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Sammanfattning  
 
Examensarbete - Civilekonomprogrammet. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.  
 
Författare:   Sandra Blomén och Sandra Sandahl  

Handledare:  Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Anna Stafsudd 

Titel:  Vart tog kostnaden vägen? - En studie om avskaffandet av 

revisionspliktens effekter  
Bakgrund och problem: Alla små aktiebolag har utbyten med olika intressenter och varje 

utbyte innebär en viss transaktionskostnad. Revisorns funktioner sänker denna 

transaktionskostnad genom att minska osäkerheten. När revisorn plockas bort från utbytena 

riskerar transaktionskostnaderna att förändras. De kan öka, minska eller omfördelas till den 

andra utbytesparten. 

Syfte: Studiens syfte är att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har fått på 

kostnaderna för utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. 

Metod: I studien tillämpas en deduktiv ansats. Först gjordes en förstudie med fem personer 

från var och en av intressentgrupperna: ägare, långivare, leverantörer och kunder. En intervju 

genomfördes med en person på Skatteverket. Sedan skickades enkäter ut till olika 

intressentgrupper. 

Slutsatser: Vår studie antyder att revisorn spelar en viss roll för långivarna och Skatteverket, 

men revisorn verkar inte ha så stor betydelse för kunder och leverantörer. I utbytena med de 

små aktiebolagen utan revisor finns det andra faktorer som väger tyngre för leverantörer och 

kunder. Transaktionskostnaderna är därmed oförändrade i de små aktiebolagens utbyte med 

leverantörer och kunder. Däremot indikerar studien att transaktionskostnaden har ökat i 

utbytet mellan de små aktiebolagen och deras långivare. För små aktiebolag utan revisor 

verkar kostnaden för revision i stort sett försvunnit helt. Vår studie antyder att en del av 

revisorns funktioner har förstatligats. Revisorns funktion externaliserades från de små 

aktiebolagen men internaliserades av Skatteverket, som bland annat fått ökade befogenheter 

sedan revisionsplikten avskaffades. 
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Abstract  
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at  

the Linneaus University. 

  

Authors:   Sandra Blomén och Sandra Sandahl  

Advisor:   Sven-Olof Yrjö Collin 

Examiner:   Anna Stafsudd 

Title:  Where did the cost go? – A study on the effects of the abolition of 

the mandatory audit  

Background and problem: All small companies have exchanges with various stakeholders 

and every exchange involves a transaction cost. The auditor’s functions lowers the transaction 

cost by reducing uncertainty. The transaction cost could thereby be changed when the auditor 

is removed from the exchanges. They can either increase, decrease or be redistributed to the 

stakeholders. 

Purpose: The study aims to investigate the effects of the abolition of the mandatory audit on 

the cost of exchanges between small companies and their stakeholders. 

Method: The study has been adressed from a deductive approach. We initiated the study by 

conducting a pilot study of five representatives from each of the stakeholder groups: 

shareholders, lenders, suppliers and customers. One interview was conducted with an 

employee from Skatteverket. The quantitative part of the study consisted of a survey, that 

were sent out to the five different stakeholder groups. 

Conclusions: Our study suggests that the auditor play a role for the lenders and Skatteverket, 

but do not seem to have much impact on customers and suppliers. In the exchanges with the 

small limited companies, there are other factors that weigh more heavily on suppliers and 

customers. Transaction costs are thus unchanged in the small limited companies' exchange 

with suppliers and customers. The study indicates that transaction costs have increased in 

exchanges between the small limited companies and lenders. For small limited companies 

without an auditor, it seems like the cost of the audit largely disappeared. Our study suggests 

that part of the auditor's functions have been nationalized. The auditor's function was 

outsourced from small limited companies, but was internalized by Skatteverket, including 

with increased powers since the mandatory audit was abolished. 
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Kapitel 1 – Inledning	  

__________________________________________________________________________  
et inledande kapitlet börjar med en bakgrund till revisionsplikten och dess 

avskaffande. Bakgrunden följs av en problemdiskussion där vi lyfter fram argument 

för varför det är intressant att undersöka effekterna av avskaffandet av revisionsplikten och 

dess påverkan på utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. Problemdiskussionen 

leder fram till en problemformulering. Därefter beskrivs syftet med att genomföra den här 

undersökningen. Slutligen presenteras studiens disposition.   

_________________________________________________  
 
1.1 Bakgrund 
Revisionspliktens vara eller inte vara är ett aktuellt ämne och debatten går het. Åsikterna är 

många och ämnet berör såväl myndigheter som revisorer och företagare.  Revisionsplikten i 

Sverige har sina rötter i 1895 års Aktiebolagslag och har varit lagstadgad för samtliga 

aktiebolag sedan 1983 (Econ, 2007). Lagen har inneburit att alla aktiebolag har varit skyldiga 

att anlita en kvalificerad revisor för granskning av företagets redovisning och förvaltning. 

Motivet till lagstiftningen kom från Brottsförebyggande rådet, som hade uppgifter om att de 

företag som var mest utsatta för ekonomisk brottslighet var små aktiebolag med litet 

aktiekapital och där ägaren inte var personligt betalningsansvarig. Den främsta anledningen 

till att det sedan lagstiftades om revisionsplikt var just att effektivare företagsrevision kunde 

användas som ett medel för att bekämpa ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg, 2005; 

SOU, 1983:36). Även under 1980-talet debatterades det om revisionspliktens avskaffande och 

om nyttan av revisionen kunde motivera kostnaden. Kostnaderna för revisionen sågs inte då 

som ett tillräckligt skäl för att undanta bolagen från reglerna om revision (Proposition 

1997/98:99; Econ, 2007). 

 

Någon offentlig utvärdering av nyttan av revision gjordes aldrig (Burén & Nyqvist, 2005). 27 

år efter införandet, den 25 mars 2010, beslutades det att den lagstadgade revisionsplikten 

skulle avskaffas för mindre aktiebolag i Sverige. De främsta anledningarna till detta var att 

minska de administrativa kostnaderna för de minsta aktiebolagen och ge företagarna större 

valfrihet vad gäller att bestämma vilka tjänster som ska köpas in till företaget 

D 
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(Regeringskansliet, 2010). Tanken var även att harmonisera reglerna med övriga Europa där 

de flesta länderna redan avskaffat revisionsplikten för de mindre aktiebolagen (SOU 

2008:32). Lagändringen trädde i kraft den 1 november samma år. Den frivilliga revisionen 

omfattar aktiebolag som inte uppfyller två av följande tre kriterier för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren: mer än tre anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning eller tre 

miljoner i nettoomsättning (Regeringskansliet, 2010).  

 

Revisionsreformen innebar en möjlighet till kostnadsbesparingar för mindre aktiebolag, och 

låg i linje med regeringens ambition att införa regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning 

och revision (Regeringskansliet, 2010). EU ville ge de europeiska företagen en möjlighet att 

bli mer konkurrenskraftiga genom att minska de administrativa bördorna för företagen med 

25 procent innan 2012 och därmed stimulera Europas ekonomi. I linje med detta satte den 

svenska regeringen som mål att genomföra den 25-procentiga kostnadsreduktionen redan till 

2010. Kostnaderna för redovisning och revision ansågs särskilt betungande för små och 

medelstora aktiebolag och dessa aktiebolag skulle därför främjas av förenklade regler (SOU, 

2008:32). Att småföretagare tycker att de nya reglerna är bra märks då det är många av dem 

som har utnyttjat revisionsreformen. I mitten av december 2012 fanns totalt 450 000 

aktiebolag i Sverige, av dem var det 135 000 aktiebolag som inte hade någon revisor. Av de 

nyregistrerade aktiebolagen valde hela 69 procent att inte ha någon revisor och av de 

aktiebolag som hade revisor innan reformen har 74 000 valt att avregistrera revisorn 

(Nordström, 2013). 

 

I regeringens proposition En frivillig revision (Proposition 2009/10:204) till Riksdagen går 

det läsa att remissvaren var splittrade och att remissinstanserna hade olika åsikter om 

revisionspliktens avskaffande. Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Sveriges 

Advokatsamfund var några bland dem som var för förslaget. Medan Sveriges Riksbank och 

Finansinspektionen var emot. Några av remissinstanserna hade invändningar på förslaget. 

Tillväxtverket, tidigare Nutek, svarade att utredningen borde ha undersökt vilka effekter 

förslaget skulle få för olika aktörer (Proposition 2009/10:204). 

 

Avskaffandet av revisionsplikten är ett ämne som har väckt debatt. Per Thorell och Claes 

Norberg (2005) genomförde en utredning av revisionsplikten på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv. De är positiva till avskaffandet av revisionsplikten eftersom det ger marknaden en 
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chans att styra efterfrågan på revisionstjänster. Efterfrågestyrd revision är enligt Thorell och 

Norberg mer samhällsekonomiskt effektivt än regelstyrd revision, eftersom den blir mer 

effektiv och ändamålsenlig när intressenterna får den information de har behov av. Dessutom 

behöver inte de minsta aktiebolagen revision eftersom ägare och företagsledare är samma 

person, vilket innebär att agentproblemen mellan ägare och ledning är obefintliga (Thorell & 

Norberg, 2005). Även Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, är positiv till 

revisionsreformen. “Vore det inte bättre om revisionstjänsten får utvecklas på marknadens 

villkor?” skriver han i sin blogg. Brännström vill ta avskaffandet ett steg längre och ser gärna 

att inte ens börsbolagen skulle tvingas ha revisor (Brännström, 2012).  

 

På motsatt sida finns de som är av åsikten att mindre aktiebolag kan lockas att spara in på 

nödvändiga tjänster som behövs för att ha en god ordning på räkenskaperna när revisionen är 

frivillig. Det får följden att redovisningsstandarden sjunker och felen i deklarationerna blir 

fler, vilket slår hårt mot beskattningsunderlagen. Revisorn har tidigare svarat för att det är 

ordning och reda i aktiebolagen och efterkontroller kan inte ersätta att det blir rätt från början. 

Det genomfördes betydligt fler skatterevisioner innan plikten infördes på 1980-talet. 

Avskaffandet av revisionsplikten kan innebära att fler skatterevisioner måste genomföras, 

vilket leder till högre kostnader (Precht, 2008).     

 

Thorell och Norberg (2005) skriver att revisionen inte gör någon större nytta i småföretag. 

Medan Per-Olof Andersson, Svenska Revisorssamfundets ordförande, påpekar i sin 

debattartikel Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten 

(Andersson, 2005) att revisionen har stor betydelse även i de minsta aktiebolagen. Den 

säkerställer att den interna och externa informationen är informativ och pålitlig och fungerar 

därför som en del av det interna kontrollsystemet. Revisionen har således positiva effekter 

även i de små aktiebolagen. I debattartikeln skriver Andersson även att revisorer inte enbart 

tillför ekonomisk kompetens till företagen utan minskar risken att företag omedvetet begår 

lagbrott. Företagare har en tendens att inte uppfatta problem och dess omfattning i tid och här 

har revisorn en viktig roll. Risken är påtaglig att de som mest behöver revisorns rådgivning är 

de som av kostnadsskäl väljer bort den. 
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1.2 Problemdiskussion 
I ekonomin pågår hela tiden utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. Utbytena 

innebär olika typer av kostnader för både aktiebolagen och dess intressenter. Ett exempel på 

en sådan kostnad är kostnaden för de resurser utbytesparterna lägger på att söka tillförlitlig 

information om varandra (Hultkrantz & Nilsson, 2004 s. 156). Revisorn kan minska de här 

kostnaderna genom att minska osäkerheten mellan utbytesparterna och genom att skänka 

legitimitet åt aktiebolagets intressenter. När revisionsplikten avskaffas försvinner revisorn 

från utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter, vilket ökar osäkerheten. Ett 

incitament för de små aktiebolagen att behålla revisorn är att revisorn bidrar till affärsmässig 

trygghet genom att granska de finansiella rapporterna Detta är en god anledning till att behålla 

revisorn, men frågan är om den väger tyngre än incitamenten att avskaffa revisorn.  

 

Incitament för de små aktiebolagen att avskaffa revisorn är att det kan innebära 

kostnadsminskningar och minska administrativa bördor (SOU 2008:32). De kostnader som 

eventuellt försvinner från de små aktiebolagen är de kostnader som är hänförliga till revisorn, 

det vill säga revisionsarvode och kostnader för arbete med revisorn. Till exempel 

iordningställande av arbetsyta åt revisorn och tiden det tar att ta fram de papper revisorn 

efterfrågar. Men försvinner bara kostnaderna företagen haft för revision? Eller omfördelas de 

till någon annan eller slår tillbaka på de små aktiebolagen? Ett möjligt scenario är att 

kostnaderna externaliseras ut till aktiebolagens intressenter, på grund av att intressenterna får 

lägga mer resurser för att kompensera för revisorns funktioner. Kostnaderna kan även finnas 

kvar internt i företagen, fast på andra resultatposter. Avskaffad revisionsplikt innebär att 

kostnaden i form av revisorsarvode försvinner för små aktiebolag om de väljer bort revisorn. 

Men frågan är om det inte finns risk för att de får högre kapitalkostnader eller får lägga 

pengar på andra konsultarvoden istället? 

 

Många fel i årsredovisningar rättas efter påpekande från revisorn. År 2006, innan 

revisionsplikten avskaffades, bestod 13 procent av de årsredovisningar Bolagsverket fick in 

av anmärkningar från revisorer. De vanligaste anmärkningarna var då att mer än hälften av 

det egna kapitalet var förbrukat, att skatter och avgifter inte redovisats på rätt sätt och att 

årsredovisningen inte upprättats i tid. De här är fel som en revisor inte kan rätta till när de väl 
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har uppkommit. Att de vanligaste anmärkningarna består av fel som en revisor inte kan 

påverka tyder på att övriga fel rättats till efter påpekande från revisorn under revisionens 

gång. Revisionen har alltså betydelse för kvaliteten på svenska årsredovisningar (Skough & 

Brännström, 2007). 

Bolagsverket har märkt av att årsredovisningarna de får in håller sämre kvalitet än tidigare. 

Till exempel har de fått in handskrivna årsredovisningar med uppställningar som inte alls 

följer lagstiftningen (Bolagsverket, 2012). Enligt Nordström (2013) känner Bolagsverket en 

oro inför det här och misstänker att många företag inte tar in någon som helst hjälp med att 

göra vare sig bokslut eller årsredovisningar, trots att de saknar den kompetens som behövs för 

att klara det själva. 

 

Revisorn är en länk mellan de redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade och 

kvalitetssäkrar informationen för affärsmässig trygghet (Öhman, 2004 s. 34). Enligt 

Carrington (2010, s. 29-31) har revisorn en legitimerande roll genom att uttala sig om att 

redovisningen följer normer och etiska koder. Bara intressenternas vetskap om att revisorn 

finns i de små aktiebolagen ger legitimitet. När revisorn plockas bort från små aktiebolag är 

det bland annat två av revisorns funktioner, tillförlitlig information och legitimitet, som 

försvinner från utbytena mellan aktiebolaget och dess intressenter. Det är intressant att 

undersöka hur tungt revisorns funktioner väger för de små aktiebolagens intressenter och om 

det finns andra faktorer som kanske väger tyngre, så som förtroende. Det är avgörande för hur 

stor del av kostnaderna hänförliga till revisorn som omfördelas när revisionsplikten avskaffas.  

 

Vad kan avskaffandet av revisionsplikten innebära för kostnaden för utbyten i ekonomin? När 

revisionsplikten var lagstiftad var den information om företagens räkenskaper som 

intressenterna tog ställning till symmetrisk, eftersom revisorerna granskade alla aktiebolags 

redovisning på samma sätt och intressenterna därigenom fick ta del av likartad information. 

Efter att revisionsplikten avskaffades är informationen inte längre symmetrisk i och med att 

många företag valt bort revisorn. Detta kan innebära att intressenterna får lägga ner mer 

resurser på att få motsvarande kvalitetssäkring som revisorerna tidigare bidrog till. Den ökade 

resursåtgången innebär en ökad kostnad för den intressent som får den. Denna kostnad 

fördelas olika och tas till viss del ut genom ökade kapitalkostnader när företagen ska 

finansiera sin verksamhet genom banklån (Econ, 2007). När revisionsplikten var lagstiftad 

bidrog revisorn till att minska transaktionskostnaderna i samhället, till exempel genom att de 
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med sin kvalitetssäkring bidrog till att aktiebolagen fick bättre lånevillkor. När revisorn nu är 

bortplockad finns en risk att transaktionskostnaderna förändras. I vissa fall uppstår de, i andra 

fall försvinner de eller omfördelas. 

 

I utbytet mellan de små aktiebolagen och deras leverantörer och kunder bidrar revisorn med 

tillförlitlig information och skänker legitimitet. Frågan är vad som händer med kostnaderna 

för utbytena när revisorn plockas bort? Finns det faktorer som väger tyngre än revisorns 

funktioner? När revisorn saknas innebär det att kostnader kan komma att omfördelas till 

kunder och leverantörer, eftersom de då själva måste lägga resurser för att få den tillförlitliga 

information som de behöver för att kunna ta beslut inför ett utbyte. Det finns faktorer som kan 

påverka hur mycket resurser kunderna och leverantörerna lägger ner, transaktionsspecificitet 

och frekvens (Williamson, 1981; Chiles & McMackin, 1996). Det är intressant att undersöka 

hur leverantörerna upplever revisorns funktioner och hur stor roll transaktionsspecificiteten 

och frekvensen spelar i utbytet. Detta påverkar hur mycket tid leverantörerna lägger för att 

söka information om utbytesparten och därmed hur stor del av kostnaderna för revision som 

omfördelas till dem.  

 

Statliga myndigheter, så som Skatteverket har utbyten med små aktiebolag. Vad händer med 

kostnaderna för de utbytena när revisorn försvinner från aktiebolagen? Eftersom osäkerheten 

ökar får inte Skatteverket samma tillförlitliga finansiella information från de små aktiebolagen 

som de fick tidigare. Skatteverket kan då komma att behöva lägga ner mer tid på att granska 

inlämnade uppgifter för att se att de stämmer. De kan även behöva lägga mer resurser på att 

informera små aktiebolag om regler och svara på fler frågor från de små aktiebolagen utan 

revisor. Detta är resurser som Skatteverket i så fall lägger extra på de aktiebolag som inte har 

revisor. Avskaffandet av revisionsplikten kan alltså leda till att kostnader hänförliga till 

revisorn omfördelas till Skatteverket i utbytet med de små aktiebolagen utan revisor. 

 

Det finns inga direkta studier varken från Sverige eller från andra länder av vad avskaffandet 

av revisionsplikten har fått för konsekvenser för fördelningen av kostnaderna hänförliga till 

revisorn. Däremot finns det två studier som visar på ett par effekter av kostnadsfördelning av 

frivillig revision. Collis (2003) skriver i en studie av ett stort antal företag i Storbritannien att 

många företagsledare inte direkt kunde avgöra hur mycket företaget sparat in på att inte ha 

någon revisor efter att revisionsplikten avskaffades. Anledningen till detta kan enligt Collis 
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(2003) bero på att företagen inte sparade in speciellt mycket pengar eller att de istället har lagt 

pengarna på redovisningskostnader. Dedman och Kausar (2012) kommer fram till att företag i 

Storbritannien som frivilligt anlitar en revisor får betydligt bättre kreditbetyg än företag utan 

revisor. Författarna skriver också att det finns bevis på att företag i Storbritannien som väljer 

att ha frivillig revision får ökad tillgång till kapital och lägre lånekostnader (Allee & Yohn, 

2009, Blackwell et al., 1998, se Dedman & Kausar, 2012). 

 

Långivare delar in företag i olika grupper beroende på hur bra de anses vara efter att 

långivarna har utvärderat dem. Företagen får då olika räntor beroende på den risk som de 

anses utgöra för långivarna (Melumad och Thoman, 1990). Frågan är då vad avskaffandet av 

revisionsplikten kan innebära för utbyten mellan långivarna och de små aktiebolagen? När 

revisorn avskaffas försvinner en del av den tillförlitliga information som långivarna hade 

tillgång till tidigare. Långivarna kan därmed behöva lägga mer resurser på att utvärdera 

företagen. Kommer avskaffandet av revisionsplikten då innebära att aktiebolag utan revisor 

får sämre lånevillkor än aktiebolag med revisor?  

 

En fördel med avskaffandet av revisionsplikten är att det kan leda till kostnadsminskningar 

och minskade administrativa bördor i de små aktiebolag som väljer att inte ha kvar revisorn. I 

och med detta kommer fler ha möjlighet att driva sin verksamhet och avskaffandet av 

revisionsplikten borde därför leda till att fler nya aktiebolag registreras. Å andra sidan kan 

små aktiebolag utan revisor få svårare att finansiera sina verksamheter eftersom det kan bli 

svårare för dem att få lån. Om långivarna inte får den tillförlitliga information de efterfrågar, 

kanske de istället efterfrågar säkerheter för lånen, som de små aktiebolagen inte har möjlighet 

att ge dem. Utifrån det här resonemanget är det intressant att undersöka vad avskaffandet av 

revisionsplikten har haft för effekter på företagsmarknaden. En effektiv företagsmarknad 

borde leda till minskade kostnader i utbytena mellan små aktiebolag och deras intressenter 

eftersom företagen är fler och konkurrensen blir högre. 

 

En av de främsta anledningarna till att revisionsplikten lagstiftades från början var just för att 

bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Revisorn fungerar som övervakare och har en viktig 

uppgift i att upptäcka, anmäla och motverka bedrägerier och ekonomisk brottslighet (Alsani et 

al., 2011). Revisorer har en skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagare (Thorell & 

Norberg, 2005). Om det är så att småföretagare avregistrerar sin revisor när revisionen är 
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frivillig så är risken större att de ekonomiska brotten inte upptäcks. Risken är också stor att 

flera av dem som begår ekonomiska brott inte gör det medvetet utan av oaktsamhet eller på 

grund av att de saknar rätt kompetens. I de fall där ekonomiska brott begås på grund av 

avsaknaden av kompetens kan revisorn ha en preventiv effekt. Det är därför intressant att 

försöka utreda hur mycket kunskap inom redovisning och regler ägare till små aktiebolag 

anser sig ha och om myndigheter som Skatteverket upplever någon förändring sedan 

revisionsplikten avskaffades.  

 

Någon offentlig utvärdering av nyttan av revisionsplikten i Sverige har inte gjorts. Vilket kan 

tyckas vara märkligt med tanke på den debatt som förelåg regeländringen. Bolagsverket gör 

ingen särskild utredning kring effekterna av revisorsreformen, men följer hela tiden 

utvecklingen (Nordström, 2013). En anledning till att någon uppföljning av effekterna ännu 

inte gjorts kan vara att det bara gått drygt ett och ett halvt år sedan revisionsplikten 

avskaffades. Eftersom det inte är så längesedan revisionsreformen genomfördes är det inte 

säkert att vi kan se några effekter, men anledningen till att vi ändå vill genomföra studien är 

att vi hoppas vi kan få indikationer på effekter och hur kostnaderna har fördelats eller håller 

på att fördelas. Att någon uppföljning av effekterna av revisionspliktens avskaffande inte har 

gjorts i Sverige ger oss även möjlighet att undersöka ett outforskat område. Ovanstående 

problemdiskussion leder fram till följande problemformulering:  

 

Problemformulering: Har avskaffandet av revisionsplikten lett till att kostnader hänförliga till 

revisorn har omfördelats i utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter?  

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har fått på 

kostnaderna för utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. 

 

1.4 Disposition 
 
Kapitel 2 - Metod 

I kapitlet presenteras först studiens vetenskapliga utgångspunkt och val av forskningsansats. 

Studien har sin vetenskapliga utgångspunkt i transaktionskostnadsteorins beskrivning av 
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kostnader för utbyten i ekonomin och antar en deduktiv forskningsansats.  Att studien har en 

deduktiv ansats innebär att studien har sin grund i tidigare teorier och forskning på området. 

