra. I Duvanders (2001) studie beskrivs det att kulturella skillnader kan 

påverka sociala relationer negativt.  

Eftersom invandrarföretagarna har olika begränsningar eftersträvar de utförligare anvisningar 

och rådgivning från revisorn. Därför är det viktigt för företagarna att revisorn kan kommunicera 

på ett effektivt sätt. Med tanke på att företagarna har vaga språkliga kunskaper i svenska kan 

det vara problematisk för revisorn att kommunicera på ett effektivt sätt, därför eftersträvar 

följande målgrupp en revisor som talar deras modersmål. Genom att förmedla information på 

ett effektivt sätt skapas en mer personlig relation med revisorn (Beattie och Fearnley, 1995). 

Därmed utformades följande förslag:  

Förslag 6: Klientens språkkunskaper i svenska har ett samband med vikten av personkemin 

mellan båda parterna. 

Företagare A, D och E upplever att de har språkliga begränsningar i svenska, därför har 

följande företagare anlitat en revisor som talar deras modersmål. Däremot har företagare B och 

C inga språkliga problem med det svenska språket. Trots att B inte har svårigheter med det 

svenska språket valde han ändå att anlita en revisor som tala hans modersmål. B upplever att 

han kommer närmare med revisorn ifall kommunikationen sker på arabiska. C har anlitat en 

svensktalande revisor. Revisorn har skapat en nära relation med C genom att erbjuda bra 
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tjänster och skapat kundnöjdhet för C och hennes släktingar. Därmed går det att konstatera att 

det inte finns något samband mellan klientens språkkunskaper i svenska och vikten av 

personkemi mellan båda parterna. Detta kan förklaras med att företagarnas relation med 

revisorn inte enbart påverkas av kommunikation. Faktorer som kultur, tillfredsställa klientens 

behov med tjänster och noggrannhet är andra faktorer som påverkar personkemin (Svanström 

(2004).   

6.3.4 Revisorns språkvidd 

Det kan vara problematiskt att framföra åsikter och önskemål om det finns 

kommunikationsproblem. Sand och McPhail (2003) nämner att revisorns 

kommunikationsförmåga anses underbygga personkemi. Alla företagare förutom C anser att det 

är en fördel att ha en revisor som kan tala deras modersmål. C som har en svensktalande revisor 

nämner dock att hon stöter på termer och begrepp som hon inte vet innebörden av. 

Förslaget utformades ifrån att invandrarföretagare har begränsningar i det svenska språket. Ifall 

revisorn kan tala företagarens modersmål underlättas kommunikationsnivån mellan parterna i 

form av reducering av feluppfattningar, tidsbesparning, samt mer kostnadseffektivt för 

företagaren då ingen tolk behöver användas. 

Förslag 7: Det finns ett samband mellan klientens begräsning i svenska och att revisorn kan 

klientens modersmål. 

Utifrån intervjuerna valde företagare A, B, D och E att anlita en revisor som talar deras 

modersmål. A, D, E har språkliga begränsningar, däremot har B inga problem med det svenska 

språket. Trots det valde företagaren att anlita en revisor som talar hans modersmål eftersom det 

eliminerar kommunikationsproblem som oförstådda termer eller för komplicerat språk. Därför 

kan vi se ett mönster med att företagare som har begränsningar i svenska eftersträvar en revisor 

som kan tala klientens modersmål. 

6.3.5 Tillgänglighet 

Samtliga företagare värdesatte revisorns tillgänglighet som en av den viktigaste faktorn vid val 

av revisor. Revisorns tillgänglighet är en annan förutsättning som skapar god personkemi 

mellan båda parterna (Magri & Baldacchino (2004). Forskaren nämner även att revisorn måste 

ha ett aktiv förhållande med klienten annars finns det risk att klienten byter revisor. Detta kan 

stödjas med B och Es kommentarer att de hade bytt revisor om revisorn inte hade varit 
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lättillgänglig.  Företagarna upplever revisorns tillgänglighet som en trygghet och kan 

komplettera distansförhållandet med revisorn. 

Som tidigare nämnt har invandrarföretagarna olika landspecifika begränsningar som 

exempelvis språk, juridik och formella förförande, därmed stöter dessa företagare på fler 

problem än etnisk svenskar (Nutek, 2008). Dessa problem kan ses som oförutsagda situationer. 

För att lösa de oförutsagda situationerna på ett så effektivt sätt som möjligt behöver företagaren 

samråda eller höra revisors åsikter. Därmed kommer revisorns tillgänglighet kunna erbjuda 

företagaren säkerhet och extra stöd. Detta gjorde så att följande förslag frambringades: 

Förslag 8: Det finns ett samband mellan frekvensen av oförutsagda situationer hos klientens 

och vikten av revisorns tillgänglighet. 

Majoriteten av företagarna upplever att de ofta stöter på problem som de behöver samråda med 

sin revisor. Enbart företagare A känner att han inte förekommer i oförutsagda situationer där 

han behöver samråda eller höra revisorns åsikt. Trots det värdesätter A tillgänglighet som en 

avgörande faktor vid val av revisor. Det kan bero på att A upplever tillgänglighet som en 

relation faktor och som ger trygghet. Annars har vi kunnat se ett mönster av företagare som ofta 

förkommer i oförutsagda situationer eftersträvar en revisor som är lättillgänglig.   

6.3.6 Branschkännedom 

Beattie och Fearnley (1995) har påvisat i sin studie att branschkännedom inom klientens 

verksamhet är ett attribut som många företagare efterfrågar. Data som vi har erhållit stödjer 

Beattie och Fearnleys argument. Samtliga företagare anser att revisorns kunskap inom deras 

verksamhet är en viktig faktor förutom företagare A. Företagare A berättar att han har varit 

verksam i frisörbranschen över 20 år, och upplever att revisorns specialkunskaper inte kan 

tillföra något nytt för företagaren.  

Invandrarföretagare är verksamma i olika branscher, men största andelen av 

invandrarföretagare är verksamma i konkurrensintensiva branscher som restaurang, frisör och 

detaljhandel. Najib (1999) beskriver att invandrarföretagarna ofta etablerar sina företag i 

lågstatusyrken. Då majoriteten av företagarna befinner sig i konkurrensintensiva branscher 

krävs det att effektivisera samt optimera sin verksamhet för att överleva på sikt (Landström, 

2003).  Med revisorns specialkunskaper inom företagets bransch kan revisorn erbjuda 

företagaren special rådgivning för vad som krävs för att överleva i den konkurrensintensiva 

branschen. Med tanke på att invandrarföretagare har begränsningar i juridik kommer revisorns 

juridiska kännedom inom branschen vara en viktig faktor. Därför skapades förslaget nedan: 
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Förslag 9: Klienternas branschintensitet och juridiska kunskapsnivå har ett samband med 

vikten av revisorns branschkännedom 

Som tidigare nämnt har samtliga företagare juridiska begränsningar. Samtliga företagare 

upplever att de befinner sig i konkurrensintensiv bransch, det gör att vi kan se ett samband med 

att klienter som har begränsning i juridik eftersträvar en revisor som har juridisk kännedom 

inom klientens bransch. Detta kan stödjas med att E eftersträvar en revisor som är kunnig inom 

beskattningsrätt. 

Då samtliga företagare upplever att de befinner sig i konkurrensintensiv bransch, och att alla 

företagare förutom A eftersträvar branschkännedom kan vi konstatera att det finns ett samband 

mellan klientens branschintensitet och revisorns branschkännedom. Företagare B nämnde att 

revisorn har goda kunskaper inom detaljhandel och har kunnat vägleda företaget till ett bättre 

resultat. Företagare C berättade att det krävs rätt tillvägagångssätt för att kunna skapa goda 

marginaler inom restaurangbranschen. Under intervjun nämnde C att hon har kunnat dra nytta 

av revisorns specialkunskaper.   

6.4 Modell 

Modellen som konstruerades under teoretiska referensramen har modifieras utifrån det 

empiriska resultatet och analysen. Modellen är en uppdaterad version på hur 

invandrarföretagarens karaktärsdrag påverkar företagarens val av revisor. 