Därefter beskrivs hur insamlingen av relevant information har gått till.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av revisorns funktioner för att skapa en 

grundförståelse för vad som försvinner när revisorn avskaffas. Därefter kopplar vi revisorns 

funktioner till transaktionskostnadsteorin och till utbyten mellan de små aktiebolagen och 

deras intressenter. En egen modell tas fram som appliceras på aktiebolagens olika 

intressenter. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

Inledningsvis i kapitlet presenteras val av undersökningsmetod och undersökningsdesign, 

samt datainsamlingsmetoder. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för vår förstudie och 

studiens enkäter. Här beskrivs även operationaliseringen av enkäten. Slutligen ges en 

genomgång av urval och bortfall. 

 

Kapitel 5 - Empirisk analys 

I detta kapitel genomförs först en beskrivning av insamlat empiriskt material från studiens 

enkäter. Därefter beskrivs de tester och analyser som har genomförts för att testa studiens 

hypoteser. Avslutningsvis ges en sammanfattning av analysen.   

  

Kapitel 6 – Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som dragits från studien. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till vidare 

forskning.  
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Kapitel 2 - Studiens metod 
___________________________________________________________________________ 
 

 kapitlet presenteras och motiveras studiens vetenskapliga utgångspunkt, val av 

forskningsansats och teorival. Kapitlet innehåller även en källkritisk aspekt. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Syftet med studien var att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har fått på 

kostnaderna för utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. För att uppnå syftet har 

studien baserats på fem mindre studier av olika intressenter till små aktiebolag. Studien har 

sin vetenskapliga utgångspunkt i transaktionskostnadsteorins beskrivning av kostnaderna för 

utbyten i ekonomin. Utifrån transaktionskostnadsteorin skapas förståelse för hur revisorn kan 

påverka utbytet mellan ett företag och dess intressenter och vad som händer med kostnaderna 

för utbyten när revisorn försvinner.  

 

Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att en del av de kostnader som små aktiebolag 

tidigare bar internt för revision kan ha omfördelats till aktiebolagens olika intressenter. Det 

fanns ingen möjlighet att i en studie som den här bedöma de totala effekterna på den 

samhällsekonomiska kostnaden efter avskaffandet av revisionsplikten. Det skulle ha blivit 

alldeles för omfattande och tagit lång tid. Därför fokuserar studien istället på några av 

företagens intressenter och hur deras arbete har påverkats sedan revisionsplikten avskaffades.  

 

Eftersom studiens syfte var att utreda vad som hänt med kostnaderna hänförliga till revisorn 

och vi ville förklara hur kostnaderna eventuellt har omfördelats i en verklighet som antas vara 

objektiv, har studien en positivistisk utgångspunkt (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Alternativet 

till att förklara vad som hänt med kostnaderna hade varit att skapa förståelse för fenomenet 

genom tolkning, alltså en hermeneutisk utgångspunkt (Bryman & Bell, 2005, s. 29). För att en 

hermeneutisk utgångspunkt skulle varit lämplig för studien hade det krävts att studiens syfte 

varit att skapa en förståelse kring varför intressenterna beter sig som de gör utan revisorn. 

 

Genom en modell för hur kostnaderna kan ha omfördelats i utbyten på grund av 

I 
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revisionspliktens avskaffande bidrar studien teoretiskt. Modellen testas empiriskt för att ge ett 

bidrag till den empiriska forskningen om revisionspliktens avskaffande. Studien bidrar 

praktiskt, både politiskt och till intressenter, genom att utreda om en del av kostnaderna som 

tidigare fanns internt för revision i små aktiebolag har internaliserats av staten och andra 

intressenter. 

   

2.2 Val av forskningsansats 
Det finns sedan tidigare en mängd studier som behandlar transaktionskostnadsteorin. 

Effekterna av revisionspliktens avskaffande är inte ett lika väl studerat område i Sverige. 

Detta beror antagligen mycket på att det fortfarande är ett nytt område i och med att det inte 

var så länge sedan revisionsplikten avskaffades. Däremot finns det en del undersökningar, 

både från Sverige och från andra länder, som behandlar vad ett avskaffande av 

revisionsplikten kan få för effekter. I och med att det fanns mycket sedan tidigare skrivet om 

transaktionskostnader och om vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten kan få, fanns en 

god grund för att undersöka hur transaktionskostnaderna påverkats av att revisionsplikten 

avskaffats. Detta gjorde att en deduktiv forskningsansats var lämplig för studien (Bryman & 

Bell, 2005, s. 23). Det kan finnas andra faktorer som påverkar vikten av revisorns funktioner i 

utbytet mellan företaget och dess intressenter än de som transaktionskostnadsteorin beskriver. 

Genom att anta en deduktiv forskningsansats har vi inte beaktat eventuella andra faktorer. 

 

Istället för en deduktiv ansats kunde en induktiv ansats ha valts för studien. Det är lämpligt att 

redogöra för induktiv ansats för att motivera vårt val av deduktiv ansats. Induktiv ansats 

förknippas ofta med kvalitativa studier och skulle inneburit att vi börjat med att göra 

empiriska observationer för att sedan generera teori (Bryman & Bell, 2005, s. 25). Detta hade 

inte varit lämpligt för studien eftersom det finns så många olika attityder till och åsikter om 

revisorn. Det hade inte varit möjligt för oss att göra så många observationer att vi med 

säkerhet skulle kunna uttala oss om vad som har hänt med kostnaderna hänförliga till 

revisorns funktioner. Det hade med andra ord blivit svårt för oss att kunna generalisera våra 

resultat till en population. Dessutom är inte syftet med studien att generera ny teori utan att 

utreda hur verkligheten ser ut med utgångspunkt i teorin. En induktiv ansats hade även 

medfört en risk att studien påverkats av våra förväntningar.  

 



	  
	  
	  

	   22	  

2.3 Teorival 
I studien har transaktionskostnadsteorin stort fokus eftersom den förklarar vilka typer av 

kostnader som uppstår i utbytet mellan företag och vilka faktorer som påverkar dessa 

kostnader. Eftersom studien genomförs på olika intressentgrupper utgår studien även från 

intressentteorin för att förklara vad olika intressenter har för förhållande till ett företag och 

vad revisorn har för funktioner i det förhållandet. Studiens hypoteser har deducerats utifrån de 

här teorierna, men har också till stor del tagits fram genom egen argumentation och egna 

idéer.  

 

2.4 Källkritik 
För att öka studiens tillförlitlighet har vi, i så stor mån vi kunnat, förhållit oss kritiska till 

materialet i studien. För att få grepp om transaktionskostnadsteorin, har vi gått igenom en 

mängd vetenskapliga artiklar om teorin. Majoriteten av dem skrivna av O. E. Williamson, 

konstruktör av transaktionskostnadsteorin. Teorin är en av de mest spridda teorierna om 

utbyten i ekonomin och vi bedömer därför artiklarna som tillförlitliga. Övriga vetenskapliga 

artiklar i studien har till stor del tagits fram genom andra artiklars referenslistor, vilket har 

underlättat sökningen efter relevant material. Dock finns en risk att vi har förbisett andra 

källor som tar upp lämpliga perspektiv för studien. Genom egen litteratursökning har vi 

försökt minska denna risk. 

 

För att lyfta fram problemet användes inledningsvis bland annat artiklar från branschtidningen 

Balans. Även debattinlägg från bloggar och andra Internetsidor har använts. Trots att dessa 

referenser är av olika hög kvalitet anser vi inte att det har påverkat resten av studien. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

eoriavsnittet inleds med en beskrivning av revisorns funktioner för att ge läsaren en 

bild av vad som försvinner när revisionsplikten avskaffas. Efter det kommer en 

genomgång av transaktionskostnadsteorin och hur den kan kopplas till aktiebolaget, dess 

intressenter och revisorns funktioner. Utifrån transaktionskostnadsteorin tas en egen teoretisk 

modell fram som sedan appliceras på olika intressenter för att se möjliga omfördelningar av 

kostnader hänförliga till revisorn. Hypoteser härleds sedan för varje intressent utifrån den 

teoretiska modellen. 

__________________________________________________________________________  

 

3.1 Revisorns funktioner 
Tomas Carrington skriver i Balansartikeln Vad är revision? (Carrington, 2009) att revisorn är 

en förmedlare mellan företaget och intressenterna där målet är att redovisningen ska bli bättre. 

Carrington skriver att det handlar om att göra något åt informationsasymmetrin och minska 

risken att information av låg kvalitet leder till felaktiga beslut.  Enligt Öhman (2004, s. 34) är 

den mest övergripande av revisorns funktioner att vara en länk mellan de 

redovisningsskyldiga och de redovisningsberättigade och kvalitetssäkra informationen för 

affärsmässig trygghet. Revisorns roll är att göra de uppgifter som krävs för att intressenterna 

ska skyddas mot felaktig information. Öhman (2004, s. 37) skriver vidare att det är 

intressenternas behov som ligger till grund för det arbete som revisorn utför och revisorn ska 

därför inrikta sin granskning på sådant som kan tänkas påverka intressenternas möjlighet att 

fatta välgrundade beslut. Anledningen till att inte intressenterna själva kontrollerar den 

information de från företagen är enligt Öhman (2004, s.36) att det föreligger hinder för detta 

antingen genom att intressenterna är separerade från företagets ledning eller att företagets 

verksamhet är komplex. Företagen är antagligen inte heller intresserade av att ha exempelvis 

leverantörer springandes inne i verksamheten eftersom det innebär en risk för att känslig 

information avslöjas. 

 

En av revisorns huvudfunktioner är att ge tillförlitlig information. Detta gör revisorn främst 

genom kvalitetssäkra tre olika områden: räkenskaperna, förvaltningen och efterlevnad av 

lagar (Öhman, 2004, s. 34-35). Genom revisorns kvalitetssäkring får intressenterna trygghet 

T 
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och vågar därigenom att skriva kontrakt med det reviderade aktiebolaget. Till exempel är en 

leverantör mer villig att ingå avtal med en kund om leverantören fått någon form av garanti på 

att kunden har god ekonomi. Revisorns information innebär att intressenterna inte behöver 

lägga ner så mycket resurser på att själva söka information inför kontrakten, vilket minskar 

kostnaderna för att göra utbyten i ekonomin. Detta är vad som benämns 

transaktionskostnader. Revisorns kvalitetssäkring ökar förtroendet mellan parterna, vilket 

leder till att transaktionskostnaderna minskar. 

 

En annan av revisorns huvudfunktioner är att skapa legitimitet. Legitimitet handlar om att 

följa de normer och etiska koder som finns i samhället och det gäller att visa omvärlden att 

företaget agerar i enlighet med dessa (Carrington, 2010, s. 29 - 31). Carrington (2010, s. 26, 

30) skriver att revisorn har en legitimerande roll genom att revisionsberättelsen är ett 

hjälpmedel för företaget att sända ut ett budskap till intressenterna om detta och att bara 

vetskapen om revisorn skapar en viss komfort som gör att företaget får legitimitet. När 

företagen vet att oberoende revisorer har granskat företagets verksamhet och förvaltning ökar 

värdet av företaget för intressenterna eftersom det separerar företaget från de som manipulerar 

sin redovisning (Haw et al., 2008). 

 

Revisorn har alltså två huvudfunktioner: Att kvalitetssäkra information och att skapa 

legitimitet gentemot företagets intressenter. Om revisorns plockas bort kan denne ersättas av 

den kompetens som kan finnas hos företagets anställda eller av andra konsulter som företaget 

hyr in. Det kan till exempel vara redovisningskonsulter eller skattekonsulter. 

Kvalitetssäkringen och legitimiteten som följer med revisorn går eventuellt förlorad när 

revisorn försvinner och kanske inte kan ersättas helt av att en redovisningskonsult hjälper 

företaget. Om den kompetens som krävs finns inom företaget innebär det en 

kostnadsbesparing att slippa betala för revision. Men om företaget saknar kompetensen och 

måste hyra in den från annat håll innebär det att kostnaden för revision endast förflyttas till en 

annan post i resultaträkningen.  

 

När revisorn plockas bort kan det hända att aktörerna måste kompensera för denne på andra 

sätt. Till exempel genom att intressenterna själva måste söka tillförlitlig information eller att 

företaget måste genomföra andra aktiviteter för att skapa legitimitet gentemot intressenterna. 
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3.2 Transaktionskostnadsteorin 
Transaktionskostnadsteorin förklarar varför företag existerar och varför företag antingen 

växer eller externaliserar aktiviteter till marknaden. Teorin fokuserar på utbyten mellan parter. 

Williamson (1991) skriver att dessa utbyten sker i två extremformer, marknaden och 

hierarkin, samt i mängder av mellanformer, så kallade hybridorganisationer. På en marknad är 

kontrakten omedelbara och ospecifika och det görs nya överenskommelser för alla nya 

utbyten. I en hierarki finns överenskommelser om vad som får göras inom kontraktet och det 

behövs inga nya överenskommelser för nya utbyten om de ligger inom kontraktet. Om 

marknaden är ineffektiv sker utbyten inom hierarkin och om hierarkin är ineffektiv sker 

utbyten på marknaden. I en perfekt marknad vet alla allt om förutsättningarna och därmed 

finns inga transaktionskostnader. I en perfekt marknad behövs ingen revisor som säkerställer 

information eftersom alla vet allt om alla. Eftersom alla inte har fullständig information om 

allting krävs en viss försäkran att den information intressenterna tar del av är korrekt. 

Osäkerheten innebär att det uppstår transaktionskostnader för att ta reda på om informationen 

på marknaden är tillförlitlig eller inte. 

 

Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson (2004, s. 156) beskriver vilka olika typer av kostnader 

som transaktionskostnader består av. Dels är det kontaktskostnader, vilket är kostnader för att 

köpare och säljare som är mest lämpliga för varandra ska hitta varandra. Dels är det 

kontraktskostnader för att komma överens och skriva kontrakt. Transaktionskostnader består 

även av kontrollkostnader, vilket är kostnader för att kontrollera att den andra parten följer 

kontraktet. Enligt Williamson (1979) gör transaktionskostnadsteorin antagandet att alla 

individer är opportunistiska. Det finns alltså en risk att de agenter man skriver kontrakt med 

försöker uppfylla sitt eget intresse och därför sviker kontraktet. Det är inte säkert att alla 

agenter är opportunistiska i lika hög grad och det är svårt att fastställa på förhand hur pass 

opportunistisk en agent är. På grund av detta blir transaktionskostnaderna för att kontrollera 

den andra parten högre. 

 

Utöver antagandet att människor är opportunistiska antar transaktionskostnadsteorin att 

människor är begränsat rationella. Chiles och McMackin (1996) skriver att begränsad 

rationalitet innebär att människan avser att vara rationell, men kan inte vara det på grund av 

den osäkerhet som finns gällande möjliga utfall. Just begreppet osäkerhet är viktigt inom 
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transaktionskostnadsteorin eftersom inga kompletta kontrakt kan skrivas mellan företaget och 

dess intressenter på grund av osäkerheten kring utfallen. Det kommer alltid finnas något som 

lämnas utanför och som måste koordineras utanför kontraktet. Chiles & McMackin (1996) 

argumenterar för att det finns ett samband mellan begränsad rationalitet och förtroende. Ju 

högre förtroendet är mellan företaget och intressenten desto lägre blir osäkerheten i 

kontraktssituationen. Författarna menar att förtroendet gör att informationsutbytet blir mer 

omfattande och aktuellt, att parterna lättare kan påverka varandra och att parterna slappnar av 

mer i sin kontroll av varandra. Företag skriver kontrakt för att skydda sig emot en del av 

osäkerheten. I och med att revisorn kvalitetssäkrar information mellan företaget och dess 

intressenter minskar en del av osäkerheten (Yang et al., 2012). När revisorn plockas bort från 

utbytet ökar osäkerheten och det krävs andra sätt att få tillgång till tillförlitlig information. 

 

Ett annat viktigt begrepp inom transaktionskostnadsteorin är transaktionsspecificitet (asset 

specificity), vilket kan definieras som i vilken grad investering i en viss tillgång kan ha ett 

värde även för andra investeringar i framtiden. Alltså hur flexibel den är att användas till 

andra saker än vad den är avsedd för (Williamson, 1981; Chiles & McMackin, 1996). 

Transaktionskostnaderna ökar ju mer tillgångsspecifik en investering är eftersom det 

begränsar valmöjligheterna till andra, eventuellt lönsamma utbyten (Williamson, 1981).   

 

Osäkerhet och transaktionsspecificitet är egenskaper hos transaktionskostnader. Chiles & 

McMackin (1996) beskriver ytterligare en egenskap: frekvens. Frekvensen beskriver hur 

många transaktioner som kan genomföras per kontrakt. Det är mer fördelaktigt ju fler 

transaktioner det går på ett kontrakt. Transaktionskostnaden fördelas då på fler transaktioner 

än om det endast skulle genomförts en transaktion per kontrakt. Ju högre frekvensen av 

transaktionerna är, desto färre kontrakt behövs. Ett företag som genomför transaktioner med 

hög frekvens med en leverantör, kommer troligtvis efterfråga revision i större utsträckning än 

ett företag som genomför transaktioner med låg frekvens med en leverantör. Detta eftersom 

företaget är mer beroende av leveranserna med hög frekvens och vill troligtvis inte att 

leveranserna ska upphöra. Ju längre tiden går hinner företaget bygga upp ett förtroende för 

leverantören och lär sig känna av leverantörens situation. Ju högre förtroendet blir, desto 

mindre blir behovet av revisorn i relationen. 

 

Revisorn kvalitetssäkrar företagens ekonomiska rapporter, vilket gör att samtliga intressenter 
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kan ta del av kvalitetssäkrad information vid beslutsfattande. Revisionen kan därför ses som 

en gemensam tillgång för alla intressenter där kostnaden bärs internt i aktiebolaget. När 

revisionsplikten var lagstiftad för alla aktiebolag hade alla aktiebolag den här kostnaden 

internt eftersom de var tvungna att betala för revisorn för att kunna fortsätta vara en 

bolagsaktör på företagsmarknaden. I och med att revisionsplikten avskaffades finns nu tre 

möjliga scenarion: Antingen har transaktionskostnaden helt försvunnit eftersom företaget 

klarar sig helt utan revisor. Eller så har transaktionskostnaden uppkommit i en annan form i 

företaget, kanske genom att företaget nu har anlitat en konsult, exempelvis 

redovisningskonsult eller skattekonsult, för att få hjälp med sådant som revisorn tidigare gjort. 

Det sista scenariot är att transaktionskostnaden nu har externaliserats och finns hos andra 

aktörer på företagsmarknaden. Till exempel en leverantör som måste lägga ner tid och därmed 

en transaktionskostnad på att söka information som revisorn tidigare gett. De här tre olika 

scenarierna kan både finnas var för sig och samtidigt. 
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3.2.1 Egen modell 
För att koppla revisorns funktioner till transaktionskostnadsteorin beskriver vi två 

egenutformade modeller. Den första modellen beskriver hur förhållandet mellan aktiebolag 

och intressenter ser ut när aktiebolagen har en revisor. Revisorn påverkar då utbytet mellan 

företaget och dess intressenter, genom att skapa legitimitet och ge tillförlitlig information till 

intressenterna. Revisorn minskar osäkerheten i utbytet, vilket kan sänka kostnaderna för 

utbytet mellan företaget och intressenterna i form av bättre lånevillkor, längre kredittider med 

mera. När företaget har en revisor ligger kostnaden hänförlig till revisorn mellan företaget och 

revisorn, i form av revisionsarvoden och kostnader för företagets arbete med revisorn.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  
Modell 1  

 

 

Den andra modellen beskriver förhållandet mellan aktiebolaget och dess intressenter när 

revisorn är bortplockad. Kostnaderna i form av revisionsarvode och arbete med revisorn finns 

inte längre kvar mellan aktiebolaget och revisorn. För att förhållandet mellan företaget och 

intressenterna ska kunna upprätthållas är det möjligt att vissa intressenter kräver den 

kvalitetssäkring och legitimitet som revisorn skapar. Kompensationen för revisorns funktioner 

genom olika substitut omfördelar då kostnaderna för revisorn antingen internt i företaget eller 

externt till intressenterna. För att en del av kostnaden ska externaliseras till intressenterna 

krävs att intressenterna själva lägger mer resurser än tidigare på att söka tillförlitlig 

information om utbytesparten inför ett utbyte. 
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Fortsättningsvis i teorin kommer denna modell appliceras på några av företagets intressenter 

för att se möjliga omfördelningar av kostnader som är hänförliga till revisorn.     

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Modell 2 

 

3.3 Intressenter 
Smith (2006, s. 17) beskriver ett företags intressenter som alla de individer, företag och 

organisationer som har en utbytesrelation till företaget. Intressenterna har ett intresse, på 

grund av sin riskvillighet, i att den information som de tar del av ger en rättvisande bild av 

företaget och stöder intressenternas beslutsfattande på bästa sätt (Watts & Zimmerman, 1983). 

På grund av detta efterfrågar många av företagets intressenter revision. Avskaffandet av 

revisionsplikten har dock ändrat villkoren för företagets intressenter att få revision. 

Intressenterna har egna intressen av att det egna företaget går bra och om aktiebolaget ska 

kunna behålla sina intressenter och undvika konflikter så gäller det att förse dem med 

tillförlitlig ekonomisk information. Detta innebär att lagstiftning inte är den enda förklaringen 

till förekomsten av revision (Svanström, 2008). 

 

Öhman (2004) skriver att relationen mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade 

tar sin utgångspunkt i agentteorin. De redovisningsskyldiga utgörs av uppdragstagare, d.v.s. 

förvaltare av resurser, och dessa är skyldiga att redovisa resultatet av sin förvaltning till de 

redovisningsberättigade. Öhman (2004) skriver vidare att kärnan i redovisningsproblematiken 

utgörs av ansvarsrelationen mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. 

Samtidigt som de redovisningsberättigade intressenterna har en viss rättighet att bli 

informerade har det redovisningsskyldiga företaget en viss rättighet att värna om sin privata 

integritet. För att informationsflödet mellan de två parterna ska bli så effektivt som möjligt 
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måste de båda parternas behov och ansvarsområden fastställas.  Det är redovisningens uppgift 

att skapa ett tillförlitligt, lämpligt utformat och lagom omfattande informationsflöde mellan 

företaget och dess intressenter och det är detta informationsflöde som senare ligger till grund 

för intressenternas beslutsfattande. 

 

Det finns ett flertal olika intressentgrupper till revisionen, bland annat ägare, långivare, 

leverantörer, kunder och staten. Antalet intressenter som efterfrågar revision skiljer sig åt från 

företag till företag. Om ett företag till exempel har hög skuldsättningsgrad innebär det att det 

finns fler intressenter som ställer krav på företaget och därigenom efterfrågar revision (Chow, 

1982). Antalet intressenter som efterfrågar revision kan även bero på företagets verksamhet. 

Ett konsultföretag har till exempel inte leverantörer i samma utsträckning som 

tillverkningsföretag. De olika intressenterna efterfrågar revision av olika anledningar. Några 

efterfrågar revision för att kunna ta beslut om kreditgivning, medan andra efterfrågar revision 

för att kunna fastställa beskattningsunderlag och slutlig skatt (SOU 2008:32). 

 

Enligt Smith (2006, s. 17) är en av de viktigaste intressenterna till ett företag ägarna. De 

företag som inte omfattas av revisionsplikten i Sverige idag är småföretag, där den person 

som äger företaget oftast är den som driver det och informationsasymmetri är därmed ovanligt 

(Niemi et al., 2012). Med hänsyn till detta kommer inte den agentteoretiska aspekten tas upp 

som anledning till ägarnas efterfrågan på revision i den här studien. Istället kommer vi ta upp 

andra faktorer som gör att ägare efterfrågar revision. Fortsättningsvis kommer teorin behandla 

varför olika intressenter efterfrågar revision och vad de gör om de inte får revision. Studien 

fokuserar på relationen mellan två företag och inte mellan företag och privatperson.  