De tjocka pilarna betyder att det gick se ett mönster mellan invandrarföretagarens karaktärsdrag 

och byrå/revisor specifika faktorn. De mindre tjocka pilarna betyder att det inte fanns något 

samband. 
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Figur 6.4 Slutlig modell på hur karaktärsdragen påverkar valet. 
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Kapital 7. Slutsats 

Under detta kapitel presenteras en kort samman fattning sedan kommer slutsatser. Därefter 

diskuteras studiens bidrag, självkritik och i slutet kommer förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer som är väsentliga när en 

småföretagare med utländsk bakgrund väljer sin revisor med tanke på företagarens 

begränsningar. Därmed skapades forskningsfrågan: vilka faktorer påverkar val av revisor för 

småföretagare med utländsk bakgrund. Utifrån tidigare forskning har vi kunna frambringa en 

modell med olika tänka bara faktorer som kan vara viktiga hos en revisor och kopplat samman 

det med invandrarföretagarens karaktärsdrag. Intervjuer har genomförts med 

invandrarföretagare för att testa modellen empiriskt. Resultatet från intervjuerna bevisar att 

företagarnas karaktärsdrag som även kan ses som begränsningar påverkar företagarens val av 

revisor. 

7.2 Slutsatser 

Varje företagare är unik och har sina egna begränsningar. Duvander (2001) berättar att 

invandrarföretagare har olika begränsningar som signalerar deras målgrupp. Detta kan stödjas 

med vårt empiriska resultat. Resultatet visar även att invandrarföretagarna eftersträvar en 

revisor som kan komplettera deras begränsningar. Därför är det viktigt att revisorn måste kunna 

anpassa sig till företagarnas begränsningar. 

Genom att kunna anpassa sig till dessa företagare behöver revisorn erbjuda andra tjänster än 

revision. Företagarna upplever att revisorn ska erbjuda tjänster som rådgivning och därför kan 

komplettera deras landsspecifika begränsningar. En annan begränsning som 

invandrarföretagare har är hinder att få extern finansiering. Då företagarna har ett begränsat 

kapital är företagarna mer uppmärksamma på revisionsarvodet. För att kunna attrahera 

företagare som har svårighet att få extern finansiering är det viktig att revisionsbyrån inte tar ett 

för högt revisionsarvode.  

Eftersom invandrarföretagarna har olika begränsningar stöter dessa företagare på fler 

oförutsagda situationer än etniska svenskar. Genom att vara lättillgänglig kommer det att vara 

uppmuntrande faktor för invandrarföretagarna som ofta stöter på problem, eftersom dessa 
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företagare eftersträvar en revisor som är lättillgänglig och snabbt kan samråda med företagarna. 

Kommunikationerna sker oftast via telefon, därför spelar den geografiska närheten inte stor roll 

vid val av revisor. Revisorerna kan därför utnyttja denna situation och expandera sin kundkrets 

runt om i Sverige. 

Då invandrarföretagarna ofta etablerar sina företag i konkurrensintensiva branscher kommer 

revisorer som har specialkunskaper inom företagens bransch vara värde adderande. Dessa 

företagare eftersträvar då special-rådgivning för att kunna skapa marginaler. Därför kan det 

tänkas vara viktigt att revisorer drar nytta av tidigare erfarenhet och utökar sina kunskaper inom 

en viss bransch och på så sätt frambringa specialkunskaper inom en bransch. Detta kan tänkas 

generera en större kundkrets inom den specifika branschen revisorn har större kunskaper inom. 

Revisionsbyråer kan även generera en större kundkrets genom att anlita revisorer som är 

flerspråkiga, eftersom invandrarföretagare föredrar revisorer som kan tala deras modersmål. 

7.3 Studiens bidrag och implikationer 

Studiens resultat har bidragit till en djupare förståelse för vilka faktorer påverkar val av revisor 

för småföretagare med utländsk bakgrund. Tidigare forskare har undersökt vilka faktorer som 

är viktiga hos en revisor för stora och små företag, däremot har forskarna inte specificerat sig 

på en viss målgrupp företagare (Beattie & Fearnley 1995; Sands & McPhil 2003). Då denna 

studie undersöker vilka faktorer som är viktiga för invandrarföretagare vid val av revisor har 

det kunnat skapas en förståelse av hur företagarens karaktärsdrag påverkar deras val av revisor. 

Under de senaste 95 åren har invandringen överstigit utvandringen. Detta har bidragit till en 

folkökning i Sverige. Den stigande folkökningen har bidragit till en mer konkurrenskraftig 

arbetsmarknad. Detta har gjort att en stor mängd invandrare haft svårigheter att hitta 

sysselsättning. Genom att lösa detta problem har flertal invandrare startat eget företag 

(Segendorf & Teljosuo, 2011). Eftersom en stigande mängd företagare med utländsk bakgrund 

har etablerat sig i arbetsmarknaden behöver revisorer förstå hur dessa företagare väljer sina 

revisorer. Det har framkommit i studien att samtliga invandrarföretagare har olika 

begränsningar. Därför vill invandrarföretagare ha en revisor som kan komplettera deras 

begränsningar, och därför torde en revisionsbyrå som har förståelse för invandrarföretagarens 

karaktärsdrag eventuellt kunna hitta fler kunder och bygga upp en större kundkrets inom denna 

målgrupp. Eftersom invandrarföretagarna inte värderar geografisk närhet som en viktig faktor 

bör revisionsbyråer även identifiera företagare som befinner sig längre bort. Denna studie ökar 

medvetenheten kring invandrarföretagarens karaktärsdrag. 
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7.4 Etiska aspekter och samhällsbidrag 

Revisorn spelar en central roll för småbolag som i sin tur utgör en viktig del i ekonomin. Det 

ökade antal företag som startas av personer med utländsk bakgrund är viktigt att studera. Att 

förstå hur behoven för ägarna av dessa företag urskiljer sig från andra företagare är centralt för 

att kunna komma fram till gynnsamma lösningar som underlättar egenföretagande för personer 

med invandrarbakgrund.  

Småföretag utgör en majoritet av alla företag i Sverige. Det är viktigt att dessa företag klarar 

sig bra i framtiden för att försäkra nya jobb och därmed bidra till en god ekonomi, men även 

sänka arbetslösheten i landet. Företagare med invandrarbakgrund behöver mer stöd och 

vägledning för att klara av att skapa marginaler och därmed möjlighet att anställa.  

Invandrarföretagare är en växande målgrupp, då dessa företagare anser att revisorn ska 

komplettera deras begränsningar behöver revisorn tillfredsställa klienterna för att kunna skapa 

långsiktiga relationer. Detta kan möjligtvis påverka revisorns oberoende i oönskad riktning, i 

och med avskaffningen av revisionsplikten (Avskaffande av revisionsplikt, SOU 2008:32). 

7.5 Självkritik 

Studien är begränsad för att kunna generaliserar över hela Sverige då vi enbart har studerat 

företagare med invandrarbakgrund i Region Skåne. Andra företagare med invandrarbakgrund 

kan ha andra möjliga tänkbara begränsningar som karaktäriserade än vår målgrupp, vilket 

medför att deras preferenser vid val av revisor hade varit annorlunda. För att studien ska vara 

representativ för hela populationen krävs ett betydligt större urval. 

Med tanke på att respondenterna valde att ha intervjun på deras modersmål kan detta orsaka ett 

snedvridet resultat. Då det är omöjligt att översätt orden ordagrant, har därför meningar och 

begrepp tolkats, sedan översätts så exakt som möjligt. Detta gör att det finns risk att forskaren 

använder annorlunda ordval än vad respondenten gjorde. Då studien är utförd med kvalitativ 

metod baseras svaren på respondenten upplevelse, vilket behöver inte nödvändigtvis vara 

korrekt.  

7.6 Framtida forskning 

Avslutningsvis presenterar vi olika forskningsförslag inför framtiden, inom området invandrare 

som egen företagare. Vid framtida undersökning kan det tänkas undersöka vilka 

rådgivningstjänster småföretagare med invandrarbakgrund efterfrågar, och därmed kartlägga 
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med hjälp av strukturen på extratjänster vilka områden företagaren behöver hjälp med som en 

invandrarföretagare.  