 

3.3.1 Ägare 
Niemi et al. (2012) skriver att en av anledningarna till att ägare efterfrågar revision även om 

den är frivillig är att ägaren känner en osäkerhet i om den gör rätt, till exempel i förhållande 

till Skatteverket. En annan anledning enligt Niemi et al. (2012) är att revisorn kan 

kompensera för de brister som finns i den interna kontrollen hos små aktiebolag. Revisorn kan 

också fungera som handledare åt ägare och skapar en trygghet för dem genom att minska 

osäkerheten. Ytterligare en anledning till att ägare efterfrågar frivillig revision är att den 

kunskap som behövs inte finns inom företaget. Små aktiebolag har ofta både begränsade 

resurser och begränsad expertis för att utföra olika redovisningsuppgifter, såsom bokföring, 
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redovisning av löner, mervärdesskatteberäkningar, bokslutsarbete och skatterapportering 

(Gooderham et al., 2004, se Niemi et al., 2012). Niemi et al. (2012) skriver att avsaknaden av 

dessa specialiserade resurser inom företaget skapar ett behov av att köpa in 

redovisningsrelaterade tjänster. 

 

I Sverige är gränsvärdena som används som mått på om ett aktiebolag omfattas av 

revisionsplikten eller inte låga. Det innebär att de aktiebolag som inte omfattas av 

revisionsplikten är väldigt små. I de små aktiebolag denna studie handlar om är därför ägare 

och företagsledare oftast densamma. I fallen där ägare och företagsledare är samma person 

fyller inte revisorn någon funktion eftersom ägaren har full insyn i verksamheten och kan 

anses ha all information om företaget.  När ägaren och företaget är densamma kan inte 

faktorer som frekvens, transaktionsspecificitet och osäkerhet påverka utbytet mellan ägare 

och företag eftersom det inte finns något utbyte att påverka.  

 

När ägare och företag är samma, finns det utbyten med andra intressenter som kan påverka att 

ägaren väljer att kompensera för revisorns funktioner. En av dem är att de olika intressenterna 

kräver tillförlitlig information och legitimitet. Intressenternas krav försvinner inte för att 

revisorn plockas bort och därför kan alltså ägarna komma att lägga resurser på andra 

aktiviteter än revisorn för att verka trovärdiga inför intressenterna och för att hålla sig 

attraktiva på företagsmarknaden. Att revisorn avskaffas i de små aktiebolagen behöver alltså 

inte betyda att hela kostnaden hänförlig till revisorn försvinner, eftersom ägarna istället kan 

komma att kompensera för denne genom att lägga resurser på andra aktiviteter istället. Dessa 

aktiviteter kan vara att ägarna lägger ner mer tid själva eller att de hyr in en 

redovisningskonsult som sköter företagets redovisning.  

 

Hypotes 1: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare till små aktiebolag lägger 

resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hur mycket resurser ägaren lägger på att kompensera för revisorns funktioner beror på vilken 

kunskap ägaren har. Om ägaren själv upplever sig ha mycket kunskap om aktuella regler för 

små aktiebolag, redovisning och liknande kommer ägaren troligtvis inte lägga så mycket tid 

på att kompensera för revisorns funktioner. Detta eftersom ägaren klarar sig bra utan revisorn. 

En ägare som däremot känner sig osäker på regler och på hur olika dokument till exempelvis 
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Skatteverket och Bolagsverket ska fyllas i, kommer att kompensera för revisorns funktioner i 

högre utsträckning. Genom att till exempel ta hjälp av en redovisningskonsult eller genom att 

lägga ner mer tid själv. Kunskap avgör alltså hur mycket resurser ägaren behöver lägga ner 

för att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hypotes 2a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare med lite kunskap om regler 

lägger mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hypotes 2b: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare med lite kunskap om 

redovisning lägger mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Extern ägare 

I de fall det finns en extern ägare i de här små aktiebolagen, alltså en ägare som inte är 

involverad i den dagliga verksamheten, fyller revisorn en funktion i förhållandet mellan den 

externa ägaren och aktiebolaget genom att förse ägaren med tillförlitlig information. Den 

externa ägaren behöver tillförlitlig information om aktiebolaget bland annat för att kunna fatta 

rätt beslut (Svanström, 2008). 

 

Externa ägare kräver tillförlitlig information för sitt beslutsfattande och revisorn bidrar till att 

ge de externa ägarna den tillförlitliga informationen (Healy & Palepu, 2001). Efterfrågan på 

revision är större i aktiebolag med extern ägare (Collis et al., 2004, se Svanström 2008). När 

revisorn plockas bort kommer den externa ägaren fortfarande att kräva tillförlitlig information 

för sitt beslutsfattande. I de fallen måste aktiebolaget se till att ge ägarna den information de 

kräver, för att minska osäkerheten. Risken är annars att ägaren väljer att inte längre investera i 

aktiebolaget.  Den externa ägaren kommer inte att själv lägga ner tid och energi på att söka 

upp den information den efterfrågar, om informationen inte finns tillgänglig. Det är smidigare 

för en extern ägare att lämna företaget än att själv söka den information som krävs (Hedlund 

et al, 1985). Den externa ägaren kommer att kräva att företaget tar kostnaden för att informera 

dem. Kostnaden som tidigare fanns för revision i aktiebolaget kommer att försvinna, men 

istället uppstår kostnader för att ge externa ägare tillförlitlig information.  
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Hypotes 3: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med extern ägare 

lägger mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små aktiebolag utan extern 

ägare. 

 

Lån 

Samma resonemang som användes under avsnittet Externa ägare kan upprepas när det gäller 

andra externa finansiärer, så som långivare. För långivare är den reviderade 

redovisningsinformationen mycket betydelsefull (Berry & Robertson, 2006, se Svanström 

2008). Får långivarna inte den tillförlitliga information de kräver kommer de inte att låna ut 

pengar till aktiebolaget. Om de lånar ut pengar kan det ske till sämre lånevillkor. Aktiebolaget 

får kompensera för att revisorns funktioner inte längre finns antingen genom att ta kostnaden 

för att informera långivarna eller ta kostnaden för dyr finansiering. När det finns en osäkerhet 

i förhållandet mellan aktiebolaget och långivaren kan aktiebolaget behöva kompensera för 

revisorns funktioner och därmed få kostnader för detta. Kostnaden för revisorn försvinner 

men istället uppstår nya kostnader. 

 

Hypotes 4: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med lån lägger 

mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små aktiebolag utan lån. 

 

Anställda 

I de flesta fall är som tidigare nämnts ägare och företagsledare samma person i de små 

aktiebolag som studien avser att undersöka. Många av dessa små aktiebolag har heller inga 

anställda utöver ägaren. I de fallen finns varken någon extern ägare eller några anställda som 

kräver tillförlitlig information. Om då inte aktiebolagets övriga intressenter heller efterfrågar 

tillförlitlig information eller legitimitet, kommer ägaren troligtvis inte kompensera för 

revisorns funktioner eftersom detta inte behövs. I så fall kommer avskaffandet av 

revisionsplikten enbart leda till en kostnadsminskning i aktiebolaget. Men finns det anställda 

kan det hända att ägaren känner ett visst ansvar över dem och kommer att ta kostnaden för att 

ge dem den tillförlitliga information som de efterfrågar. Att aktiebolaget har anställda utöver 

ägaren själv kan ha ett samband med att ägaren lägger mer tid på att kompensera för revisorns 

funktioner. 
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Hypotes 5: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med anställda 

utöver ägaren lägger mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små 

aktiebolag utan anställda utöver ägaren. 

 

3.3.2 Anställda 
Många företag i kategorin som inte omfattas av revisionsplikten i Sverige har få anställda. I 

ett litet företag har de anställda nära kontakt med ägaren och känner oftast företagets 

överlevnadsförmåga på ett helt annat sätt än anställda i större företag. I ett så litet företag har 

revisorn ingen praktisk betydelse för de anställdas insyn i företaget (SOU 2008:32). De 

anställda i småföretag står samma ekonomiska risk som de i större företag, men har 

överlägsen information. I Sverige omfattas alla anställda av den statliga lönegarantin enligt 

Lönegarantilag (1992:497), vilket innebär att de är försäkrade mot förlust av lön på kort sikt. 

På grund av att de anställda känner företaget väl och är försäkrade mot löneförlust på kort sikt 

kanske de inte så starkt efterfrågar revision. Avskaffandet av revisionsplikten saknar enligt 

SOU 2008:32 betydelse för insynen de anställda har i företaget. Vi kommer därför inte att ta 

hänsyn till de anställda som intressent i vår studie. 

 

3.3.3 Långivare  
Långivare hjälper företag med finansiering genom till exempel banklån, checkkrediter eller 

leasing. Långivarna behöver veta hur hög företagets kreditrisk är för att kunna bedöma om 

företaget kommer att kunna betala tillbaka lånet och räntan eller inte. För långivare är den 

reviderade redovisningsinformationen mycket betydelsefull (Berry & Robertson, 2006, se 

Svanström 2008). När revisionsplikten var lagstadgad och alla företag hade revisor så kunde 

bankerna lita på informationen om hur höga riskerna var i företaget, om aktiebolaget hade en 

revisor som banken visste var bra. Kim et al. (2011) genomförde en stor undersökning under 

flera år bland privata företag i Korea och kom fram till att företag som frivilligt anlitar en 

revisor betalar avsevärt lägre ränta på sina lån än företag utan revisor. 

 

Osäkerhet 

När revisorn plockas bort skapas en osäkerhet i utbytet mellan långivare och de små 

aktiebolagen. Beroende på hur hög osäkerheten är kan den leda till att långivarna inte får den 

tillförlitliga information de efterfrågar för att kunna genomföra ett utbyte. Detta gör att 
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osäkerheten ökar för långivarna när de ska ta beslut om lån.  Långivarna kan tänkas agera på 

två olika sätt när de inte får den tillförlitliga information de efterfrågar. Det ena agerandet kan 

sägas vara generellt medan det andra är ett specifikt agerande. I enlighet med Akerlofs (1970) 

generella idé finns en risk att långivarna får svårare att avgöra vilka aktiebolag som är bra 

respektive dåliga när revisorn plockas bort från företagsmarknaden och att osäkerheten i 

utbyten ökar. Det generella agerandet innebär att alla låntagare riskerar att få sämre 

lånevillkor och därigenom högre kostnader, eftersom långivarna inte kan avgöra i vilka 

utbyten som osäkerheten är hög respektive låg i. Men när osäkerheten ökar i utbytet mellan 

långivaren och aktiebolaget är det mer troligt att långivarna agerar specifikt, för att bedöma 

varje företag för sig. Enligt Melumad och Thoman (1990) utvärderar långivarna låntagarna 

och sätter räntan efter hur bra företaget anses vara. Företag får olika ränta beroende på vilken 

risk de utgör. Det är troligt att långivarna vill utreda varför aktiebolaget väljer att inte ha 

revisor. Om det är så att ägarna är kompetenta nog att klara sig utan revisor, eller om det är så 

att företaget är illikvid och att ägarna vill dölja detta. Långivarna kommer därför att behöva 

lägga extra resurser för att få den tillförlitliga information de behöver för att minska 

osäkerheten och kunna ta beslut om lån.   

 

Hypotes 6a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till långivarna lägger resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hypotes 6b: När osäkerheten i utbytet mellan långivarna och aktiebolagen är hög lägger 

långivarna mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

För att kompensera för de resurser långivarna lägger ner får de dåliga aktiebolagen sämre 

lånevillkor än de bra, som får lägre räntor och längre amorteringstid. Eftersom osäkerheten 

ökar när revisorn plockas bort, kommer långivarna troligtvis lägga mer resurser på att utreda 

en utbytespart som inte har revisor än en som har revisor. Vilket i så fall innebär att de små 

aktiebolagen utan revisor kommer att få sämre lånevillkor.   

 

Hypotes 6c: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att aktiebolag utan revisor får sämre 

lånevillkor än aktiebolag med revisor. 

 

Om de små aktiebolagen en gång har bevisat för långivarna att de är bra företag så kan utbytet 
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ses som en transaktionsspecifik investering som understödjer krediter för lång tid framöver. 

Långivarna premierar gamla utbyten eftersom förtroende har byggts upp, vilket minskar 

osäkerheten och kan ersätta revisorn (Williamson, 1983; Chiles & McMackin, 1996). Vid 

gamla utbyten har långivarna ofta den kunskap om de små aktiebolagen som behövs vid 

kreditgivning. Om osäkerheten i utbytet mellan låntagaren och aktiebolaget är låg kommer 

kostnaderna för långivarna vara oförändrade då revisorn plockas bort. Vid nya utbyten finns 

dock inget förtroende som kan minska osäkerhet och ersätta revisorn. Vid nya utbyten har inte 

långivarna någon kunskap om de små aktiebolagen sedan tidigare vilket innebär att de måste 

lägga mer resurser på att få den tillförlitliga information som de behöver för att kunna ta 

beslut om kreditgivning. Detta innebär att långivarna kommer att föredra gamla utbyten 

framför nya, eftersom förtroendet är högre och kostnaderna för utbytet därmed blir mindre. 

Eftersom den reviderade redovisningsinformationen är mycket betydelsefull för långivarna 

(Berry & Robertson, 2006, se Svanström 2008), betyder troligtvis inte förtroendet som finns i 

de gamla utbytena mer för långivaren än revisorns funktioner. Därför kommer långivarna 

föredra gamla utbytesparter framför nya, men inte i de fall den nya utbytesparten har revisor 

och inte den gamla.  

 

Hypotes 6d: Långivarna föredrar gamla utbytesparter framför nya. 

Hypotes 6e: Revisorns funktioner är viktigare för långivarna än förtroendet i ett utbyte. 

 

Storlek på stad 

Hur stor långivarnas efterfrågan på tillförlitlig information är kan ha ett samband med 

storleken på staden där långivaren har sitt kontor. I små städer har långivarna ofta mer 

kännedom om de små aktiebolagen än i större städer, vilket gör att osäkerheten i utbytena 

troligtvis är lägre. Detta gör att långivarna i små städer inte behöver kompensera för revisorns 

funktioner i samma utsträckning som långivarna i större städer. Kostnaderna för att 

kompensera för revisorns funktioner kommer därmed öka mer för långivare i stora städer än 

för långivare i små städer. 

 

Hypotes 7: Långivare i större städer kommer att kompensera för revisorns funktioner i högre 

utsträckning än i långivare i mindre städer. 
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3.3.4 Leverantörer 
Smith (2006, s. 21) skriver att leverantörernas behov av finansiell information exempelvis 

ligger i deras behov av att bedöma kundens betalningsförmåga i de fall de ska ta beslut om 

krediter. Leverantörernas intresse ligger i att de kan lita på att den finansiella information som 

ges ut av kunden överensstämmer med verkligheten. Revisorn fungerar som en säkerhet i 

utbytet mellan leverantören och kunden och bidrar till affärsmässig trygghet för leverantören. 

Revisorns närvaro i de små aktiebolagen ökar leverantörens möjlighet till att fatta 

välgrundade beslut inför ett utbyte.  

 

Osäkerhet 

När revisorn försvinner från utbytet mellan leverantören och kunden ökar osäkerheten. Då 

leverantörerna inte får den tillförlitliga information de efterfrågar måste de själva lägga 

resurser på att söka den tillförlitliga information som de behöver för att minska osäkerheten 

vid ett utbyte. Då måste de kanske lägga tid på att söka information om utbytesparten genom 

andra källor. Kostnaderna för leverantören att fatta beslut blir högre då extra resurser går åt att 

söka information som tidigare varit tillgänglig och kvalitetssäkrad genom revisorn. Revisorn 

skänker också en viss legitimitet till utbytet mellan leverantören och kunden. Om en 

leverantör efterfrågar att kunden har revisor och kunden inte har det, kan leverantören behöva 

ta reda på andras uppfattningar om kunden för att kunden ska få samma legitimitet. Om 

leverantörerna upplever en hög osäkerhet och inte får den tillförlitliga information de 

efterfrågar och själva väljer att söka information för att minska osäkerheten, omfördelas en 

del av kostnaden som fanns för revision i de små aktiebolagen till leverantörerna. Upplever 

leverantörerna inte att osäkerheten är hög, kommer de inte att kompensera för revisorns 

funktioner och därmed förblir kostnaderna för leverantörerna oförändrade. 

 

Hypotes 8a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att leverantörer lägger resurser på 

att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hypotes 8b: Det finns ett samband mellan osäkerheten i utbytet och hur mycket resurser 

leverantören lägger på att kompensera för revisorns funktioner. 
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Transaktionsspecificitet 

En faktor som gör att leverantörer efterfrågar revision är hur pass transaktionsspecifik 

investeringen är. Det vill säga hur väl anpassad efter en specifik kund produkten eller tjänsten 

är. Handlar det om ett utbyte med en transaktionsspecifik investering kommer leverantören 

antagligen efterfråga revision i högre grad än om investeringen är ospecifik. Detta eftersom 

en specifik investering	  är mer riskfylld i och med att det är svårare att sälja den vidare till en 

annan kund än den från början var avsedd för om det skulle visa sig att kunden inte kan betala 

(Williamson, 1981). Vid ett utbyte med en specifik investering kommer leverantören därför 

efterfråga tillförlitlig information om sin kund i större utsträckning än vid ett utbyte med en 

ospecifik investering. Detta innebär att leverantörerna kommer att få kostnader för att 

kompensera för revisorns funktioner när utbytena avser specifika investeringar. En del av 

kostnaderna som tidigare fanns för revision i de små aktiebolagen omfördelas alltså i de här 

fallen till leverantörerna. Leverantörernas kostnader är dock oförändrade om investeringarna 

är ospecifika. 

 

Hypotes 9: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till revisorns 

funktioner omfördelas till leverantörer i större utsträckning i de fall produkten eller tjänsten 

har hög transaktionsspecificitet. 

 

Frekvens 

Enligt transaktionskostnadsteorin spelar frekvensen på utbytet roll för kostnaden för utbytet 

mellan leverantören och kunden. Eftersom utbyten med hög frekvens skapar ömsesidigt 

beroende, förtroende och kunskap om den andra utbytesparten, kan osäkerheten minska i 

utbytet (Williamson, 1983). Förtroendet som skapas vid utbyten med hög frekvens kan alltså 

ersätta en del av revisorns funktioner. En leverantör som levererar ofta är förvisso intresserad 

av att kunden kan betala för sig men behovet av tillförlitlig information är lägre än vid 

leveranser med låg frekvens. Betalningar från kunder som kommer i tid är ett kvitto på att 

kunden har en bra likviditetssituation och är en större säkerhet än den tillförlitliga information 

som revisorn ger en gång om året. Därmed kommer kostnaderna för utbyten mellan 

leverantörer och små aktiebolag vara oförändrade vid leveranser med hög frekvens. När 

transaktionerna har lägre frekvens är behovet av tillförlitlig informationen och att känna av 

kundens likviditetssituation större eftersom det inte finns något uppbyggt förtroende till 
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kunden. Leverantören har inte heller samma kunskap om kunden som vid leveranser som sker 

med hög frekvens. Leverantörernas kostnader för att kompensera för revisorns funktioner 

kommer därmed att öka om utbytena har låg frekvens. Leverantörerna får då bära en del av 

den kostnad som tidigare fanns för revision i de små aktiebolagen, det vill säga en del av 

kostnaden har omfördelats till leverantörerna. Har utbytena hög frekvens kommer 

leverantören inte få ökad kostnad i samma utsträckning eftersom förtroende då ersätter 

revisorns funktioner.  

 

Hypotes 10: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till 

revisorns funktioner omfördelas till leverantörer i större utsträckning i de fall utbytets 

frekvens är låg. 

 

Storlek på stad 

Hur stor leverantörens efterfrågan på revision är kan ha ett samband med storleken på staden 

leverantören är verksam i. I en liten stad har leverantörerna mer kännedom om kunderna, 

vilket gör att osäkerheten även är mindre jämfört med i en stor stad. Detta innebär att i en stor 

stad får leverantörerna lägga ner mer resurser för att få den tillförlitliga information som går 

förlorad då revisorn plockas bort. I en liten stad, där leverantörerna har mer information om 

de potentiella kunderna kommer kostnaderna för att kompensera för revisorns funktioner inte 

öka lika mycket jämfört med kostnaderna för en leverantör i en stor stad.  

 

Hypotes 11: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till leverantörer som verkar i en större 

stad kompenserar för revisorns funktioner i större utsträckning än leverantörer som verkar i 

en mindre stad.  

 

3.3.5 Kunder 
Revisorn fyller två huvudfunktioner i förhållandet mellan kunden och aktiebolaget genom att 

se till att kunden får tillförlitlig information och genom att ge aktiebolaget legitimitet 

gentemot kunden. Tillförlitlig finansiell information behöver kunder till exempel när de måste 

betala sin investering i förskott (Smith, 2006, s. 21). Kunder behöver även informationen från 

revisorn för att kunna göra en bedömning av om leverantören kan uppfylla sina 

garantiförpliktelser (SOU 2008:32). När revisorn plockas bort från utbytet mellan 



	  
	  
	  

	   40	  

aktiebolaget och kunden skapas en osäkerhet.  

Osäkerhet 

När revisorn plockas bort från utbytet uppstår en osäkerhet. Den osäkerhet som uppstår 

kommer kunderna att kompensera för om de efterfrågar revisorns funktioner, tillförlitlig 

information och legitimitet. Detta gör kunderna genom att ställa högre krav på sina 

leverantörer eller genom att efterfråga tillförlitlig information inför utbytet. Kunderna kan 

även själva behöva utföra aktiviteter som minskar osäkerheten, om de upplever att 

osäkerheten är för hög. Det kan vara aktiviteter som att söka information om tilltänkta 

utbytesparter på Internet eller ta reda på andras uppfattningar om utbytesparten, vilket kan 

minska osäkerheten. Om kunden efterfrågar tillförlitlig information kan kunden även behöva 

lägga tid på att kolla upp utbytespartens finansiella information. Om kunderna upplever att 

osäkerheten i utbytet är för hög är det alltså troligt att kunderna själva lägger ner tid på att 

kompensera för revisorns funktioner. Det innebär att kunderna tar över en del av den kostnad 

hänförlig till revisorn som de små aktiebolagen tidigare hade. Om kunderna upplever att de 

har tillit till sina leverantörer och att osäkerheten inte är hög, förblir kostnaderna oförändrade 

eftersom kunderna då inte kommer att behöva kompensera för revisorns funktioner.   

 

Hypotes 12a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kunder lägger resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. 

 

Hypotes 12b: Det finns ett samband mellan osäkerheten i utbytet och hur mycket resurser 

kunden lägger på att kompensera för revisorns funktioner. 

Transaktionsspecificitet 

Transaktionsspecificitet är ett begrepp som spelar en viktig roll i utbytet mellan företaget och 

dess kunder. Om utbytet avser en produkt eller tjänst av låg transaktionsspecificitet kommer 

kunden troligtvis inte att efterfråga tillförlitlig information i så stor utsträckning. Om kunden 

inte får den tillförlitliga information den efterfrågar när produkten eller tjänsten har låg 

transaktionsspecificitet, kommer kunden inte att göra något speciellt för att fylla revisorns 

funktioner utan helt enkelt bara vända sig till en annan leverantör. Detta eftersom kunden lika 

väl kan hitta produkten eller tjänsten hos någon annan leverantör. Vid utbyten med låg 

transaktionsspecificitet kommer kunden inte att lägga resurser på att kompensera för revisorns 

funktioner och alltså kommer transaktionskostnaderna för kunden att vara oförändrade. 
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Om utbytet däremot har hög transaktionsspecificitet kommer kunderna att kräva tillförlitlig 

information vid ett utbyte. När revisorn plockas bort kommer kunderna själva behöva lägga 

ner mer tid och pengar på att söka efter den tillförlitliga information de behöver, om de inte 

får det de efterfrågar. Vid ett utbyte med hög transaktionsspecificitet är det svårt för kunden 

att erhålla produkten eller tjänsten till samma förmånliga villkor hos någon annan eftersom 

det både är dyrt och tidskrävande för kunden att vända sig till en annan leverantör 

(Williamson, 1981). Kunderna kommer därför själva utföra aktiviteterna för att kompensera 

för revisorns funktioner och det är även de som får betala för dem. En del av kostnaden som 

tidigare fanns i företaget för revision omfördelas alltså till kunderna, som får lägga ner mer tid 

på att söka efter den tillförlitliga information de behöver.  

 

Hypotes 13: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till 

revisorns funktioner omfördelas till kunder i större utsträckning i de fall produkten eller 

tjänsten har hög transaktionsspecificitet. 

 

Frekvens 

Enligt transaktionskostnadsteorin påverkar utbytets frekvens kostnaden för utbytet. Utbyten 

med hög frekvens mellan utbytesparterna innebär ömsesidigt beroende och skapar förtroende, 

som i sin tur minskar osäkerheten i utbytet (Williamson, 1983; Chiles & McMackin, 1996). 

Det förtroende som skapas vid högfrekventa utbyten kan alltså till viss del ersätta revisorns 

funktioner. Behovet av att få tillförlitlig information om utbytesparten minskar för kunderna 

ju högre frekvens utbytet har, eftersom förtroende då byggs upp. Vid köp med låg frekvens 

känner inte kunden utbytesparten lika väl och det är viktigare för kunden att få tillförlitlig 

information om företaget för att veta att leverantören kommer att kunna uppfylla sina 

förpliktelser. När utbytet sker med låg frekvens kommer alltså kundens kostnader för att 

kompensera för revisorns funktioner att öka, eftersom kunden kommer att lägga resurser på 

att få tillförlitlig information. En del av kostnaderna för revision i små aktiebolag omfördelas 

till kunderna.  

 

Hypotes 14: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till 

revisorns funktioner omfördelas till kunder i större utsträckning i de fall utbytets frekvens är 

låg.   
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Storlek på stad 

I en liten stad är det lättare för kunder att ha mer information om de olika leverantörerna i 

staden.  I en liten stad blir osäkerheten därför inte lika stor när revisorn plockas bort, som i en 

stor stad. Kunder som är verksamma i små städer kommer därför ha mer tillförlitlig 

information tillgänglig om leverantörerna än kunder som verkar i en större stad. Behovet av 

att kompensera för revisorns funktioner är då inte lika stort för kunderna i de små städerna. 

När revisorns funktioner plockas bort kan kostnaderna för att kompensera för revisorns 

funktioner komma att öka mer för kunder i stora städer än för kunder i små städer. 

 

Hypotes 15: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kunder som verkar i en större 

stad kompenserar för revisorns funktioner i större utsträckning än kunder som verkar i en 

mindre stad.  

 

3.3.6 Stat och samhälle 
Thorell & Norberg (2005) skriver att staten har flera olika intressen i revision, ett av dem är 

skatter. Det ligger i statens intresse att få in pengar genom att driva in skatter, avhålla från 

skatteundandragande och bekämpa penningtvätt. Beskattning och redovisning är starkt 

sammankopplade med varandra eftersom det är redovisningen som ligger till grund för vilka 

skatter och avgifter som betalas. Eftersom de små aktiebolagen själva rapporterar in 

information till Skatteverket och ansvarar för att den skatt som betalas in är korrekt, är det till 

fördel för Skatteverket att företagens uppgifter är granskade av en oberoende revisor (Thorell 

& Norberg, 2005). Revisorn fyller en funktion åt staten som granskare av företagens 

beräkningsunderlag för skatterna och ger en garanti för att rätt skatt betalas. Revisorn har en 

anmälningsskyldighet vilken innebär att denne måste anmärka i revisionsberättelsen om 

företaget inte fullgjort sin skyldighet avseende skatter och avgifter, revisionsberättelsen ska 

sedan sändas till Skatteverket (SOU 2008:32, Thorell & Norberg, 2005). På så sätt får staten 

också reda på om det föreligger skattefel. Revisorn fyller en funktion för statens allmänna 

intresse genom att granska att de små aktiebolagen sköts på rätt sätt. En oberoende granskning 

kan leda till att eventuella brott upptäcks (Thorell och Norberg, 2005). 

 

Osäkerhet 

När revisorn plockas bort från utbytet mellan små aktiebolag och staten uppstår en osäkerhet. 
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Osäkerheten grundar sig i att de statliga myndigheterna inte vet om aktiebolagen lämnar 

korrekta uppgifter eller inte. Om myndigheterna inte får den tillförlitliga information de 

efterfrågar kommer de att behöva genomföra aktiviteter för att kompensera den bristande 

informationen och minska den osäkerhet som uppstår. De statliga myndigheterna får lägga 

resurser på att fylla revisorns funktioner, när de saknas. Till exempel måste statliga 

myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket eventuellt lägga mer tid på att granska 

dokument från aktiebolagen för att se om de är rätt eller inte. Ökade kostnader uppkommer 

för Skatteverket och Bolagsverket i form av det ökade administrativa arbete som krävs för att 

se till att dokumenten blir rätt och fel upptäcks.	   De statliga myndigheterna kan lägga tid och 

pengar på aktiviteter som att informera små aktiebolag om aktuella regler och svara på frågor, 

för att minska osäkerheten. Om de statliga myndigheterna lägger mer tid på de aktiebolag 

utan revisor, innebär det en resursförbrukning som de inte skulle haft annars. När osäkerheten 

i utbytet mellan stat och företag är hög kommer en del av kostnaden som tidigare fanns för 

revision i de små aktiebolagen att omfördelas till staten.  

 

Hypotes 16: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till 

revisorns funktioner har omfördelats till staten i de fall det finns hög osäkerhet mellan 

statliga myndigheter och små aktiebolag. 

 

Storlek på stad 

Geografisk plats kan ha ett samband med hur Skatteverket agerar i förhållande till de små 

aktiebolagen. I mindre städer har Skatteverket mer kännedom om de små aktiebolagen vilket 

gör att osäkerheten är lägre än i större städer. Kontor som är belägna i mindre städer kommer 

inte behöva kompensera för revisorns funktioner i samma utsträckning som kontoren i de 

större städerna.    

 

Hypotes 17: Skatteverkets kontor i större städer lägger mer tid på aktiviteter som minskar 

osäkerheten än Skatteverkets kontor i mindre städer. 

Företagsmarknaden 

Avskaffandet av revisionsplikten innebär möjlighet till kostnadsbesparingar och minskade 

administrativa bördor för små aktiebolag, vilket gör det lättare att driva verksamhet som 

aktiebolag. Avskaffandet av revisionsplikten ger småföretagare större valfrihet vad det gäller 
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att bestämma vilka tjänster som ska köpas in till företaget (Regeringskansliet, 2010). Det 

borde rimligtvis innebära att fler vill driva företag i bolagsformen aktiebolag och att fler 

aktiebolag startas. Avskaffandet av revisionsplikten borde därmed innebära att fler aktiebolag 

startas och att företagsmarknaden därmed blir mer effektiv. 

 

Hypotes 18: Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit fler små aktiebolag på 

företagsmarknaden. 
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3.4 Sammanställning hypoteser 
 

Ägare	   	  
H1	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  till	  små	  aktiebolag	  

lägger	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H2a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  med	  lite	  kunskap	  om	  

regler	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H2b	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  med	  lite	  kunskap	  om	  

redovisning	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H3	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  små	  aktiebolag	  med	  extern	  

ägare	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner	  än	  
små	  aktiebolag	  utan	  extern	  ägare.	  

H4	   Avskaffandet	   av	   revisionsplikten	   har	   lett	   till	   att	   små	   aktiebolag	   med	   lån	  
lägger	   mer	   resurser	   på	   att	   kompensera	   för	   revisorns	   funktioner	   än	   små	  
aktiebolag	  utan	  lån.	  

H5	   Avskaffandet	   av	   revisionsplikten	   har	   lett	   till	   att	   små	   aktiebolag	   med	  
anställda	  utöver	  ägaren	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  
funktioner	  än	  små	  aktiebolag	  utan	  anställda	  utöver	  ägaren.	  

Långivare	   	  
H6a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  långivarna	  lägger	  resurser	  på	  

att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H6b	   När	  osäkerheten	  i	  utbytet	  mellan	  långivarna	  och	  aktiebolagen	  är	  hög	  lägger	  

långivarna	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H6c	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  aktiebolag	  utan	  revisor	  får	  

sämre	  lånevillkor	  än	  aktiebolag	  med	  revisor.	  
H6d	   Långivarna	  föredrar	  gamla	  utbytesparter	  framför	  nya.	  
H6e	   Revisorns	  funktioner	  är	  viktigare	  för	  långivarna	  än	  förtroendet	  i	  ett	  utbyte.	  
H7	   Långivare	  i	  större	  städer	  kommer	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner	  i	  

högre	  utsträckning	  än	  i	  långivare	  i	  mindre	  städer.	  
Leverantörer	   	  
H8a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  leverantörer	  lägger	  resurser	  

på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H8b	   Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  osäkerheten	  i	  utbytet	  och	  hur	  mycket	  resurser	  

leverantören	  lägger	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H9	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  

revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  leverantörer	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  
fall	  produkten	  eller	  tjänsten	  har	  hög	  transaktionsspecificitet.	  

H10	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  leverantörer	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  
fall	  utbytets	  frekvens	  är	  låg.	  

H11	   Avskaffandet	   av	   revisionsplikten	   har	   lett	   till	   leverantörer	   som	   verkar	   i	   en	  
större	   stad	   kompenserar	   för	   revisorns	   funktioner	   i	   större	   utsträckning	   än	  
leverantörer	  som	  verkar	  i	  en	  mindre	  stad.	  	  

Kunder	   	  
H12a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kunder	  lägger	  resurser	  på	  

att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H12b	   Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  osäkerheten	  i	  utbytet	  och	  hur	  mycket	  resurser	  

kunden	  lägger	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
H13	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  

revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
produkten	  eller	  tjänsten	  har	  hög	  transaktionsspecificitet.	  

H14	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
utbytets	  frekvens	  är	  låg.	  	  

H15	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kunder	  som	  verkar	  i	  en	  
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större	  stad	  kompenserar	  för	  revisorns	  funktioner	  i	  större	  utsträckning	  än	  
kunder	  som	  verkar	  i	  en	  mindre	  stad.	  	  

Stat	  och	  
Samhälle	  

	  

H16	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  har	  omfördelats	  till	  staten	  i	  de	  fall	  det	  finns	  hög	  
osäkerhet	  mellan	  statliga	  myndigheter	  och	  små	  aktiebolag.	  

H17	   Skatteverkets	  kontor	  i	  större	  städer	  lägger	  mer	  tid	  på	  aktiviteter	  som	  
minskar	  osäkerheten	  än	  Skatteverkets	  kontor	  i	  mindre	  städer.	  

H18	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  inneburit	  fler	  små	  aktiebolag	  på	  
företagsmarknaden.	  

 

Tabell 1 - Sammanställning hypoteser 
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Kapitel 4 - Empirisk metod 
_____________________________________________________________________________________________________ 

apitlet innehåller studiens empiriska metod och presenterar den undersökningsmetod 

och undersökningsdesign som har valts. Det redogörs även för datainsamlingsmetod 

och operationalisering av enkäter. Vidare presenteras hur insamlad data har hanterats med 

urval och bortfall.  

___________________________________________________________________________  

 

4.1 Undersökningens metod och design 
Studiens syfte var att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har fått på 

kostnaderna för utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. För att göra studien 

möjlig använde vi oss av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. I ett 

första steg genomfördes små semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Intervjuerna 

genomfördes via telefon med fem personer ur var och en av intressentgrupperna: ägare, 

leverantör, kund, och långivare till små aktiebolag. Ur intressentgruppen stat genomfördes en 

intervju med en anställd på Skatteverket. Intervjuerna genomfördes för att få en bild av de 

olika intressenternas attityd till avskaffandet av revisionsplikten och för att se om det 

framkom något som vi inte tidigare hade tänkt på. Eftersom intressenternas attityder kan 

skilja sig åt beroende på typ av företag och produkt eller tjänst försökte vi hitta olika typer av 

företag för att få en så bred bild som möjligt. Vi försökte också söka upp företag och personer 

i olika stora städer, för att fånga upp effekten av stadens storlek. 

 

Efter intervjuerna genomförde vi en surveyundersökning med tvärsnittsdesign för att få in 

kvantitativ data (Bryman & Bell, 2005, s. 66). Detta behövde vi göra eftersom vi inte 

upplevde att vi fick datamättnad genom intervjuerna. Förhoppningarna med 

surveyundersökningen var att få in tillräckligt med material för att kunna göra tester och på så 

vis uttala oss om hur de olika intressenterna agerar när revisorn plockas bort. Med hänsyn till 

studiens tidsram och den mängd data som vi var i behov av att samla in motiverades en 

kvantitativ undersökningsmetod då det inte går att samla in samma datamängd under den 

begränsade tid vi hade med kvalitativa metoder. Denna metod motiverades även då en av 

tankarna bakom studien var att i så stor utsträckning som möjligt kunna generalisera studiens 

resultat. Detta kan inte uppnås med enbart kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2005, s. 508). 

K 
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Surveyundersökningen genomfördes genom att webbenkäter skickades ut till företag från de 

fem olika intressentgrupperna via e-post. Enkäterna möjliggjorde att vi kunde undersöka de 

faktorer som vi fick fram genom teori och intervjuer på ett större urval och över ett större 

geografiskt område. En annan anledning till att undersökningen gjordes via webbenkäter var 

att det var kostnadseffektivt och skapade möjligheter för oss att få in data i stor omfattning. 

Andra fördelar som påverkade valet av enkäter var att det inte var så tidskrävande som andra 

metoder kan vara och att vi undvek risken för att de svarande skulle påverkas av oss, vilket 

ökade studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2005, s. 162). 

 

Innan enkäterna skickades ut genomfördes en pilotstudie där enkäterna testades på fyra 

personer. Med beaktan av testpersonernas åsikter gjordes omformuleringar av vissa 

enkätfrågor innan utskick gjordes till de olika intressentgrupperna. Pilotstudien genomfördes i 

förebyggande syfte för att öka validiteten och reliabiliteten i vår kvantitativa undersökning. 

(Dahmström, 2011). E-postadresserna till företagen i undersökningen samlades in genom 

olika företagsregister, framför allt forreg.nu. 

 

Med hänsyn till att vi ville få in så mycket data som möjligt och för att enkäter passar bättre 

än kvalitativa intervjuer för studiens syfte var inte fallstudier aktuella då det skulle inneburit 

att enbart ett fåtal fall studerats (Bryman & Bell, 2005, s. 71 - 72). En alternativ 

undersökningsdesign till vår studie är den longitudinella designen, vilket innebär en studie av 

samband över tid. En longitudinell metod hade i praktiken inneburit återkommande intervjuer 

med eller enkäter till personer ur de olika intressentgrupperna. Metoden hade möjliggjort att 

förändrade attityder, beteenden och tankemönster hos respondenterna hade upptäckts. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 70-71). Detta hade kunnat leda till att intressanta slutsatser hade 

kunnat dras då det hade gjort det möjligt för oss att se om attityderna till avskaffandet av 

revisionsplikten förändrats med tiden. Men med tanke på studiens tidsram valdes även denna 

metod bort.  En tvärsnittsdesign var att fördra då det ger en bild av en population vid en viss 

tidpunkt, vilket skapade förutsättningar att samla in en större mängd data och för studien att 

uppnå resultat som kan generaliseras till en hel population (Bryman & Bell, 2005, s. 65).  
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4.2 Reliabilitet 
Studien har en kvantitativ undersökningsmetod där enkätundersökningar genomförts. Vid ett 

så kallat “test-retest” skulle alltså samma frågor ställas till samma grupp respondenter, vilket 

ger hög tillförlitlighet om svaren blir desamma (Bryman & Bell, 2005, s. 93). Om studien 

genomförs om något år igen är chanserna ganska stora att respondenterna förhåller sig på 

samma sätt till revisionsplikten. Men det finns en risk att respondenternas attityd kring 

revisionsplikt kan komma att förändras över tiden. Än så länge är det väldigt nytt med 

avskaffad revisionsplikt och kritikerna kanske fortfarande är negativa till lagförändringen. 

Möjligheten finns att de blir mer och mer positiva till lagförändringen ju längre tiden går. Om 

studien genomförs om några år igen kan attityderna till avskaffandet av revisionsplikten har 

förändrats, vilket kan ge annorlunda resultat. 

 

4.3 Förstudie 
Innan enkäterna skickades ut till de olika intressentgrupperna gjordes en förstudie. I 

förstudien genomfördes telefonintervjuer med fem personer från var och en av de fyra 

intressentgrupperna: ägare, långivare, leverantörer och kunder. En telefonintervju 

genomfördes med en person på Skatteverket, ur intressentgruppen stat. Detta gjordes för att vi 

skulle få en uppfattning om de olika intressentgruppernas syn på avskaffandet av 

revisionsplikten och för att ge stöd vid utformandet av enkätundersökningen. Intervjuguiderna 

som vi utgick ifrån finns i Appendix 1. När vi genomförde intervjuerna hade vi inte härlett 

alla hypoteser. Alltså har vi inte frågat intervjupersonerna om alla hypoteser som ingår i 

studien. I det här avsnittet redogör vi för de viktigaste kommentarerna vi fick från 

intervjupersonerna. 

 

De ägare vi pratade med hade alla valt bort revision av kostnadsskäl. Ett par av dem ansåg 

även att de hade tillräcklig kunskap att sköta allt själva. Några av ägarna kände en oro över att 

underlagen till Skatteverket och Bolagsverket kanske inte var helt korrekta, medan några av 

ägarna inte brydde sig om ifall underlagen var rätt eller inte. Anledningen till att de inte 

brydde sig var att de ansåg att de ändå inte blir kontrollerade av varken Skatteverket eller 

Bolagsverket. En av ägarna påpekade dock att hen säkert skulle ansträngt sig mer om hen haft 

anställda i företaget. Ingen av ägarna till de aktiebolag som tidigare haft revisor lade själva 
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ner mer tid på sin redovisning eller driften av aktiebolaget nu jämfört med när de hade 

revisor. En av ägarna använde sig av certifiering (Godkänd E-handel) av verksamheten och 

betalade varje månad en avgift för detta.  

 

Ingen av de långivare vi pratade med upplevde att avskaffandet av revisionsplikten har slagit 

igenom i någon större omfattning ännu. En intervjuperson svarade att banken ändrat sitt 

arbetssätt på så sätt att de gör fler uppföljningar av aktiebolag som inte har revisor, medan de 

andra svarade att de arbetar på samma sätt som innan. Däremot verkar de flesta långivare 

undersöka anledningen till varför ett aktiebolag valt att inte ha revisor. Om det beror på att 

aktiebolaget är så pass bra att det inte behöver revisor, eller om aktiebolaget är på gränsen till 

illikvid och ägaren vill dölja det. De långivare vi har pratat med verkar ha ett specifikt 

agerande vid utlåning till aktiebolag utan revisor, där inget företag på något sätt får 

kompensera för att de inte har revisor. Alla intervjupersoner inom intressentgruppen långivare 

berättade att de hellre lånar ut pengar till ett aktiebolag de har ett utbyte med sedan tidigare, 

om samarbetet fungerat bra innan, än ett nytt aktiebolag. En av intervjupersonerna påpekade 

att detta inte hade något med revisorn att göra, utan att det hade mer att göra med det utbyte 

som långivarna har med aktiebolagen. 

 

Ingen av de leverantörer vi pratat med efterfrågade revision. De tittade exempelvis på 

kreditrating istället. Dock verkade alla till största delen ha större företag som kunder, som 

alltså behöver ha revisor enligt lag. En av intervjupersonerna uttryckte att hen troligtvis skulle 

söka upp mer information om en ny kund som inte hade revisor, exempelvis via Internet. En 

av leverantörerna bedrev sin verksamhet inom personaluthyrning och de hade märkt att de fått 

ganska mycket mer att göra sedan revisionsplikten försvann, eftersom många företag söker 

hjälp med bokföring och bokslut. En annan leverantör angav att de hade blivit mer noggranna 

med att säkra betalningar från sina kunder efter avskaffandet av revisionsplikten eftersom de 

kände en större osäkerhet för om kunden skulle kunna betala eller inte. Två av leverantörerna 

uppfattade även att kunder utan revisor var sämre på att betala i tid än de som hade revisor.   

 

Inte heller någon av de intervjupersoner vi pratade med från intressentgruppen kunder 

efterfrågade revision inför ett utbyte. En av dem hade däremot märkt att det spelade större roll 

för deras kunder i sin tur, om de hade revisor. Ingen av kunderna hade heller förändrat sitt 

arbetssätt på något speciellt sätt sedan revisionsplikten avskaffades.  
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Eftersom ingen av varken kunderna eller leverantörerna efterfrågade revisor inför ett utbyte 

och i övrigt svarade nästintill likadant, kan vi sägas ha fått en viss datamättnad genom våra 

intervjuer. Vi valde dock att genomföra enkätundersökningar hos leverantörer och kunder 

ändå, eftersom det var svårt att fånga upp de företag som gör de flesta utbyten med företag 

utan revisor och eftersom en av intervjupersonerna hade märkt av att deras kunder 

efterfrågade revision i större grad. 

 

Intervjupersonen på Skatteverket berättade att Skatteverket krävde att få ökade befogenheter 

att kontrollera bokföringar i förebyggande syfte när förslaget om att avskaffa revisionsplikten 

kom. När lagförslaget gick igenom fick Skatteverket därmed ett nytt verktyg, vilket innebär 

att Skatteverket nu kan få kontrollera bokföringar innan det att företagen är skyldiga att lämna 

in någon information till Skatteverket. Intervjupersonen berättade att Skatteverket endast hade 

förändrat sitt arbetssätt genom det nya verktyget, som de nu använder när de arbetar med 

nyregistrerade aktiebolag. Intervjupersonen upplevde att många småföretagare fått ökat 

förtroende för Skatteverket sedan avskaffandet av revisionsplikten och att många ber dem 

komma tillbaka och göra kontroller igen efter några månader. Intervjupersonen anade att de 

oavsiktliga småfelen kan komma att öka i och med revisionspliktens avskaffande. 

Intervjupersonen arbetade inte med ekonomisk brottslighet och hade därför ingen uppfattning 

om de avsiktliga felen kan komma att öka. 

 
4.4 Enkäter 
Syftet med studien var att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten får på 

kostnaderna i utbytet mellan små aktiebolag och deras intressenter. För att kunna besvara 

syftet behövde vi testa om våra hypoteser kunde accepteras eller inte. För att göra detta 

behövde vi definiera hypoteserna operationellt, alltså komma fram till empiriska mått på de 

teoretiskt utformade hypoteserna (Bryman & Bell, 2005, s. 90) I detta avsnitt presenterar vi 

hur vi har mätt den beroende variabeln, plats och storlek på transaktionskostnad, med hjälp av 

de oberoende variablerna. 

 

Studien genomfördes i fem olika mindre undersökningar. Alla de mindre undersökningarna 

genomfördes genom att enkäter skickades ut till de fem olika intressentgrupperna: ägare, 

långivare, leverantörer, kunder och stat. Intressentgruppen stat representeras i studien av 
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Skatteverket. Enkäterna finns i Appendix 3a-e.  

 

4.5 Operationalisering av enkäter 
4.5.1 Transaktionskostnad - Beroende variabel 
Studiens beroende variabel var platsen och storleken på kostnaden för aktiebolaget och dess 

intressenter att göra utbyten med varandra, transaktionskostnaden. Syftet var att undersöka 

hur kostnaderna i utbytena har förändrats i de fall där revisorn har plockats bort. Enligt teorin 

borde transaktionskostnaderna påverkas när revisorns funktioner försvinner eftersom 

osäkerheten ökar och eftersom intressenterna efterfrågar tillförlitlig information för sitt 

beslutsfattande. Revisorn ger tillförlitlig information och legitimitet, vilket sänker 

kostnaderna som uppstår i utbyten mellan aktiebolagen och deras intressenter. Det skulle i så 

fall innebära att kostnaderna för utbyten omfördelas eftersom de kan minska för vissa aktörer, 

men öka för andra. I vissa fall är det möjligt att kostnaden finns kvar men förflyttas till andra 

resultatposter hos samma aktiebolag eller helt försvinner. 