En annan tänkbart forskning är baserad på tidigare begränsning. Att undersöka vilka faktorer 

som är viktiga för invandrarföretagare vid val av revisor med en kvantitativ forskningsmetod, 

genom kvantitativ metod kan forskaren skapa en studie som är representativ för resten av 

populationen. För att kunna skapa en överensstämmelse med resten av populationen behövs 

tillräckligt med svar som tillhandahålls. Med tanke på målgruppens språkbegränsningar kan 

detta påverka motivationen negativt med att besvara enkäterna. Invandrarföretagarna kan även 

tänkas vara inaktiva vid användning av e-mail och att denna målgrupp är arbetsfokuserad, det 

vill säga lägger inte tid på något som inte gynnar företaget eller individen själv. Genom att dela 

ut enkäterna i fysisk form skulle tänkas eliminera bort problemet, men väldigt tidskrävande. 
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Bilaga 

Intervjuguide: 

Generellt 

1. Får vi tillåtelse att spela in intervjun? 

2. Hur kommer det sig att ni valde starta eget företag? 

3. Berätta om ditt företag: Hur länge har företaget funnits? Hur ser det ut idag? 

4. Vad har du för befattning i företaget? 

5. Har du tidigare erfarenhet inom din bransch/företagande?  

6. Hur länge har ni bott i Sverige? 

7. Vad arbetade ni med innan ni kom till Sverige? 

Faktor hos revisorn: 

1. Har ni anlitat en revisor?  

2. Vilken revisionsbyrå tillhör er revisor? 

3. Har ni bytt revisor? Ifall ja, hur många gånger och varför valde ni att byta?  

4. Hur valdes er revisor? Fanns det några speciella kriterier ni gick efter? 

5. Valde ni revisorn eller revisionsbyrån? 

6. Är det någon betydelse om revisor kommer från stor revisionsbyrå (EY, PWC, KPMG, 

Deloitte)?  

7. Hur viktigt var priset på revisorns tjänst när ni anställde er revisor? 

8. Hur är revisionskostnaden för er revisor jämfört med andra revisorer? 

9. När ni väljer revisor, hur viktig är revisorns tillgänglighet? 

10. Hur viktigt är det med revisorns geografiska närhet? 

11. När ni behöver diskutera med revisorn, är det oftast i person eller i telefon/mail?  

12. Hur viktigt var revisorns skicklighet och kunskap inom sitt yrke, när ni valde er revisor? 

13. Har revisorn fler klienter som är verksam i samma bransch som dig? 

14. Vid val er nuvarande revisor, hur viktig var revisorns specialkunskaper inom din 

bransch? 

15. Hur viktigt är det för er att revisorn erbjuder andra tjänster än revisionsarbete? 

(rådgivning) 

16. Hur viktigt är det för er att revisorn kan tala er modersmål? 

17. Hur ser ni på förhållandet mellan revisor och klient? 

Karaktärsdrag 
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1. Vad för utbildning har ni i ert hemland? 

2. Vad för utbildning har ni i Sverige? 

3. Hur ofta dyker det upp ord i brev som ni behöver kolla upp? 

4. Hur ofta förekommer det att ni har problem att förmedla något? 

5. Hur ofta stöter ni på juridiska begrepp i brev som ni inte vet innebörden av? 

6. Hur ofta stöter ni på juridiska ärenden som ni behöver hjälp med? 

7. Hur ofta förekommer det att ni har problem med att fylla i blanketter till skatteverket och 

andra myndigheter? 

8. Hur får ni tag på kapital? 

9. Kan ni berätta hur upplever ni möjlighet att få lån av banker? 

10. Hur upplever ni konkurrensen i er bransch? 

11. Hur upplever ni konkurrensen i er bransch under de senaste åren? 

12. Under ert arbetsdrag, hur ofta förekommer det oförutsagda situationer där ni måste samråda 

med revisorn? 

 

 

 