 
Ett sätt att undersöka vad som händer med kostnaderna när revisorn plockas bort är att ta reda 

på om aktörerna lägger tid och pengar på andra aktiviteter som skapar legitimitet och 

tillförlitlig information än just revision, substitut till revisorn. De här aktiviteterna kan vara till 

exempel användning av bokförings- och bokslutshjälp, redovisningskonsult, skattekonsult, 

annan form av rådgivning, certifiering, frivillig redovisning och kampanjer för att skapa ett 

gott rykte. I studien används alltså aktiviteter som kompenserar för revisorns funktioner som 

mått på tid och plats för kostnaden. I enkäterna ställdes frågor om intressenterna lägger tid 

och energi på olika aktiviteter som kompenserar för revisorns två huvudfunktioner. 

 

4.5.2 Oberoende variabler 
Studiens beroende variabel är gemensam för alla fem enkäter. De oberoende variablerna 

skiljer sig lite åt mellan de olika undersökningarna. Kodningen för varje oberoende variabel 

beskrivs nedan. Alla de variabler som ingen kodning beskrivs för har svarsalternativ på en 

likertskala mellan ett och sju och kodas därför inte om. 
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Enkät till ägare 

Enkäten till ägare är lite annorlunda än de övriga fyra enkäterna eftersom ägare i studien inte 

direkt ses som en extern intressentgrupp, utan som själva företaget. Detta beror på att de flesta 

små aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten är så pass små att ägare och företag är 

densamma. Därigenom finns inget utbyte mellan företaget och ägaren som revisorn kan 

påverka. Många av frågorna i enkäten till ägare fokuserar därför på aktiebolaget och om hur 

kostnaderna har förändrats i aktiebolaget. Enkätens frågor förväntades variera beroende på 

om företaget till exempel har en extern ägare och därför har frågor ställts om detta. Den 

fullständiga enkäten som skickades ut till ägare finns presenterad i Appendix 3a. 

 

Faktor	  som	  påverkar	  plats	  
och	  storlek	  på	  

transaktionskostnad	  

	  
Mått	  

Revisor	   Fråga	  1.6,	  1.9,	  1.10,	  1.11,	  1.12	  

Extern	  ägare	   Fråga	  1.3,	  1.4,	  1.5	  
Anställda	   Fråga	  1.7,	  1.21,	  1.22	  
Lån	   Fråga	  1.8	  
Tid	   Påstående	  1.13,	  1.14,	  1.15,	  1.16,	  1.17,	  1.18,	  1.19,	  1.20,	  1.30,	  1.31	  
Kunskap	   Påstående	  1.23,	  1.24,	  1.25,	  1.26,	  1.27,	  1.28,	  1.29	  

 
Tabell 1.1 

 

Revisor - oberoende variabel 

Revisorns påverkar utbytet mellan aktiebolaget och dess intressenter eftersom revisorn ger 

tillförlitlig information och legitimitet. För att kunna undersöka hur kostnaderna för utbyten 

mellan små aktiebolag och deras intressenter har påverkats av att revisorn har plockats bort 

var det därför nödvändigt för oss att ta reda på om företagen som svarar på enkäten har 

revisor eller inte. Frågan kodades Ja = 1 och Nej = 0 

 

Vi ställde även frågor till ägarna om anledningen till att de valt att inte ha revisor. Genom att 

ställa frågor om detta fick vi reda på hur stor andel av respondenterna som till exempel ansåg 

att de hade tillräcklig kompetens för att klara sig utan revisorn och hur många av 

respondenterna som avskaffat revisorn för att spara pengar. Vi är medvetna om att de här 

frågorna inte passade in på de aktiebolag som fortfarande har kvar revisorn. Men eftersom vår 

tanke var att skicka ut enkäten till så många ägare som möjligt som valt bort revision och 
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eftersom vi i vår undersökning också har valt att bara analysera de som svarat att de inte har 

kvar revisorn, beslutade vi att ändå ställa de här frågorna.   

 

Extern ägare - Oberoende variabel  

Studien fokuserar på små aktiebolag. I de allra flesta små aktiebolagen är ägare och företag 

densamma. Men det finns små aktiebolag med externa ägare. Eftersom det inte finns något 

utbyte mellan ägare och företag när ägare och företag är densamma så finns det inget utbyte 

mellan extern ägare och företag som revisorn kan påverka. Men i de företag där det finns en 

extern ägare, som inte är aktiv i den dagliga verksamheten, påverkar revisorn utbytet mellan 

företaget och den externa ägaren enligt teorin. På grund av det här var det intressant för oss att 

ta reda på hur ägandeförhållanden i det responderande företaget såg ut och vilken roll 

respondenten hade i företaget. Eftersom enkäten skickades ut till företagens ägare fick vi 

genom att ställa frågan: Är du aktiv i den dagliga skötseln av företaget? reda på om 

respondenten var en extern ägare eller inte. Genom att ställa frågan: Är du företagets 

dominerande ägare? fick vi reda på om ägaren som svarade ansåg sig vara den dominerande. 

Att respondenten anser sig vara företagets dominerande ägare tyder på att respondenten har 

ett stort intresse i företaget. Svarsalternativen kodades Ja = 1 och Nej = 0. 

 

Genom att ställa frågan: Hur ser ägarförhållandena ut i företaget? fick vi reda på hur 

ägarförhållandena såg ut i det responderande företaget. Svarsalternativen kodades senare om 

så att de två första svarsalternativen, som innebär att företaget inte har en extern ägare, blev 0 

och de två sista alternativen, som innebär att företaget har en extern ägare, blev 1. Denna 

omkodning gjordes eftersom vi vid analysen bara var intresserade av att undersöka skillnaden 

mellan gruppen med extern ägare och gruppen utan extern ägare. 

 

Anställda - Oberoende variabel  

Teorin antyder att ägare blir mer slappa när revisorn plockas bort eftersom det då inte längre 

finns någon som granskar det de gör. Om företaget har anställda finns det dock en anledning 

för ägarna att anstränga sig för att inte göra fel, eftersom ägaren kan känna ett visst ansvar 

över de anställda. De anställda kan även ställa krav på tillförlitlig information. Teorin om det 

här gjorde det intressant att fråga ägarna om anställda. Först behövde vi få reda på om 

aktiebolaget hade några anställda och ungefär hur många i så fall. Anledningen till att 
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alternativet fler än tre fanns med är att trots att de små aktiebolagen som inte omfattas av 

revisionsplikten oftast inte har fler än tre anställda, så finns det företag som har det. 

Svarsalternativet > 3 kodades om till 4  

 

Ägarna fick även ta ställning till två påståenden som behandlade frågan om de skulle 

anstränga sig mer i redovisningen och driften av företaget om företaget hade haft fler 

anställda. Anledningen till att vi tog med två påståenden om detta i enkäten var för att lite mer 

konkret försöka ta reda på ägarnas attityd till de anställdas påverkan på den tid ägarna lägger 

ner. Påståendena använde vi oss av för att testa hypotes 5. 

 

Lån - Oberoende variabel 

Enligt teorin påverkar revisorns funktioner utbytet mellan företaget och dess långivare, 

eftersom långivarna inte kommer låna ut pengar om de inte får den tillförlitliga information 

de behöver. Om de små aktiebolagen är finansierade genom lån har ägaren därmed en 

intressent som kommer att efterfråga viss tillförlitlig information och legitimitet. 

Transaktionskostnadernas storlek och plats borde därför påverkas av om aktiebolaget har lån 

eller inte. En fråga ställdes därför till ägarna om företaget är finansierat genom lån. 

Anledningen till att vi inte bara hade med svarsalternativen ja och nej var att vi vill undersöka 

om det går att se att olika typer av lån spelar olika stor roll för platsen och storleken på 

transaktionskostnaden. Svarsalternativet övrigt fanns med för att ägarna skulle få en möjlighet 

att berätta ifall de hade någon annan form av lån. Svarsalternativen gjordes om till 

dummyvariabler och kodades Ja = 1 och Nej = 0. 

 

Vi är medvetna om att storleken på lånen kan spela roll för behovet av revisorns funktioner, 

men vi valde ändå att inte ta med en fråga om detta. Dels därför att det kan uppfattas som 

insyn i verksamheten och dels därför att bortfallet riskerar att bli större, eftersom de som 

svarar då måste ta reda på till exempel företagets soliditet, vilket de kan uppleva krångligt. 

 
Tid - Oberoende variabel 

Platsen och storleken för kostnaden för ett utbyte mellan företaget och en intressent påverkas 

av vem av utbytesparterna som lägger ner tiden för att kompensera för revisorns funktioner 

och vem som får betala för det. För att se om ägarna lägger tid på att skapa legitimitet och ge 
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tillförlitlig information åt sina intressenter valde vi att ställa påståenden om ägarna lägger tid 

och energi på att vara trovärdiga. Vi ställde även en fråga om vad de gör för att vara 

trovärdiga. Anledningen till det var för att se vad ägarna gör för att kompensera för revisorns 

funktioner och för att vi skulle få en liten uppfattning om hur tidskrävande aktiviteter ägarna 

ägnar sig åt. Svarsalternativen på frågan om vilka aktiviteter företaget genomför för att vara 

trovärdiga gjordes om till dummyvariabler och kodades Ja = 1 och Nej = 0. 

 

Frågorna 1.19, 1.20, 1.30 och 1.31 ställde vi för att vi var intresserade av att veta hur mycket 

tid ägarna själva upplever att de lägger på aktiviteter som redovisning, drift och att fylla i 

olika dokument. Frågorna 1.19 och 1.20 riktar sig främst till de aktiebolag som inte längre har 

revisor. Vi är medvetna om att de aktiebolag som har kvar revisorn inte kan svara på frågorna. 

Eftersom vi försökt att nå ut med enkäten endast till aktiebolag utan revisor och eftersom vi 

bara kommer analysera svaren från de som svarat att de inte har revisor valde vi att ställa 

frågorna på detta sätt. Vi förstår även att det inte går att besvara frågan om företaget inte 

tidigare har haft revisor, eftersom det då inte går att göra en jämförelse. För att lösa problemet 

lade vi till svarsalternativet: Vi har aldrig haft revisor. Svarsalternativen Vet ej och Vi har 

aldrig haft revisor uteslöts från analysen. Svarsalternativen på fråga 1.19 och 1.20 gjordes om 

till dummyvariabler och kodades på följande vis: Ja = 1 och Nej = 0. 

 

Kunskap - Oberoende variabel  

Platsen och storleken för transaktionskostnaden påverkas enligt teorin av vilken av parterna i 

utbytet som får genomföra aktiviteterna för att kompensera för revisorns funktioner. Vem som 

får genomföra aktiviteterna beror på hur mycket kunskap ägarna har. För att kunna utreda hur 

väl ägarna själva kompenserar för revisorns funktioner valde vi att ställa ett antal påståenden 

om hur ägarna upplever det är att fylla i olika dokument till myndigheter och vad ägarna 

upplever att de har för kunskaper om aktuella regler. 
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Enkät till långivare 

Den fullständiga enkäten finns presenterad i Appendix 3b. 

 

Faktor	  som	  påverkar	  plats	  och	  
storlek	  på	  transaktionskostnad	  

	  
Mått	  

Storlek	  på	  stad	   Fråga	  2.1	  
Tid/arbetssätt	   Fråga	  2.2,	  2.3,	  2.4,	  2.5,	  2.6,	  2.7,	  2.8	  
Osäkerhet	   Fråga	  2.9,	  2.10,	  2.11,	  2.12,	  2.13,	  2.12,	  2.15,	  2.16	  
Företagsmarknaden	  (samhälle)	   2.20,	  2.21	  

 

Tabell 1.2 

 

Storlek på stad - Oberoende variabel 

Enligt teorin betyder revisorns funktioner mindre i små städer där långivarna vet mer om 

företagen och personerna bakom dem. I större städer är sannolikheten större att långivarna 

inte vet lika mycket om aktiebolagen och osäkerheten är därmed större. En del långivare har 

inga fysiska kontor och träffar därför aldrig låntagarna över huvud taget. Det var därför 

intressant att fråga om storlek på stad eftersom svaren förväntades skilja sig åt beroende på 

om kontoret är placerat i en stor eller liten stad eller om långivaren inte har några fysiska 

kontor alls. Svarsalternativen kodades < 50 000 = 1, 50 000 - 100 000 = 2, 100 000 - 300 000 

= 3, > 300 000 = 4 och Vi har inte något kontor = 5 

 

Tid/arbetssätt - oberoende variabel 

Vem som lägger ner tid på olika aktiviteter för att kompensera för revisorn är ett bra mått på 

vart kostnaden för revision har tagit vägen. Genom att ställa frågor om långivarna har ändrat 

sitt arbetssätt och om långivarna lägger tid på olika aktiviteter, får vi svar på om långivarna 

har tagit över en del av kostnaden för revision som tidigare fanns i aktiebolagen. 

 

Osäkerhet - Oberoende variabel 

Enligt teorin har revisorn två huvudfunktioner: revisorn ger tillförlitlig information och 

legitimitet åt ett aktiebolags intressenter. När revisorn försvinner ökar osäkerheten mellan 

aktiebolaget och dess långivare. Ökad osäkerhet kan innebära högre kostnader för utbyten i 

och med att parterna vill minska osäkerheten och kompensera för den. Påståendena om 

osäkerhet, som respondenterna fick ta ställning till, i enkäten syftar till att undersöka hur 
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långivarna behandlar osäkerheten och vad de gör för att minska den. Många av påståendena 

hjälper också till att utreda om långivarna agerar generellt eller specifikt vid kreditbedömning 

av aktiebolag utan revisor. Om långivarna till exempel är mer noggranna med olika nyckeltal 

och med att gå igenom affärsplan för aktiebolag utan revisor, kan det tyda på ett mer specifikt 

agerande från långivarnas sida. 

 

Enligt teorin bygger långa utbyten förtroende, vilket minskar osäkerhet. Vi ville därför 

undersöka om långivare föredrar gamla låntagare framför nya. Vi var också intresserade av att 

veta hur revisorns funktioner stod i förhållande till det förtroende långa utbyten bygger upp. 

Långivarna fick därför ta ställning till påstående 2.14, 2.15 och 2.16. 

 

Företagsmarknaden 

Avskaffandet av revisionsplikten leder, enligt teorin, till kostnadsminskningar i små 

aktiebolag och borde därmed leda till fler nystartade aktiebolag på företagsmarknaden. Ett sätt 

att ta reda på detta är att ställa påståenden i enkäterna om detta för att se hur de olika 

intressenterna upplever företagsmarknaden. Långivarna fick i sin enkät ta ställning till 

påståenden 2.20 och 2.21. Om långivarna instämmer på påstående 2.21 innebär det att de fått 

fler låneansökningar, vilket kan tyda på en effektivare företagsmarknad. Om långivarna 

instämmer på påstående 2.21 innebär det att de fått färre nya låntagare, vilket kan tyda på att 

små aktiebolag utan revisor får det svårare att finansiera sina verksamheter. 

 

Validering 

Fråga 2.17, 2.18 och 2.19 är lite med filosofiska frågor som vi valde att ställa till långivarna 

för att validera vår slutsats. Genom svaren på påståendena kunde vi få indikationer på hur 

långivarna upplever situationen och vad de har märkt för skillnader sedan avskaffandet av 

revisionsplikten. 
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Enkät till leverantörer 

Den fullständiga enkäten finns presenterad i Appendix 3c. 

 

Faktor	  som	  påverkar	  plats	  och	  storlek	  på	  
transaktionskostnad	  

Mått	  

Storlek	  på	  stad	   Fråga	  3.3	  
Frekvens	   Fråga	  3.4,	  3.11,	  3.12	  
Transaktionsspecificitet	   Fråga	  3.5	  
Osäkerhet	   Påstående	  3.6,	  3.7,	  3.8,	  3.9,	  3.10,	  3.13,	  3.14,	  3.15,	  

3.16,	  3.17,	  3.18,	  3.19,	  3.20,	  3.21,	  3.22,	  3.23	  
Företagsmarknaden	  (samhälle)	   Påstående	  3.24,	  3.25	  
 

Tabell 1 .3 

 

Storlek på stad 

Se långivaravsnittet. 

 

Frekvens - Oberoende variabel 

Teorin antyder att leverantörer efterfrågar revision i olika hög grad beroende på hur hög 

frekvensen på leveranserna är. En leverantör i ett utbyte med låg frekvens borde efterfråga 

revision i större utsträckning än en leverantör i ett utbyte med hög frekvens. Det är därför 

intressant att ta reda på vilken frekvens utbytena har. Därför ställdes frågor om hur ofta 

leverantörerna levererar produkter eller tjänster. Detta är komplicerat att undersöka eftersom 

de flesta företag levererar med olika frekvens i olika utbyten. För att komma runt det här 

problemet med flera olika frekvenser för olika produkter eller tjänster ställdes en fråga om de 

genomsnittliga produkterna eller tjänsterna. Vi är medvetna om att detta kan vara svårt att 

uppskatta för många leverantörer, men vi tror ändå att vi har fått någon form av uppfattning 

om ifall frekvensen är hög eller låg. Svarsalternativen kodades så att Varje dag, Varje vecka, 

Varje månad och Varannan månad blev 0 och stod för hög frekvens. Svarsalternativen Varje 

halvår, Varje år och Mindre än en gång om året blev 1 och stod för låg frekvens. 

 

Transaktionsspecificitet - Oberoende variabel  

Enligt teorin efterfrågar leverantörer revision i olika hög grad beroende på hur 

transaktionsspecifikt utbytet med kunden är. Ju högre transaktionsspecificitet, desto större är 
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efterfrågan på revisorns funktioner. Alltså var vi tvungna att på något sätt ta reda på hur 

transaktionsspecifika produkterna eller tjänsterna leverantörerna i enkätundersökningen 

levererade. Eftersom de flesta företag levererar fler än en produkt eller tjänst blev detta 

komplicerat att ta reda på. Vi valde därför att fråga leverantörerna om deras huvudsakliga 

produkt eller tjänst eftersom det är den som sannolikt betyder mest för dem.  

 

Osäkerhet - Oberoende variabel 

När revisorn försvinner ökar osäkerheten mellan aktiebolaget och dess leverantörer. Ökad 

osäkerhet kan innebära högre kostnader för utbyten i och med att parterna vill minska 

osäkerheten eller kompensera för den. Frågorna som ställdes om osäkerhet i enkäterna syftar 

till att undersöka hur stort behov leverantörerna har av revisorns funktioner och hur stor 

osäkerhet de upplever. Frågorna ska också svara på hur leverantörerna behandlar osäkerheten 

och vad de gör för att minska den. Exempelvis svarar fråga 3.18 på om leverantörerna lägger 

ner tid på en speciell aktivitet för att minska osäkerheten. Fråga 3.16 och 3.17 svarar på vem 

som får betala för den tid leverantörerna lägger ner. Om det är så att en del av kostnaden för 

revision kommer tillbaka till de små aktiebolagen i en annan form. 

 

Företagsmarknaden  

Kostnadslättnader och minskning av administrativa bördor för små aktiebolag kan innebära 

nyregistrering av fler aktiebolag. Samtidigt kan avskaffad revisionsplikt leda till att små 

aktiebolag får svårare att låna pengar och därmed driva sin verksamhet. Leverantörerna fick, 

på samma sätt som långivarna, ta ställning till två påståenden om detta i sin enkät: 3.24 och 

3.25. Om leverantörerna exempelvis tydligt har märkt att de har fått fler kunder som är små 

aktiebolag de senaste två åren kan det indikera att avskaffandet av revisionsplikten har lett till 

en effektivare företagsmarknad. Svaren på frågorna analyserades under samhällsavsnittet. 
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Enkät till kunder 

Den fullständiga enkäten finns presenterad i Appendix 3d. 

 

Faktor	  som	  påverkar	  plats	  och	  storlek	  på	  
transaktionskostnad	  

Mått	  

Storlek	  på	  stad	   Fråga	  4.3	  
Frekvens	   Fråga	  4.4,	  4.10,	  4.11	  
Transaktionsspecificitet	   Fråga	  4.5	  
Osäkerhet	   Påstående	  4.6,	  4.7,	  4.8,	  4.9,	  4.12,	  4.13,	  4.14,	  4.15,	  

4.16,	  4.17,	  4.18,	  4.19,	  4.20,	  4.21	  
Företagsmarknaden	  (samhälle)	   Påstående	  4.22,	  4.23	  

 

Tabell 1.4 

 

Storlek på stad 

Se långivaravsnittet. 

 

Frekvens - Oberoende variabel 

Teorin antyder att kunder efterfrågar revision i olika hög grad beroende på hur hög 

frekvensen på inköpen är. En kund i ett utbyte med låg frekvens borde efterfråga revision i 

större utsträckning än en kund i ett utbyte med hög frekvens. För att ta reda på vilken 

frekvens utbytena har ställdes frågor om hur ofta kunderna köper produkter eller tjänster. På 

samma sätt som i leverantörernas fall är komplicerat att undersöka eftersom de flesta kunder 

köper in med olika frekvens i olika utbyten. Av den anledningen frågade vi även kunder efter 

de genomsnittliga produkterna eller tjänsterna.  Svarsalternativen kodades så att Varje dag, 

Varje vecka, Varje månad och Varannan månad blev 0 och stod för hög frekvens. 

Svarsalternativen Varje halvår, Varje år och Mindre än en gång om året blev 1 och stod för 

låg frekvens. 

 

Transaktionsspecificitet - Oberoende variabel 

Enligt teorin efterfrågar kunder revision i olika hög grad beroende på hur 

transaktionsspecifikt utbytet med leverantören är. Ju högre transaktionsspecificitet, desto 

större är efterfrågan på revisorns funktioner. Alltså var vi tvungna att på något sätt ta reda på 

hur transaktionsspecifika produkter eller tjänster kunderna i enkätundersökningen köpte. 
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Eftersom de flesta företag köper fler än en produkt eller tjänst blev detta komplicerat att ta 

reda på. Vi valde därför att fråga kunderna om deras huvudsakliga produkt eller tjänst, på 

samma sätt som leverantörerna.  

 

Osäkerhet - Oberoende variabel 

När revisorn försvinner ökar osäkerheten mellan företaget och dess kunder. Ökad osäkerhet 

kan innebära högre kostnader för utbyten i och med att parterna vill minska osäkerheten eller 

kompensera för den. Frågorna som ställdes om osäkerhet i enkäterna syftar till att undersöka 

hur stort behov kunderna har av revisorns funktioner och hur stor osäkerhet de upplever. 

Frågorna ska också svara på hur kunderna behandlar osäkerheten och vad de gör för att 

minska den.  

 

Företagsmarknaden  

Kunderna fick, på samma sätt som långivarna och leverantörerna (se leverantörsavsnittet, 

rubrik Företagsmarknaden), ta ställning till två påståenden som kan kopplas till effektiviteten 

på företagsmarknaden. Dessa påståenden var 4.22 och 4.23. 

 

Enkät till Skatteverket 

Den fullständiga enkäten finns presenterad i Appendix 3e. 

 

Faktor	  som	  påverkar	  plats	  
och	  storlek	  på	  

transaktionskostnad	  

	  
Mått	  

Storlek	  på	  stad	   Fråga	  5.1	  

Tid/arbetssätt	  	   Fråga	  5.7,	  5.8,	  5.9	  
Osäkerhet	   Fråga	  5.2,	  5.3,	  5.4,	  5.5,	  5.6,	  5.10,	  5.11,	  5.12,	  5.13,	  5.14,	  

5.15	  
 

Tabell 1.5 

 

Storlek på stad - Oberoende variabel 

Se långivaravsnittet.  
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Arbetssätt - Oberoende variabel 

Genom att fråga Skatteverket om deras arbetssätt fick vi reda på om revisorns funktioner har 

betydelse för Skatteverkets utbyten med de små aktiebolagen. Har Skatteverket ändrat sitt 

arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades tyder det på att revisorns funktioner har en 

betydelse för Skatteverkets arbete. 

 

Osäkerhet - Oberoende variabel 

Att revisorn plockas bort innebär att osäkerheten i utbytet mellan Skatteverket och de små 

aktiebolagen ökar. Det är därför intressant att ta reda på hur Skatteverket upplever den här 

osäkerheten och vad de gör för att minska den, om de upplever att osäkerheten är hög. Genom 

att fråga Skatteverket om vilka aktiviteter de lägger ner tid på fick vi även reda på om 

Skatteverket lägger ner tid och pengar på aktiviteter nu, som de inte gjorde när alla aktiebolag 

hade revisor enligt lag. 

 

Vid vår analys upptäckte vi att vi skrivit fel på två av frågorna till kunder, fråga 4.17 och 

4.18. Istället för kunder ska det stå leverantörer. Eftersom vi inte är intresserade av kundernas 

relation till sina kunder i sin tur kommer vi inte att använda svaren från de här två frågorna i 

vår analys.  

 

Validering 

Respondenterna från Skatteverket fick ta ställning till påståendena 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 

5.20, 5.21, 5.22 och 5.23 och vi använde svaren för att validera vår slutsats. Genom att ta med 

dessa påståenden fick vi indikationer på hur Skatteverket uppfattar att avskaffandet av 

revisionsplikten har påverkat utbytet med de små aktiebolagen. 

 

4.5.3 Kön - Kontrollvariabel 
Enligt Byrnes et al. (1999) se Xin et al. (2008) är kvinnor mindre riskvilliga än män. Studien 

visar att kvinnor tenderar att ta mindre risker vid finansiella investeringsbeslut än vad män 

gör. Detta var även något som kom fram vid vår förstudie, där vi intervjuade fem ägare varav 

endast en var kvinna. Det visade sig att kvinnan var den enda av de fem som anlitat 

redovisningskonsult efter att revisorn avskaffats. För att kontrollera för effekterna av 

respondenternas kön, används kön som kontrollvariabel i studien. Svarsalternativen på frågan 
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kodades Kvinna = 0 och Man = 1. 

 

4.5.4 Ålder - Kontrollvariabel 
Inte bara kön, utan även ålder kan kopplas till risktagande. Enligt Mather et al. (2012) är unga 

personer mer riskvilliga än äldre personer. När unga och äldre personer får välja mellan ett 

säkert och ett mer riskfyllt alternativ, överväger de äldre personerna beslutet mer än de yngre. 

De äldre personerna tenderar att välja det mer säkra alternativet, till skillnad från yngre 

personer. I vår förstudie pratade vi med ägare i olika åldrar och det visade sig att den ägare 

som verkade vara allra minst villig att kompensera för revisorns funktion var 25 år gammal. 

För att kontrollera för effekterna av respondenternas ålder, används ålder som 

kontrollvariabel.  

 

Vi valde att ha en övre gräns på 25 år för första kategorin och sedan öka med tio år för varje 

kategori. Att vi valde att börja vid 25 år istället för 20 år beror på att det troligtvis är fler unga 

som har kapital nog att starta eget aktiebolag innan 25 år än innan 20 år. Anledningen till att 

vi valde att ha tio år mellan varje kategori var främst för att det känns som lagom stora 

kategorier. Hade vi istället valt att ha 5-årskategorier, hade troligtvis skillnaden mellan 

kategorierna inte varit lika stor. En annan anledning var att 10-årskategorier är en av de 

åldersklassindelningar som Statistiska Centralbyrån använder. Motiveringen till den sista 

kategorin > 65, är att många går i pension eller av andra anledningar sluta driva egna företag.  

 

4.6 Urval och genomförande 
Vid framtagningen av urvalet var förhoppningen i utgångsläget att få tillgång till register över 

små aktiebolag genom organisationer som kunde tänkas ha sådana register. Diverse 

organisationer kontaktades men utan resultat. Vissa av de organisationer som vi kontaktade 

hade inte kontaktuppgifter till sina medlemmar eller kunde lämna ut dessa på grund av 

sekretess. Medan andra av de organisationer vi tog kontakt med hade listor över små 

aktiebolag, men kunde inte lämna ut dessa utan att ta mycket betalt. På grund av våra 

begränsade ekonomiska resurser uteslöts de alternativen. Urvalet samlades istället in från 

olika offentliga företagsregister, främst forreg.nu. Vi är medvetna om att detta kan ha lett till 

att vissa av de kontaktuppgifter vi fick tag på var inaktuella, men listorna ansågs vara det 

bästa tillgängliga alternativet. Då listorna på forreg.nu inte kunde begränsas till att enbart 
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innehålla små aktiebolag ledde detta till att vi var tvungna att kolla upp omsättning med mera 

via olika hemsidor, så som 121.nu. Detta var nödvändigt då vi i största möjliga mån ville 

skicka ut enkäterna till aktiebolag som sannolikt hade utbyten med små aktiebolag utan 

revisor.  Vad gäller urvalet till ägarenkäten var vi dessutom tvungna att försöka kontrollera så 

att de aktiebolag som valdes ut inte hade revisor.  

 

En första inbjudan skickades ut till de möjliga respondenterna i urvalet (Appendix 2a). I 

inbjudan förklarades i korthet studiens syfte och bidrag samt upplysningar om anonymitet och 

konfidentialitet. Länken till enkäten bifogades direkt i e-postmeddelandet där respondenten 

ombads att klicka på länken för att komma vidare till enkäten.  

 

För att nå ut till intressenterna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, användes två olika 

webbenkätslösningar. Tre av enkätundersökningarna genomfördes via Google Docs och två 

via Internettjänsten webbenkäter.com. Anledningen till att två av enkäterna inte gjordes i 

Google Docs var att vi upptäckte under pilotstudien att flera av intressenterna använder sig av 

en äldre webbläsare, som inte var kompatibel med dokument från Google Docs. Både Google 

Docs och webbenkäter.com gjorde det möjligt att exportera svaren till Excel. Vilket gjorde att 

det sedan gick snabbt och smidigt att få in datan i SPSS, som var det program som användes 

för att analysera studiens insamlade empiriska material. 

 

4.7 Bortfall 
Enligt Dahmström (2011) finns det två olika typer av bortfall som kan uppstå vid 

enkätundersökningar. Dessa olika typer av bortfall är partiellt bortfall och individbortfall. 

Partiellt bortfall innebär att vissa frågor i enkäten tenderar att bli obesvarade. En fråga kan bli 

obesvarad av många skäl, till exempel på grund av förbiseende, glömska, okunskap eller 

vägran. Individbortfall innebär istället att enkäten är helt obesvarad, vilket är den vanligaste 

typen av bortfall. Dahmström (2011) menar att individbortfall kan hänföras till tre olika 

kategorier. Den första är att de personer som enligt planen ska undersökas inte är anträffbara 

på grund av till exempel felaktiga kontaktuppgifter eller att personen är bortrest. Den andra är 

att de planerade respondenterna vägrar svara eller delta i undersökningen. Bortfall av denna 

sort har blivit ett stort problem i många undersökningar. Den tredje och sista innebär att 

bortfall på grund av språksvårigheter, ålder, sjukdom eller tekniska fel. Bortfall på grund av 
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tekniska fel innebär till exempel att respondenten inte kan öppna ett elektroniskt formulär. I 

vår studie uppstod det både partiellt- och individbortfall då vissa respondenter inte besvarade 

samtliga frågor medan andra valde att avstå från att delta i undersökningen helt. 

 

En del av individbortfallet i studien beror på felaktiga eller inaktuella e-postadresser till en del 

respondenter vilket gjorde att enkäten inte kom fram till alla de vi skickade till. En annan 

tänkbar anledning till bortfallet kan vara att inbjudan att delta i undersökningen i vissa fall 

skickades till centrala e-postadresser och inte till specifika personer, vilket kan ha inneburit 

att vår enkät hamnat mellan stolarna. I den mån det gick försökte vi förebygga bortfall av den 

typen genom att skicka enkäten till specifika personer. Vissa av de möjliga respondenterna 

hörde av sig och meddelade att de inte hade tid att besvara enkäten, att de ansåg att enkäten 

inte passade dem eller att de helt enkelt inte var intresserade av att delta i undersökningen. En 

annan anledning till individbortfallet i undersökningen kan bero på att de möjliga 

respondenter som använder sig av en äldre modell av webbläsare kan ha haft problem med att 

öppna enkäterna. Men största delen av individbortfallet i vår studie utgörs av personer som 

helt enkelt valde att inte delta. Den största anledningen till bortfallet och att svarsfrekvensen 

inte blev högre kan alltså bero på respondenternas ovilja eller tidsbrist (Dahmström, 2011).  

 

Ytterligare bortfall, det så kallade partiella bortfallet uppstod vid datasammanställningen. Det 

partiella bortfallet kan i vår studie till viss del förklaras av att vissa frågor kan ha upplevts 

som svåra att ta ställning till och att respondenterna därför valde att hoppa över dem. 

Anledningen till att vissa attitydfrågor kan ha upplevts som svåra är det inte har gått så lång 

tid sedan revisionsplikten avskaffades vilket kan innebära att många inte hunnit skönja några 

effekter av avskaffandet än. En annan anledning till det partiella bortfallet kan enligt 

Dahmström (2011) bero på att respondenterna råkat hoppa över vissa frågor av misstag och 

inte uppmärksammats på det eftersom majoriteten av enkäternas frågor inte var obligatoriska 

att svara på. 

 

Då vi inte hade mer information än e-postadresser till de vi skickade enkäterna till var inte 

möjligt att göra en bortfallsanalys för att se om bortfallet var systematiskt eller slumpmässigt.  

 

4.7.1 Enkät till ägare 
Enkäten till ägare skickades ut till total 1000 ägare till små aktiebolag varav 204 stycken 
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besvarade enkäten. Av dem var det total 102 stycken som besvarade samtliga frågor. Det 

innebär ett individbortfall på 79,6 % och ett partiellt bortfall på 50 %. Svarsfrekvensen före 

korrigeringen för det partiella bortfallet uppgick till 20,4  % och efter till 10,2 %. Eftersom vi 

i studien endast ville undersöka de företag som inte har någon revisor var vi även tvungna att 

räkna bort de företag som trots att vi försökt skicka studien till företag utan revisor, visade sig 

ha revisor. Efter att vi filtrerat bort de företag som svarat att de har revisor hade vi 77 

respondenter kvar som alltså besvarat alla frågor i enkäten och som inte hade revisor. 

 

4.7.2 Enkät till långivare 
Enkäten till långivare skickades ut till 548 stycken varav 91 stycken besvarade enkäten. Av 

dem var det total 69 stycken som besvarade enkätens samtliga frågor. Detta ger ett 

individbortfall på 83,3 % och ett partiellt bortfall på 24 %.  Detta innebär att svarsfrekvensen 

på enkäten till långivare var 16,6 % innan beräkningen av det partiella bortfallet gjordes. När 

de respondenter som utgjorde det partiella bortfallet hade plockats bort uppgick enkätens 

svarsfrekvens till 12,6 %. Att det blev ett så stort bortfall på enkäten till långivare kan till stor 

del förklaras av att en av bankerna som enkäten skickades till hörde av sig och var tveksamma 

till att delta i undersökningen. Beslutet togs att plocka bort alla e-postadresser till bankens 

olika kontor och därmed skickades heller ingen påminnelse till dem.   

 

4.7.3 Enkät till leverantörer 
Enkäten till leverantörer skickades till 1002 stycken varav 213 stycken besvarade enkäten. Av 

dem var det totalt 164 stycken som besvarade samtliga frågor. För studien innebär detta ett 

individbortfall på 78,7 % och ett partiellt bortfall på 19,2 %. Svarsfrekvensen på enkäten 

uppgick således till 21,2 % innan korrigeringen för det partiella bortfallet och efter till 16,4 

%.  

 

4.7.4 Enkät till kunder 
Enkäten till kunder skickade till 1066 stycken varav 172 stycken besvarade enkäten. Av dem 

var det total 137 stycken som besvarade samtliga frågor.  Detta ger ett individbortfall på 83.8 

% och ett partiellt bortfall på 20,3 %. Detta gör att svarsfrekvensen uppgick till 16 % innan de 

respondenter som stod för det partiella bortfallet hade sållats bort. Den korrigerade 

svarsfrekvensen uppgick till 12,8 %.  
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4.7.5 Enkät till Skatteverket 
Individbortfallet i enkäten till Skatteverket kan inte beräknas i absoluta tal då vi fick hjälp av 

en kontakt på Skatteverket som skickade ut enkäterna till regioncheferna med en begäran om 

att fem eller sex medarbetare i varje region skulle besvara enkäten. Det är därför omöjligt för 

oss att veta hur många som nåddes av enkäten. Totalt var det 21 stycken som svarade på 

enkäten. Av dem var det ingen som svarade på samtliga frågor vilket ger ett partiellt bortfall 

på 100 %. Anledningen till att vi inte fick fler svarande på enkäten till Skatteverket beror 

troligtvis på att enkäten skickades ut under de sista veckorna av april, mitt under 

deklarationstider, vilket innebär en period av hög arbetsbelastning hos de anställda på 

Skatteverket. Med hänsyn till detta valde vi att ha enkäten öppen en vecka efter 

deklarationsdatum och vi skickade även ut två påminnelser genom vår kontakt. 

Påminnelserna resulterade i att antalet respondenter ökade från 16 stycken till 21 stycken.  

 

4.8 Metodkritik 
Vi är medvetna om att en undersökningsdesign med enkäter innebär vissa nackdelar. Genom 

enkäter fick vi enbart svar på sådant vi frågade om, vilket gör att det kan finnas annan 

information som kunde haft en relevans för vårt syfte men som inte fångades upp via 

enkäterna. Vi ansåg dock att på grund av den tidsram vi hade var enkäter det bästa alternativet 

för oss eftersom en motsvarande undersökningsdesign av kvalitativ art hade blivit mycket 

omfattande och tagit längre tid. Vi ansåg det dessutom vara svårt att via en kvalitativ studie 

fånga upp olika attityder hos aktiebolag. Vilket vi var intresserade av eftersom det enligt vår 

teori skiljer sig åt beroende på hur transaktionsspecifik produkten eller tjänsten är och med 

vilken frekvens utbyten sker. Vi ansåg oss därför inte ha möjlighet att genomföra en kvalitativ 

studie. I och med det föll valet på en kvantitativ studie.   

 

Vi är även medvetna om att vår undersökningsdesign innebär en risk för mycket bortfall. 

Bortfall står enligt Djurfeldt et al. (2010) för en stor del av den osäkerhet som präglar 

kvantitativa undersökningar och att ett helt frågeformulär inte besvaras är ofta ett problem vid 

enkätutskick. Vi valde att skicka ut enkäterna till ett så stort antal intressenter som möjligt i 

var och en av de olika intressentgrupperna för att öka chanserna för att få en bra 

svarsfrekvens. Dessutom skickades en påminnelse (Appendix 2b) ut till de som inte besvarat 

enkäten efter första utskicket. Detta gjorde att svarsfrekvensen ökade något. 
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Kapitel 5 - Empirisk analys 
___________________________________________________________________________  

 kapitlet presenteras först deskriptiv statistik av variablerna från studiens fem enkäter. 

Sedan redogörs för hypotesprövningen. I studien har univariata och bivariata tester 

använts. I vissa fall har även multivariata tester genomförts. 

__________________________________________________________________________  

 
5.1 Deskriptiv statistik 
I detta avsnitt presenteras beskrivande statistik från studiens kvantitativa data. I det här 

avsnittet genomförs inte några hypotesprövningar. Resultaten från enkäterna presenteras 

genom centralmåtten median och typvärde. I vissa fall presenteras även variabelns 

variationsvidd. Svarsfrekvensen för respektive svarsalternativ presenteras i procent av antal 

svarande på respektive fråga. Den deskriptiva analysen skapar en grund för fördjupad analys. 

 
5.1.1 Ägare 
Frekvenstabeller för variablerna kön, ålder, antal anställda och ägarförhållanden finns 

presenterat i Appendix 4a. I analysen av enkäten till ägare har vi valt att bara ta med svaren 

från de respondenter som svarat att de inte har revisor. Efter att ha filtrerat bort svaren från de 

respondenter som inte svarat på alla frågor och de som svarat att de har revisor, slutade vi 

med 77 svar. I analysen av enkäten till ägare är alltså n = 77. Ingen av de variabler som 

presenteras för enkäten till ägare är normalfördelad. 

 

Revisor 

I studien var vi bara intresserade av att undersöka de företag som aldrig har haft eller inte har 

kvar en revisor. Resultaten av frågorna som berör revisorn presenteras i tabell 3.1. 

 

 

 

 

 

I 
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Fråga	   md	   Typvärde	   Variation	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Har	  företaget	  en	  
revisor?	  (1.6)	   	   0	   0-‐1	   100	  %	   0	  %	   	   	   	   	   	   	  

Vi	  har	  valt	  att	  inte	  ha	  
revisor	  för	  att	  spara	  
pengar.	  (1.9)	  

7	   7	   1-‐7	   	   3,9	  %	   3,9	  %	   1,3	  %	   5,2	  %	   10,4	  %	   13	  %	   62,3	  %	  

Vi	  har	  valt	  att	  inte	  ha	  
revisor	  eftersom	  
kompetensen	  finns	  i	  
företaget.	  (1.10)	  

3	   1	   1-‐7	   	   33,8	  %	   6,5	  %	   11,7	  %	   7,8	  %	   18,2	  %	   9,1	  %	   13	  %	  

Vi	  har	  valt	  att	  inte	  ha	  
revisor	  eftersom	  vi	  
har	  tillgång	  till	  bra	  
rådgivning	  genom	  till	  
exempel	  en	  vän	  eller	  
familjemedlem.	  
(1.11)	  

2	   1	   1-‐7	   	   41,6	  %	   11,7	  %	   5,2	  %	   10,4	  %	   7,8	  %	   10,4	  %	   13	  %	  

Vi	  har	  valt	  att	  inte	  ha	  
revisor	  eftersom	  
verksamheten	  är	  för	  
liten.	  (1.12)	  

6	   7	   1-‐7	   	   9,1	  %	   5,2	  %	   2,6	  %	   14,3	  %	   18,2	  %	   19,5	  %	   31,2	  %	  

 
Tabell 3.1 - Enkätöversikt - Revisor 

 

I och med att vi filtrerat bort svaren från de som har revisor visar resultaten att 100 % av de 

som svarat inte har revisor. Den absolut vanligaste anledningen till att ägarna valt att inte ha 

revisor är för att spara pengar, typvärdet på variabeln är sju (62,3 %). Näst vanligaste 

anledningen är att verksamheten upplevs vara för liten för revision, också med typvärdet sex 

(31,2 %). En intressant iakttagelse är att variabeln kompetensen finns i företaget har typvärdet 

ett. Alltså är det inte så många av respondenterna som instämmer med att de avskaffat 

revisorn av den anledningen, vilket är anmärkningsvärt. 

 

Eftersom vi inte kommer att analysera de här variablerna vidare i en fördjupad analys valde vi 

att presentera ett Chi2-test över variablernas fördelning här. Chi2-testet testar om svarens 

fördelning kan ha orsakats av slumpen. Anledningen till att vi gjorde Chi2-test och inte ett t-

test, var att variablerna inte var normalfördelade. Chi2-testet visade att alla fyra påståenden 

var signifikanta på 95 % -nivån. Det var alltså statistiskt säkerställt att fördelningen inte var 

slumpmässig. 
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Lån 

Svarsalternativen på enkätfrågan om lån och olika typer av lån presenteras i tabell 3.2. 

 

Fråga:	  Är	  företaget	  finansierat	  genom	  
externa	  lån?	  (1.8)	  

m	   s	   Typvärde	   0	   1	  

Inga	  lån	  
	   0,7403	   0,44137	   1	   26	  %	   74	  %	  

Lån	  från	  en	  ägare	  som	  inte	  driver	  
verksamheten	  
	  

0	   0	   0	   100	  %	   0	  %	  

Lån	  från	  närstående	  
	   0,0649	   0,24803	   0	   93,5	  %	   6,5	  %	  

Lån	  från	  bank	  
	   0,2338	   0,42600	   0	   76,6	  %	   23,4	  %	  

Leasing	  
	   0,0260	   0,16010	   0	   97,4	  %	   2,6	  %	  

 

Tabell 3.2 - Enkätöversikt - Lån 
 

Svaren visar tydligt att det vanligaste alternativet är inga lån (74 %). Det är det enda av 

svarsalternativen med typvärde ett, alla andra har typvärde noll. Resultatet kan bero på att de 

flesta små företag vi har skickat enkäten till är så små att de inte är i behov av något extern 

finansiering utöver ägaren. Resultatet kan också bero på att frågan kan upplevas som känslig 

och att vissa respondenter inte vill skriva att de har lån och vad för typ av lån de har. Bland de 

som svarat har lån, är lån från bank det vanligaste sättet att finansiera verksamheten på. Ingen 

av respondenterna har lån från extern ägare. Det hänger antagligen ihop med att de allra flesta 

företag i studien inte har någon extern ägare. 

 

Frågan om lån hade ett övrigt-alternativ för att ge respondenterna möjlighet att berätta om de 

har någon annan form av lån än de vi nämnt. Det var endast ett par stycken av respondenterna 

som valde att skriva något under övrigt och det gör det inte möjligt för oss att urskilja någon 

trend för andra typer av lån. Det verkar därför som att vi fått med de viktiga svarsalternativen 

i vår fråga. 
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Anställda 
Hur många anställda respondenterna hade presenteras i Appendix 4a. I tabell 3.3 tydliggör 

respondenternas attityder till två påståenden som berör antal anställda. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Vi	  skulle	  anstränga	  oss	  mer	  i	  vår	  
redovisning	  om	  vi	  hade	  haft	  fler	  
anställda.	  (1.21)	  

2	   1	   45,5	  %	   10,4	  %	   3,9	  %	   14,3	  %	   13	  %	   5,2	  %	   7,8	  %	  

Vi	  skulle	  anstränga	  oss	  mer	  i	  driften	  
av	  vårt	  företag	  om	  vi	  hade	  haft	  fler	  
anställda.	  (1.22)	  

3	   1	   35,1	  %	   10,4	  %	   5,2	  %	   13	  %	   15,6	  %	   5,2	  %	   15,6	  %	  

 

Tabell 3.3 - Enkätöversikt - Fler anställda 

 

Tabell 3.3 visar två variabler där typvärdet är ett, vilket innebär att många av respondenterna 

inte skulle anstränga sig mer i redovisningen och driften av företaget om de haft fler anställda. 

Modalprocenten (45,5 % för påstående 1.21 och 35,1 % för påstående 1.22) visar att det är en 

stor del, nästan hälften på påstående 1.21, av respondenterna som valt svarsalternativ 

instämmer inte alls. Anledningen till detta kan vara att de flesta av respondenterna inte har 

några anställda och att det då är svårt för dem att föreställa sig hur de skulle agera om de haft 

anställda.  

 

Tid 

För att kunna mäta om aktiebolagen lägger resurser på aktiviteter som kompenserar för 

revisorns funktion ställde vi frågor om detta. Frågorna och resultatet presenteras i tabell 3.4. 
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Tabell 3.4 - Enkätöversikt - Tid 1 

 

Övre delen av tabell 3.4 visar att typvärdet är sju (instämmer helt) på alla påståenden utom på 

påstående 1.13, där typvärdet är ett (instämmer inte alls). En anledning till det är troligtvis att 

många av respondenterna inte har några lån och därmed inte behöver lägga tid och energi på 

att vara trovärdiga gentemot någon långivare. Svaren på de andra påståendena tyder dock på 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Vi	  lägger	  ner	  tid	  och	  energi	  
på	  att	  göra	  oss	  trovärdiga	  
för	  våra	  långivare.	  (1.13)	  

2	   1	   48,1	  %	   7,8	  %	   6,5	  %	   10,4	  %	   3,9	  %	   7,8	  %	   15,6	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  tid	  och	  energi	  
på	  att	  göra	  oss	  trovärdiga	  
för	  våra	  leverantörer.	  (1.14)	  

5	   7	   18,2	  %	   11,7	  %	   6,5	  %	   9,1	  %	   11,7	  %	   10,4	  %	   32,5	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  tid	  och	  energi	  
på	  att	  göra	  oss	  trovärdiga	  
för	  våra	  kunder.	  (1.15)	  

7	   7	   3,9	  %	   2,6	  %	   0	  %	   1,3	  %	   9,1	  %	   16,9	  %	   66,2	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  tid	  och	  energi	  
på	  att	  göra	  oss	  trovärdiga	  
för	  Skatteverket.	  (1.16)	  

6	   7	   6,5	  %	   10,4	  %	   7,8	  %	   9,1	  %	   13	  %	   10,4	  %	   42,9	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  tid	  och	  energi	  
på	  att	  göra	  oss	  trovärdiga	  
för	  Bolagsverket	  (1.17)	  

5	   7	   22,1	  %	   9,1	  %	   10,4	  %	   7,8	  %	   10,4	  %	   5,2	  %	   35,1	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  mycket	  tid	  på	  
att	  se	  till	  att	  uppgifter	  som	  
redovisas	  till	  Skatteverket	  är	  
korrekta.	  (1.30)	  

6	   7	   7,8	  %	   6,5	  %	   1,3	  %	   16,9	  %	   10,4	  %	   20,8	  %	   36,4	  %	  

Vi	  lägger	  ner	  mycket	  tid	  på	  
att	  se	  till	  att	  uppgifter	  som	  
redovisas	  till	  Bolagsverket	  
är	  korrekta.	  (1.31)	  

6	   7	   9,1	  %	   13	  %	   3,9	  %	   13	  %	   10,4	  %	   16,9	  %	   33,8	  %	  

Fråga:	  Vad	  gör	  ni	  för	  att	  
vara	  trovärdiga?	  (1.18)	  

	   Typvärde	   0	   1	   	   	   	   	   	  

Certifiering/Kvalitetssäkring	   	   0	   76,6	  %	   23,4	  %	   	   	   	   	   	  
Vi	  informerar	  mycket	  om	  
företaget	   	   0	   79,2	  %	   20,8	  %	   	   	   	   	   	  

Kampanjer	  för	  att	  skapa	  ett	  
gott	  rykte	   	   0	   87	  %	   13	  %	   	   	   	   	   	  

Lämnar	  garantier	   	   0	   68,8	  %	   31,2	  %	   	   	   	   	   	  
Betalar	  allt	  i	  tid	   	   1	   10,4	  %	   89,6	  %	   	   	   	   	   	  
Vi	  är	  noga	  med	  att	  hålla	  
kontakt	   	   1	   28,6	  %	   71,4	  %	   	   	   	   	   	  

Vi	  lyssnar	  på	  våra	  kunder	  
för	  att	  försäkra	  oss	  om	  att	  vi	  
förstår	  deras	  förväntningar.	  

	   1	   18,2	  %	   81,8	  %	   	   	   	   	   	  

Vi	  lyssnar	  på	  våra	  
leverantörer	  för	  att	  försäkra	  
oss	  om	  att	  vi	  förstår	  deras	  
förväntningar.	  

	   1	   49,4	  %	   50,6	  %	   	   	   	   	   	  

Redovisningskonsult	   	   1	   36,4	  %	   63,6	  %	   	   	   	   	   	  
Hjälp	  med	  bokföring	  och	  
bokslut	   	   1	   35,1	  %	   64,9	  %	   	   	   	   	   	  

Skattekonsult	   	   0	   81,8	  %	   18,2	  %	   	   	   	   	   	  
Deklarationshjälp	   	   1	   29,9	  %	   70,1	  %	   	   	   	   	   	  
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att företagen lägger tid på att kompensera för revisorns funktion legitimitet, genom att försöka 

vara trovärdiga. Nedre delen av tabellen visar vilka aktiviteter som företagen ägnar sig mest åt 

för att vara trovärdiga. De variabler med typvärde ett är de mest populära. Respondenterna 

försöker alltså betala allt i tid, de är noga med att hålla kontakt, de lyssnar på sina kunder och 

leverantörer för att försäkra sig om att de förstår deras förväntningar, de anlitar 

redovisningskonsult och deklarationshjälp och får hjälp med bokföring och bokslut. Ingen av 

de här alternativen tar dock speciellt mycket tid i anspråk för företaget. Aktiviteter som 

kampanjer för att skapa ett gott rykte och att informera mycket om företaget bedöms ta mer 

tid från företagets övriga verksamhet. 

 

På frågan om vad företagen gör för att vara trovärdiga fanns ett övrigt-alternativ, där 

respondenterna fick möjlighet att skriva fritt vilka aktiviteter de lägger tid på för att vara 

trovärdiga. Här har några respondenter nämnt att de använder olika typer av IT-system som 

hjälpmedel. Ett par respondenter har även tryckt på att de menar det de säger och att ärlighet 

och moral viktigt. Ett par respondenter har också nämnt att de använder olika typer av 

konsulter, trots att lagen inte kräver det. 

 

Tabell 3.5 visar resultaten av två frågor där ägarna själva fick bedöma skillnaden i tiden de 

lägger ner på redovisning och driften av företaget nu jämfört med när de hade revisor. De 

respondenter som svarat Vet ej och Vi har aldrig haft revisor, är inte intressanta för vidare 

analys och har inte tagits med i tabellen. 
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Fråga:	  Om	  ni	  tidigare	  haft	  revisor,	  hur	  
upplever	  ni	  den	  tid	  som	  ni	  själva	  lägger	  
ner	  på	  er	  redovisning	  nu	  när	  ni	  inte	  har	  
revisor	  längre?	  (1.19)	  

m	   s	   Typvärde	   0	   1	  

Det	  krävs	  mindre	  tid	   0,1299	   0,33836	   0	   87	  %	   13	  %	  

Tiden	  är	  densamma	   0,5325	   0,50222	   1	   46,8	  %	   53,2	  %	  

Det	  krävs	  lite	  mer	  tid	   0,0519	   0,22338	   0	   94,8	  %	   5,2	  %	  

Det	  krävs	  mycket	  mer	  tid	   0	   0	   0	   100	  %	   0	  %	  
Fråga:	  Om	  ni	  tidigare	  haft	  revisor,	  hur	  
upplever	  ni	  den	  tid	  som	  ni	  själva	  lägger	  
ner	  på	  driften	  av	  ert	  företag	  nu	  när	  ni	  inte	  
har	  revisor	  längre?	  (1.20)	  

m	   s	   Typvärde	   0	   1	  

Det	  krävs	  mindre	  tid	   0,0909	   0,28936	   0	   90,9	  %	   9,1	  %	  

Tiden	  är	  densamma	   0,5455	   0,50119	   1	   45,5	  %	   54,5	  %	  

Det	  krävs	  lite	  mer	  tid	   0,0260	   0,16010	   0	   97,4	  %	   2,6	  %	  

Det	  krävs	  mycket	  mer	  tid	   0	   0	   0	   100	  %	   0	  %	  
 

Tabell 3.5 - Enkätöversikt - Tid 2 

 

Tabell 3.5 visar att ingen av respondenterna bedömer att de lägger ner mer tid nu än innan 

revisorn försvann. Svarsalternativet Tiden är densamma är den enda variabeln med typvärde 

ett (modalprocent 53,2 % på påstående 1.19 och 54,5 % på påstående 1.20). Med andra ord 

verkar inte respondenterna själva uppleva att de lägger mer tid på redovisningen och driften 

av företaget nu än när de hade revisor. Det tyder på att kostnader hänförliga till revisorn i 

företaget har minskat för företaget. 

 

Kunskap 

Ägarna fick i enkäten ta ställning till påståenden om deras kunskap i redovisning och regler, 

svaren presenteras i tabell 3.6. 
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Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  upplever	  att	  vi	  har	  
kunskap	  om	  
redovisningsregler	  för	  
små	  aktiebolag.	  (1.23)	  

5	   5	   6,5	  %	   3,9	  %	   16,9	  %	   13	  %	   28,6	  %	   18,2	  %	   13	  %	  

Vi	  upplever	  att	  vi	  har	  
kunskap	  om	  
skatteregler	  för	  små	  
aktiebolag.	  (1.24)	  

5	   5	   5,2	  %	   6,5	  %	   20,8	  %	   7,8	  %	   28,6	  %	   18,2	  %	   13	  %	  

Vi	  är	  säkra	  på	  att	  vi	  gör	  
rätt	  i	  förhållande	  till	  
Skatteverket.	  (1.25)	  

7	   7	   0	  %	   2,6	  %	   2,6	  %	   3,9	  %	   5,2	  %	   27,3	  %	   58,4	  %	  

Vi	  är	  säkra	  på	  att	  vi	  gör	  
rätt	  i	  förhållande	  till	  
Bolagsverket.	  (1.26)	  

7	   7	   0	  %	   0	  %	   3,9	  %	   6,5	  %	   6,5	  %	   22,1	  %	   61	  %	  

Vi	  är	  säkra	  på	  att	  vår	  
redovisning	  under	  året	  
är	  korrekt.	  (1.27)	  

7	   7	   1,3	  %	   1,3	  %	   1,3	  %	   0	  %	   3.9	  %	   23,4	  %	   68,8	  %	  

Vi	  upplever	  att	  det	  är	  
lätt	  att	  fylla	  i	  
dokumenten	  till	  
Skatteverket	  korrekt.	  
(1.28)	  

5	   6	   6,5	  %	   9,1	  %	   2,6	  %	   15,6	  %	   19,5	  %	   24,7	  %	   22,1	  %	  

Vi	  upplever	  att	  det	  är	  
lätt	  att	  fylla	  i	  
dokumenten	  till	  
Bolagsverket	  korrekt.	  
(1.29)	  

6	   6	   3,9	  %	   7,8	  %	   2,6	  %	   18,2	  %	   11,7	  %	   24,7	  %	   31,2	  %	  

 

Tabell 3.6 - Enkätöversikt - Kunskap 

 

Tabell 3.6 visar att en stor del av ägarna bedömer att de själva har ganska bra kunskap om 

redovisningsregler och skatteregler för små aktiebolag. Typvärdet är fem på båda frågorna. 

En övervägande majoritet av respondenterna bedömer att de är säkra på att de gör rätt i 

förhållande till både Skatteverket och Bolagsverket samt att redovisningen under året är 

korrekt. Typvärdet är sju på alla de tre påståendena och modalprocenten är 58,4 % för fråga 

1.25, 61 % för fråga 1.26 respektive 68.8% för fråga 1.27. På de två frågorna om 

respondenterna upplever att det är lät att fylla i dokument till Skatteverket och Bolagsverket 

korrekt är typvärdet sex. Alltså bedömer de flesta ägare att det är lätt att fylla i dokumentet 

korrekt. 

 
5.1.2 Långivare 
Tabellen över svarsfrekvens för variabeln storlek på stad finns presenterad i Appendix 4b. I 
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analysen av enkäten till långivare har vi valt att bara ta med svaren från de respondenter som 

svarat på alla frågor eftersom vi då får säkrare resultat. Efter att ha filtrerat bort svaren från de 

respondenter som inte svarat på alla frågor, slutade vi med 69 svar. I analysen av enkäten till 

långivare är alltså n = 69. Ingen av de variabler som presenteras för enkäten till långivare är 

normalfördelad. 

 

Osäkerhet 

För att ta reda på om långivarna upplever en osäkerhet i och med att revisorn försvinner fick 

de ta ställning till tre påståenden som behandlar detta. Resultaten presenteras i tabell 4.1. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  är	  tveksamma	  till	  
att	  ge	  krediter	  till	  
företag	  utan	  revisor.	  
(2.9)	  

4	   2	   8,7	  %	   20,3	  %	   10,1	  %	   15,9	  %	   11,6	  %	   17,4	  %	   15,9	  %	  

Om	  ett	  företag	  utan	  
revisor	  vill	  låna	  
pengar	  av	  oss	  utreder	  
vi	  varför	  företaget	  
inte	  har	  revisor.	  
(2.10)	  

6	   7	   5,8	  %	   8,7	  %	   7,2	  %	   8,7	  %	   17,4	  %	   23,2	  %	   29,0	  %	  

Om	  ett	  företag	  som	  
sedan	  en	  längre	  tid	  
haft	  lån	  hos	  oss,	  
väljer	  att	  inte	  längre	  
ha	  revisor,	  granskar	  
vi	  vår	  relation	  med	  
företaget.	  (2.13)	  

4	   5	   15,9	  %	   14,5	  %	   11,6	  %	   13	  %	   20,3	  %	   11,6	  %	   13	  %	  

 

Tabell 4.1 - Enkätöversikt - Osäkerhet 

 

På första påståendet är typvärdet av svaren två (20,3 %). Det innebär att många av långivarna 

inte är tveksamma till att ge krediter till företag utan revisor. Detta indikerar att långivarna 

inte upplever speciellt hög osäkerhet i utbytet med aktiebolagen när revisorn plockas bort. 

Däremot utreder de flesta långivarna (29 %) varför aktiebolagen väljer att inte ha revisor. 

Vilket också framkom i vår förstudie. Långivarna är intresserade av att veta anledningen till 

att aktiebolagen väljer bort revisorn. Det är viktigt för långivarna att veta om det är för att 

aktiebolaget är så pass bra och klarar sig utan revisor eller om det är för att företaget går 

dåligt och för att ägarna då vill dölja detta. Eftersom långivarna sannolikt inte utreder varför 
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ett aktiebolag med revisor valt att ha revisor, så är detta en extrainsats i långivarnas utbyte 

med aktiebolag utan revisor. 

 



	  
	  
	  

	   79	  

Tid 
Långivarna fick ta ställning till påståenden om arbetssätt och olika aktiviteter, med syfte att ta 

reda på om de verkar uppleva någon osäkerhet och om de lägger mer tid nu än innan på att 

minska osäkerheten. Resultaten presenteras i tabell 4.2. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  har	  ändrat	  vårt	  
arbetssätt	  sedan	  
revisionsplikten	  
slopades.	  (2.2)	  

2	   1	   40,6	  %	   24,6	  %	   15,9	  %	   7,2	  %	   8,7	  %	   1,4	  %	   1,4	  %	  

Vårt	  arbetssätt	  
skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  företag	  som	  
har	  revisor	  och	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (2.3)	  

5	   6	   17,4	  %	   11,6	  %	   10,1	  %	   4,3	  %	   18,8	  %	   20,3	  %	   17,4	  %	  

Vi	  lägger	  mer	  tid	  
på	  att	  kolla	  olika	  
nyckeltal	  för	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (2.4)	  

5	   5	   11,6	  %	   8,7	  %	   7,2	  %	   13,0	  %	   31,9	  %	   11,6	  %	   15,9	  %	  

Vi	  gör	  fler	  
uppföljningar	  med	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (2.5)	  

4	   5	   15,9	  %	   14,5	  %	   7,2	  %	   15,9	  %	   26,1	  %	   10,1	  %	   10,1	  %	  

Vi	  går	  igenom	  
affärsplan,	  budget	  
m.m.	  mer	  noggrant	  
med	  företag	  som	  
inte	  har	  revisor.	  
(2.6)	  

5	   5	   14,5	  %	   14,5	  %	   4,3	  %	   10,1	  %	   27,5	  %	   14,5	  %	   14,5	  %	  

Vi	  är	  mer	  
noggranna	  med	  
kreditupplysningar	  
nu	  än	  innan	  
revisionsplikten	  
avskaffades.	  (2.7)	  

1	   1	   55,1	  %	   15,9	  %	   5,8	  %	   8,7	  %	   5,8	  %	   4,3	  %	   4,3	  %	  

Vi	  är	  mer	  
noggranna	  med	  
kreditupplysningar	  
av	  företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (2.8)	  

2	   1	   49,3	  %	   11,6	  %	   5,8	  %	   8,7	  %	   7,2	  %	   7,2	  %	   10,1	  %	  

 

Tabell 4.2 - Enkätöversikt - Tid kopplat till osäkerhet 
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Tabell 4.2 visar att de flesta respondenter (40,6 %) anser att de inte har ändrat sitt arbetssätt 

sedan revisionsplikten avskaffades. Däremot instämmer många av respondenterna (20,3 %) 

om att de har olika arbetssätt för företag med och utan revisor. Typvärdet är fem för 

påståendena om långivarna lägger mer tid på att kolla olika nyckeltal, göra fler uppföljningar 

och gå igenom affärsplan med mera för företag utan revisor. Detta är intressant eftersom de 

långivare vi pratade med i förstudien menade att de inte arbetar annorlunda med aktiebolag 

utan revisor. Svaren antyder trots det att de flesta långivare faktiskt arbetar annorlunda med 

dessa aktiebolag. Vad gäller kreditupplysningar så är typvärdet ett på båda påståendena. 

Respondenterna instämmer alltså inte alls i att de är mer noggranna med kreditupplysningar 

nu än innan revisionsplikten avskaffades. Med andra ord läggs ingen extra tid på aktiviteter 

som kreditupplysning av aktiebolag utan revisor, som inte läggs på aktiebolag med revisor. 

 

Eftersom vi misstänkte att långivarna eventuellt lägger ner mer tid på aktiebolag utan revisor 

var det intressant att ställa frågor om ifall aktiebolag utan revisor på något sätt får kompensera 

för detta genom sämre lånevillkor. Med det som bakgrund fick respondenterna ta ställning till 

två påståenden om det här. Svaren presenteras i tabell 4.3. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

De	  flesta	  
företag	  utan	  
revisor	  får	  
högre	  ränta	  än	  
företag	  med	  
revisor.	  (2.11)	  

2	   1	   42	  %	   15,9	  %	   4,3	  %	   24,6	  %	   8,7	  %	   1,4	  %	   2,9	  %	  

De	  flesta	  
företag	  utan	  
revisor	  får	  
kortare	  
amorteringstid	  
än	  företag	  med	  
revisor.	  (2.12)	  

2	   1	   44,9	  %	   15,9	  %	   2,9	  %	   26,1	  %	   10,1	  %	   0	  %	   0	  %	  

 

Tabell 4.3 - Enkätöversikt - Ränta och amorteringstid 
 

Båda påståendena har typvärde ett vilket tyder på att trots det att långivarna lägger ner mer tid 

på att utvärdera små aktiebolag utan revisor inför beslut om långivning, får aktiebolagen inte 

kompensera för detta i form av högre ränta eller kortare amorteringstid. I och med att 

långivarna verkar lägga ner lite mer tid på företag utan revisor, men inte låter företagen 

kompensera för detta kan en del av kostnaderna hänförliga till revisorn ha omfördelats till 
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långivarna.  

 

Förtroende 

Med syfte att undersöka om långivare föredar förtroendet i gamla utbyten framför revisorns 

funktioner, fick de ta ställning till tre påståenden som behandlar detta. Påståendena och svaren 

tydliggörs i tabell 4.4. 

 
Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  föredrar	  gamla	  kunder	  utan	  
revisor,	  framför	  nya	  kunder	  
utan	  revisor.	  (2.14)	  

4	   6	   17,4	  
%	  

5,8	  
%	  

10,1	  
%	  

23,2	  
%	  

7,2	  
%	  

24,6	  
%	  

11,6	  
%	  

Vi	  föredrar	  gamla	  kunder	  utan	  
revisor,	  framför	  nya	  kunder	  
med	  revisor.	  (2.15)	  

3	   1	   33,3	  
%	  

11,6	  
%	  

17,4	  
%	  

21,7	  
%	  

11,6	  
%	   0,	  %	   4,3	  

%	  

Vi	  föredrar	  gamla	  kunder	  med	  
revisor,	  framför	  nya	  kunder	  
utan	  revisor.	  (2.16)	  

6	   7	   10,1	  
%	  

4,3	  
%	  

5,8	  
%	  

18,8	  
%	  

8,7	  
%	  

14,5	  
%	  

37,7	  
%	  

 

Tabell 4.4 - Enkätöversikt - Gamla och nya utbytesparter 

 

Första påståendet i tabell 4.4 (2.14) har typvärde sex (24,6 %). Detta innebär att en stor del av 

respondenterna i stor utsträckning föredrar gamla utbytesparter framför nya, då ingen har 

revisor. Dock visar svarsfrekvensen att respondenterna spridda attityder till påståendet, då 

många inte instämmer alls. Vidare visar tabellen att påstående 2.15 har typvärde ett (33,3 %), 

vilket innebär att en stor del av respondenterna inte instämmer alls. Påstående 2.16 har 

typvärde sju (37,7 %). Detta tyder på att revisorn funktioner har större betydelse för 

långivarnas utbyten med de små aktiebolagen än förtroendet i utbytena. Speciellt eftersom 

långivarna tydligt föredrar nya utbytesparter med revisor, framför gamla utan revisor. Svaren 

på dessa påståenden är intressanta då det tydligt framkom i vår förstudie att långivarna hellre 

lånade ut pengar till små aktiebolag som de sedan tidigare hade ett utbyte med. Dessutom 

påpekade en intervjuperson i förstudien att detta inte skulle ha något med revisorn att göra 

utan enbart med den relationen som långivarna har till de små aktiebolagen.  
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Variabler för att validera studiens resultat 

Vi bad långivarna ta ställning till ett antal lite mer filosofiska påståenden som hjälper oss att 

validera våra resultat. Påståendena och resultaten presenteras i tabell 4.5. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Revisionspliktens	  
avskaffande	  har	  
inneburit	  mer	  
arbete	  för	  
banken	  i	  
kreditvärdering.	  
(2.17)	  

4	   5	   10,1	  %	   21,7	  %	   4,3	  %	   15,9	  %	   27,5	  %	   10,1	  %	   10,1	  %	  

Revisionspliktens	  
avskaffande	  har	  
inneburit	  högre	  
kreditrisk	  för	  
banken.	  (2.18)	  

4	   4,	  5	   11,6	  %	   8,7	  %	   10,1	  %	   24,6	  %	   24,6	  %	   11,6	  %	   8,7	  %	  

Revisionspliktens	  
avskaffande	  har	  
inneburit	  högre	  
kostnader	  för	  
banken.	  (2.19)	  

4	   1	   24,6	  %	   17,4	  %	   7,2	  %	   23,2	  %	   18,8	  %	   4,3	  %	   4,3	  %	  

 

Tabell 4.5 - Enkätöversikt - Filosofiska påståenden 

 

Påstående 2.17 visar att många långivare (27,5 %) upplever att avskaffandet av 

revisionsplikten har inneburit mer arbete för banken i kreditgivning. Många av långivarna 

anser också att avskaffandet av revisionsplikten har inneburit högre kreditrisk för banken. 

Svaren på det tredje påståendet i tabellen tyder på att det är något fler långivare inte anser att 

avskaffandet av revisionsplikten har lett till ökade kostnader för banken. 

 

5.1.3 Leverantörer 
Frekvenstabeller för variablerna ålder, kön, storlek på stad, transaktionsspecificitet och 

frekvens finns presenterade i Appendix 4c. I analysen av enkäten till leverantörer har vi valt 

att bara ta med svaren från de respondenter som svarat på alla frågor eftersom vi då får 

säkrare resultat. Efter att ha filtrerat bort svaren från de respondenter som inte svarat på alla 

frågor, slutade vi med 164 svar. I analysen av enkäten till leverantörer är alltså n = 164. Inga 

av de variabler som presenteras för enkäten till leverantörer är normalfördelade. 
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Osäkerhet 

Respondenterna fick ta ställning till påståenden som behandlar eventuell osäkerhet som 

uppstår mellan dem och deras utbytesparter. Påståendena och svaren presenteras i tabell 5.1. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  litar	  på	  våra	  kunder	  
(3.6)	   6	   7	   0	  %	   1,2	  %	   1,2	  %	   3	  %	   10,4	  %	   37,2	  %	   47	  %	  

Vi	  får	  betalt	  av	  våra	  
kunder.	  (3.7)	   7	   7	   0	  %	   0,6	  %	   0,6	  %	   0,6	  %	   4,9	  %	   27,4	  %	   65,9	  %	  

Vi	  får	  betalt	  av	  våra	  
kunder	  i	  tid.	  (3.8)	   6	   6	   0,6	  %	   0,6	  %	   2,4	  %	   9,1	  %	   18,3	  %	   36,6	  %	   32,3	  %	  

Vi	  får	  alltid	  den	  
information	  som	  vi	  
behöver	  från	  våra	  
kunder.	  (3.9)	  

5	   6	   0	  %	   1,2	  %	   7,9	  %	   17,0	  %	   25,6	  %	   28	  %	   20,1	  %	  

Vi	  litar	  på	  den	  
information	  som	  våra	  
kunder	  ger	  oss.	  (3.10)	  

6	   6	   0,6	  %	   1,8	  %	   1,2	  %	   8,5	  %	   11,6	  %	   44,5	  %	   31,7	  %	  

Om	  en	  kund	  har	  eller	  inte	  
har	  revisor	  spelar	  ingen	  
roll	  för	  oss.	  (3.13)	  

6	   7	   4,9	  %	   6,7	  %	   7,9	  %	   14,6	  %	   9,8	  %	   18,9	  %	   37,2	  %	  

Vi	  tar	  reda	  på	  om	  nya	  
kunder	  har	  revisor.	  (3.14)	   1	   1	   66,5	  %	   11,6	  %	   2,4	  %	   7,9	  %	   2,4	  %	   3,7	  %	   5,5	  %	  

Vi	  gör	  kontinuerligt	  
kreditupplysningar	  av	  
våra	  kunder.	  (3.15)	  

2	   1	   32,9	  %	   18,3	  %	   9,8	  %	   12,2	  %	   9,1	  %	   8,5	  %	   9,1	  %	  

Under	  de	  senaste	  två	  åren	  
har	  vi	  nekat	  kunder,	  då	  vi	  
har	  saknat	  information	  
om	  dem.	  (3.16)	  

1	   1	   63,4	  %	   13,4	  %	   4,9	  %	   7,9	  %	   4,3	  %	   2,4	  %	   3,7	  %	  

Antalet	  kunder	  som	  har	  
fått	  kortare	  kredittid	  har	  
ökat	  de	  senaste	  två	  åren.	  
(3.17)	  

1	   1	   64	  %	   11,6	  %	   5,5	  %	   14	  %	   1,8	  %	   1,8	  %	   1,2	  %	  

Om	  en	  ny	  kund	  inte	  har	  
revisor	  söker	  vi	  
information	  om	  kunden	  
på	  Internet.	  (3.18)	  

1	   1	   53,7	  %	   10,4	  %	   4,9	  %	   11,9	  %	   4,9	  %	   4,3	  %	   10,4	  %	  
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Vi	  kontrollerar	  alltid	  nya	  
kunder	  via	  
kreditupplysningstjänster
.	  (3.19)	  

2	   1	   41,5	  %	   15,9	  %	   6,7	  %	   10,4	  %	   3	  %	   6,1	  %	   16,5	  %	  

Nya	  kunder	  som	  inte	  har	  
revisor	  kontrollerar	  vi	  
alltid	  via	  
kreditupplysningstjänster
.	  (3.20)	  

1	   1	   54,3	  %	   14,6	  %	   5,5	  %	   7,9	  %	   1,2	  %	   4,9	  %	   11,6	  %	  

Om	  en	  ny	  kund	  inte	  har	  
revisor	  tar	  vi	  reda	  på	  
andras	  uppfattningar	  om	  
kunden.	  (3.21)	  

2	   1	   48,8	  %	   14	  %	   11,6	  %	   12,2	  %	   4,3	  %	   5,5	  %	   3,7	  %	  

Om	  en	  ny	  kund	  inte	  har	  
revisor	  tar	  vi	  reda	  på	  om	  
verksamheten	  är	  
certifierad.	  (3.22)	  

1	   1	   62,2	  %	   13,4	  %	   6,1	  %	   8,5	  %	   2,4	  %	   4,9	  %	   2,4	  %	  

Om	  en	  ny	  kund	  inte	  har	  
revisor	  tar	  vi	  reda	  på	  om	  
kunden	  använder	  sig	  av	  
en	  redovisningskonsult.	  
(3.23)	  

1	   1	   65,9	  %	   14	  %	   6,1	  %	   7,3	  %	   2,4	  %	   1,8	  %	   2,4	  %	  

 

Tabell 5.1 - Enkätöversikt - Osäkerhet 

 

De två första påståendena i tabellen, Vi litar på våra kunder och Vi får betalt av våra kunder, 

har båda typvärde sju (47 % för påstående 3.6 och 65,9 % för påstående 3.7). Detta innebär att 

respondenterna i hög grad instämmer helt med dessa två påståenden.  Svaren visar dessutom 

att ingen har svarat att de inte instämmer alls i påståendena. Det tyder på att leverantörerna 

inte upplever någon hög osäkerhet i utbytet med sina kunder. Påstående 3.8, 3.9 och 3.10 har 

samtliga typvärde sex, vilket antyder att leverantörerna i hög grad får betalt i tid och att de 

anser att informationen de får från sina kunder är tillförlitlig. Även på påståendet Det spelar 

ingen roll om en kund har eller inte har revisor instämmer en stor del av respondenterna helt 

(37,2 %). Typvärdet på påståendet är sju, vilket antyder att leverantörerna i studien inte bryr 

sig i någon större utsträckning om revisorns funktioner. Detta speglas även i påståendet Vi tar 

reda på om en ny kund har revisor, som har typvärde ett.  Majoriteten (66,5 %) av 

respondenterna instämmer därmed inte alls med detta påstående. Att leverantörerna anser att 

kundernas information är tillförlitlig tyder även svaren från påståendena 3.15 och 3.16 på, 

som även de har typvärde ett. Leverantörerna anser sig med andra ord inte göra kontinuerliga 

kreditupplysningar på sina kunder och de har inte heller behövt neka kunder de senaste två 

åren för att de har saknat information om dem. 
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Vidare fick respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om aktiviteter som de kan 

genomföra för att minska osäkerheten i utbytet med kunderna. Dessa ställdes i syfte att kunna 

mäta om leverantörerna lägger ner tid och resurser på aktiviteter som kompenserar för 

revisorns funktioner. Samtliga av dessa påståenden har typvärde ett. Det indikerar att 

leverantörerna inte lägger speciellt mycket tid på aktiviteter som kompenserar för revisorns 

funktioner. Detta hänger med stor sannolikhet ihop med att kunderna har stor tillit till sina 

kunder och känner att de får den tillförlitliga information som de behöver. 

  

5.1.4 Kunder 
Tabeller över svarsfrekvensen för variablerna kön, ålder storlek på stad, 

transaktionsspecificitet och frekvens finns representerade i Appendix 4d. I analysen av 

enkäten till kunder har vi valt att bara ta med svaren från de respondenter som svarat på alla 

frågor eftersom vi då får säkrare resultat. Efter att ha filtrerat bort svaren från de respondenter 

som inte svarat på alla frågor, slutade vi med 137 svar. I analysen av enkäten till kunder är 

alltså n = 137. Inga av de variabler som presenteras för enkäten till kunder är 

normalfördelade. Alla respondenter ur intressentgruppen kunder är företag. När vi skriver 

kunder i fortsättningen avses alltså företag som kunder och inte privatpersoner. 

 

Osäkerhet  

Med syfte att undersöka om kunderna upplever osäkerhet i utbytet med sina leverantörer fick 

de ta ställning till ett antal påståenden om detta. Svaren presenteras i tabell 6.1. 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  litar	  på	  våra	  
leverantörer.	  (4.6)	  	   6	   6	   0	  %	   0	  %	   2,2	  %	   8,8	  %	   27	  %	   39,4	  %	   22,6	  %	  

Våra	  leverantörer	  
levererar	  i	  tid.	  (4.7)	   6	   6	   0	  %	   0	  %	   3,6	  %	   11,7	  %	   30,7	  %	   41,6	  %	   12,4	  %	  

Vi	  får	  all	  den	  
information	  som	  vi	  
behöver	  från	  våra	  
leverantörer.	  (4.8)	  

5	   6	   0,7	  %	   0,7	  %	   5,8	  %	   19	  %	   29,2	  %	   29,9	  %	   14,6	  %	  

Vi	  litar	  på	  den	  
informationen	  som	  
våra	  leverantörer	  ger	  
oss.	  (4.9)	  

6	   6	   0	  %	   0	  %	   3,6	  %	   6,6	  %	   24,8	  %	   46	  %	   19	  %	  
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Om	  en	  leverantör	  har	  
eller	  inte	  har	  revisor	  
spelar	  ingen	  roll	  för	  
oss.	  (4.12)	  

5	   7	   6,6	  %	   6,6	  %	   7,3	  %	   18,2	  %	   14,6	  %	   20,4	  %	   26,3	  %	  

Vi	  tar	  reda	  på	  om	  nya	  
leverantörer	  har	  
revisor.	  (4.13)	  

1	   1	   65	  %	   13,1	  %	   5,8	  %	   9,5	  %	   2,9	  %	   1,5	  %	   2,2	  %	  

Vi	  gör	  kontinuerligt	  
kreditupplysningar	  av	  
våra	  leverantörer.	  
(4.14)	  

2	   1	   47,4	  %	   19	  %	   13,1	  %	   7,3	  %	   2,9	  %	   3,6	  %	   6,6	  %	  

Under	  de	  senaste	  två	  
åren	  har	  vi	  nekat	  
leverantörer	  då	  vi	  har	  
saknar	  information	  om	  
dem.	  (4.15)	  

1	   1	   57,7	  %	   19	  %	   2,9	  %	   8	  %	   2,9	  %	   3,6	  %	   5,8	  %	  

Om	  en	  ny	  leverantör	  
inte	  har	  revisor	  söker	  
vi	  information	  om	  
leverantören	  på	  
internet.	  (4.16)	  

1	   1	   52,6	  %	   13,9	  %	   8	  %	   7,3	  %	   5,8	  %	   5,1	  %	   7,3	  %	  

Om	  en	  ny	  leverantör	  
inte	  har	  revisor	  tar	  vi	  
reda	  på	  andras	  
uppfattningar	  om	  
leverantören.	  (4.19)	  

2	   1	   43,8	  %	   16,1	  %	   11,7	  %	   10,9	  %	   7,3	  %	   5,8	  %	   4,4	  %	  

Om	  en	  ny	  leverantör	  
inte	  har	  revisor	  tar	  vi	  
reda	  på	  om	  
leverantörens	  
verksamhet	  är	  
certifierad.	  (4.20)	  

2	   1	   46,7	  %	   11,7	  %	   14,6	  %	   9,5	  %	   5,1	  %	   5,8	  %	   6,6	  %	  

Om	  en	  ny	  leverantör	  
inte	  har	  revisor	  tar	  vi	  
reda	  på	  om	  
leverantören	  använder	  
sig	  av	  en	  
redovisningskonsult.	  
(4.21)	  

1	   1	   59,1	  %	   18,2	  %	   9,5	  %	   8,8	  %	   1,5	  %	   1,5	  %	   1,5	  %	  

 

Tabell 6.1 - Enkätöversikt - Osäkerhet  

 

Påståendet Vi litar på våra leverantörer har typvärde sex, hela 39,4 % av respondenterna 

instämmer helt med påståendet. Vidare tillfrågades respondenterna om påståendet Våra 

leverantörer levererar i tid. Påståendets typvärde är sex, vilket tyder på att respondenterna i 

hög utsträckning kan lita på att de får sina leveranser i tid. Även påstående 4.8 har typvärde 

sex, vilket tyder på att kunderna i stor utsträckning får den information av sina leverantörer 

som de behöver. Typvärdet för påståendet Vi litar på den informationen som leverantörerna 
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ger oss tyder på att en stor del av respondenterna (46 %) anser sig kunna lita på den 

information som de får av sina leverantörer. Svaren antyder alltså att kunderna inte verkar 

uppleva en hög osäkerhet i förhållandet till sina leverantörer. 

 

Därefter ställdes två påståenden med syfte att undersöka hur stor betydelse revisorn har i 

utbytet och om kunderna tar reda på om leverantörerna har revisor eller inte. Påstående 4.12 

har typvärdet sju. Detta pekar på att det inte spelar någon roll för många av respondenterna 

om deras leverantörer har eller inte har revisor. Påstående 4.13 ställdes sedan med syfte att ta 

reda på om respondenterna undersöker om nya leverantörer har revisor. Svaren visar att en 

majoritet av respondenterna (65 %) inte heller tar reda på om nya leverantörer har revisor.  

 

Resterande påståenden (4.14 - 4.21) i tabell 6.1 berör de aktiviteter som kunderna gör för att 

minska osäkerheten i utbytet med en leverantör. Dessa ställdes i syfte att kunna mäta om 

kunderna lägger ner mer resurser på aktiviteter som kompenserar för revisorns funktioner. 

Först ställdes påståendet, Vi gör kontinuerliga kreditupplysningar av våra leverantörer. 

Påståendets typvärde ett tyder på att kreditupplysningar inte är något som görs i större 

utsträckning då modalprocenten är hela 47.4 %. En majoritet (57.7 %) överensstämmer inte 

heller i påståendet 4.15. Vidare fick respondenterna svara på påståenden som handlar om 

eventuella aktiviteter som genomförs då en ny leverantör inte har revisor. Påstående 4.16 har 

typvärde ett, vilket tyder på att detta inte är vanligt förekommande bland våra respondenter. 

Detsamma gäller för påståendena 4.19 – 4.21. Detta antyder att kunderna inte i någon större 

utsträckning tar reda på om andras uppfattningar om leverantören, om verksamheten är 

certifierad eller om leverantören använder sig av en redovisningskonsult.  

 

5.1.5 Stat och samhälle 
Frekvenstabell över storlek på stad finns i Appendix 4e. Analysen av enkäten till Skatteverket 

ser lite annorlunda ut eftersom vi inte lyckades få in så många svar på enkäten. Största 

anledningen till det är antagligen att vi skickade ut enkäten mitt under Skatteverkets 

högsäsong. Eftersom respondenterna är så få har vi valt att inte filtrera bort de som inte svarat 

på alla frågor. I analysen är alltså n = 21. Med ett så litet svarsantal är det inte möjligt att 

genomföra några bivariata tester och därmed förs enbart en deskriptiv analys över enkäten till 

Skatteverket. Tester av fördelningar kommer alltså att beskrivas under detta avsnitt och inte 

under den fördjupade analysen. På grund av den låga svarsfrekvensen ger svaren på enkäten 
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enbart indikationer på hur det kan vara. 

 

Osäkerhet 

Respondenterna fick ta ställning till påståenden om eventuell osäkerhet i förhållandet till små 

aktiebolag. Påståendena och svaren presenteras i tabell 7.1. 
Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Vi	  litar	  på	  de	  små	  
aktiebolagen.	  (5.2)	  

5	   5	   0	  %	   0	  %	   9,5	  %	   19	  %	   33,3	  %	   9,5	  %	   19	  %	  

Vi	  får	  alltid	  den	  
information	  som	  vi	  
behöver	  från	  de	  
små	  aktiebolagen.	  
(5.3)	  

	  4,5	   5	   0	  %	   4,8	  %	   14,3	  %	   19	  %	   28,6	  %	   9,5	  %	   0	  %	  

Vi	  får	  alltid	  den	  
information	  som	  vi	  
behöver	  från	  de	  
små	  aktiebolagen	  i	  
tid.	  (5.4)	  

4	   4	   0	  %	   14,3	  %	   9,5	  %	   28,6	  %	   19	  %	   4,8	  %	   0	  %	  

Vi	  litar	  på	  den	  
information	  som	  de	  
små	  aktiebolagen	  
ger	  oss.	  (5.5)	  

5	   5	   0	  %	   4,8	  %	   4,8	  %	   19	  %	   38,1	  %	   14,3	  %	   4,8	  %	  

Vi	  får	  in	  
betalningar	  från	  de	  
små	  aktiebolagen	  i	  
tid.	  (5.6)	  

5	   4,	  5	   0	  %	   0	  %	   4,8	  %	   19	  %	   19	  %	   14,3	  %	   0	  %	  

Vi	  har	  ändrat	  vårt	  
arbetssätt	  sedan	  
revisionsplikten	  
avskaffades	  för	  små	  
aktiebolag.	  (5.7)	  

5	   5,	  6,	  7	   9,5	  %	   4,8	  %	   9,5	  %	   9,5	  %	   14,3	  %	   14,3	  %	   14,3	  %	  

Vårt	  arbetssätt	  
skiljer	  sig	  åt	  mellan	  
företag	  som	  har	  
revisor	  och	  företag	  
som	  inte	  har	  
revisor.	  (5.8)	  

5	   2,	  6	   4,8	  %	   19	  %	   4,8	  %	   9,5	  %	   14,3	  %	   19	  %	   9,5	  %	  

Vi	  har	  fått	  ökade	  
befogenheter	  att	  
granska	  företag	  
sedan	  
revisionsplikten	  
avskaffades.	  (5.9)	  

6,5	   7	   4,8	  %	   0	  %	   0	  %	   9,5	  %	   9,5	  %	   19	  %	   42,9	  %	  
	  
	  

Vi	  gör	  fler	  
förebyggande	  
kontroller	  av	  
bokföringen	  hos	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (5.10)	  

7	   7	   0	  %	   0	  %	   4,8	  %	   0	  %	   19	  %	   19	  %	   52,4	  %	  

Vi	  gör	  fler	  
uppföljningar	  av	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (5.11)	  

4	   2,	  6,	  7	   9,5	  %	   14,3	  %	   9,5	  %	   9,5	  %	   9,5	  %	   14,3	  %	   14,3	  %	  
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Vi	  har	  tätare	  
kontakt	  med	  
företag	  som	  inte	  
har	  revisor.	  (5.12)	  

5	   2,	  5	   0	  %	   19	  %	   4,8	  %	   9,5	  %	   19	  %	   14,3	  %	   9,5	  %	  

Vi	  ber	  om	  fler	  
kompletterande	  
uppgifter	  av	  företag	  
som	  inte	  har	  
revisor.	  (5.13)	  

3	   2	   4,8	  %	   23,8	  %	   4,8	  %	   9,5	  %	   9,5	  %	   4,8	  %	   4,8	  %	  

Vi	  har	  gjort	  det	  
enklare	  för	  små	  
aktiebolag	  att	  
lämna	  in	  uppgifter.	  
(5.14)	  

5,5	   4,	  7	   4,8	  %	   4,8	  %	   0	  %	   14,3	  %	   9,5	  %	   19	  %	   14,3	  %	  

Vi	  lägger	  mer	  tid	  på	  
att	  informera	  de	  
små	  aktiebolagen	  
om	  vilka	  regler	  som	  
gäller	  för	  dem.	  
(5.15)	  

6	   7	   9,5	  %	   0	  %	   0	  %	   9,5	  %	   14,3	  %	   23,8	  %	   28,6	  %	  

 

Tabell 7.1 - Enkätöversikt - Osäkerhet 

 

Påstående 5.2 har typvärde fem med en modalprocent på 33,3 %, vilket antyder att en stor del 

av respondenten anser sig i ganska hög stor utsträckning kunna lita på de små aktiebolagen. 

Även påstående 5.3 antyder att respondenterna anser att de i ganska stor utsträckning alltid får 

den information de behöver från de små aktiebolagen. Däremot har påstående 5.4 lite lägre 

typvärde, fyra (28.6 %). Svarsfrekvensen visar att lika många som har svarat att de inte får 

informationen i tid, har svarat att de får informationen i tid. De flesta respondenter har samma 

attityd till påstående 5.5. Typvärdet är fem (38,1 %) och en majoritet (57,2 %) av 

respondenterna har svarat mellan fem och sju och instämmer alltså till påståendet. Svaren på 

påstående 5.6 antyder att en stor del av respondenterna anser att de små aktiebolagen betalar i 

tid. Svaren på påståendena ovan antyder att Skatteverket anser sig kunna lita på de små 

aktiebolagen. På grund av den låga svarsfrekvensen går det inte att med säkerhet uttala sig om 

att det är så.  

 

Därefter fick respondenterna ta ställning till påståenden som behandlar de aktiviteter som 

Skatteverket gör för att minska osäkerheten i utbytet med de små aktiebolagen. 

Respondenterna ombads först ta ställning till påståendet 5.7. Typvärdena fem, sex och sju 

med en sammanlagd modalprocent på 42,9 % ger indikationer på att Skatteverket har ändrat 

sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades. Något som även framkom vid vår förstudie. 

Respondenterna fick sedan ta ställning till påstående 5.8. Typvärdet två och sex visar tydligt 
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att fler observationer krävs för att över huvud taget kunna göra något uttalande om påståendet, 

respondenternas attityder verkar vara spridda. Påstående 5.9 och 5.10 har båda typvärde sju. 

Detta antyder att respondenterna anser att Skatteverket har fått ökade befogenheter att granska 

de små aktiebolagen sedan revisionsplikten avskaffades. Vilket också framkom i vår 

förstudie. En majoritet (52,4 %) anser dessutom att de gör fler förebyggande kontroller av 

bokföringen hos företag som inte har revisor.  Även hos påstående 5.11 är typvärdena spridda, 

två, sex och sju. Detsamma gäller påstående 5.12 och 5.14 som har typvärdena två och fem 

respektive fyra och sju. På påstående 5.13 har de flesta respondenter svarat Instämmer inte 

alls. Detta indikerar att Skatteverket inte ber om fler kompletterande uppgifter av företag som 

inte har revisor, än företag med revisor. Respondenterna fick också ta ställning till påståendet 

5.15. Påståendet har typvärde sju vilket antyder att Skatteverket lägger mer resurser på detta.  

 

Till sist fick Skatteverket ta ställning till ett antal lite mer filosofiska påståenden, som hjälper 

oss att validera våra resultat. Påstående 5.16 har typvärdet tre, vilket antyder att Skatteverket 

inte upplever att småföretagare har blivit mer noggranna med sin redovisning. Påstående 5.17 

har typvärde fyra (23,8 %). Respondenterna tenderar därmed att vara neutrala i frågan om de 

små aktiebolagens förtroende för dem har ökat sedan revisionsplikten avskaffades. Påstående 

5.8 har typvärde fem, vilket indikerar att de flesta respondenter har svarat att de instämmer i 

påståendet. Det finns därmed tendenser till att avskaffande av revisionsplikten har inneburit 

en ökad arbetsbelastning för Skatteverket. Påstående 5.19 har typvärdena sex och sju. Detta 

indikerar att avskaffandet av revisionsplikten kan ha inneburit att Skatteverket har fått ökade 

kostnader. Påstående 5.20 har ett typvärde på fyra (19 %). Respondenterna är alltså neutrala i 

frågan om småföretagare har blivit mindre noggranna med sin redovisning sedan 

revisionsplikten avskaffades. Påståendets svarsfrekvens ger dock indikationer på att det kan 

vara så då 23,9 % av respondenterna har angett svarsalternativen fem till sju. Typvärdet två på 

påstående 5.21 antyder att enkätens respondenter inte anser att revisionspliktens avskaffande 

har inneburit att förtroendet för Skatteverket har minskat bland små aktiebolag. Vidare 

ställdes påståendet 5.22, där typvärdena sex och sju ger indikationer på att de oavsiktliga 

felen är större hos de små aktiebolagen utan revisor, än hos de med revisor. Till sist ombads 

respondenterna till att ta ställning till påståendet 5.22. Påståendets svarsfrekvens indikerar att 

de inte är så att fler F-skatter har återkallats då 23,8 % av respondenterna har angett 

svarsalternativen ett till två.     
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Test av fördelning 

För att ta reda på vilket test som var lämpligt för att pröva fördelningen hos variablerna i 

enkäten till Skatteverket genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov Test på samtliga variabler 

utom Storlek på stad. Variabeln valdes bort eftersom vi inte var intresserade av att testa 

fördelningen hos Storlek på stad bland respondenterna. Testet visade att samtliga variabler 

utom 5.10 var normalfördelade. De normalfördelade variablernas fördelning testade med T-

test. Variabeln som inte var normalfördelad testades med Chi2-test. Resultaten av testerna 

visade att samtliga variabler hade en signifikant fördelning. Det var därmed statistiskt 

säkerställt att fördelningen inte var slumpmässig. 

 

Det är en hög osäkerhet i de svar som vi har fått fram genom enkäten till Skatteverket på 

grund av den låga svarsfrekvensen. Därmed ger de oss enbart indikationer. För att få en 

rättvisande bild av hur Skatteverket har påverkats av avskaffandet av revisionsplikten hade vi 

behövt fler svar.  

 

Företagsmarknaden 

Respondenterna i enkäten till långivare, leverantörer och kunder fick ta ställning till 

påståenden som behandlar effektiviteten på företagsmarknaden. Påståendena och svaren 

presenteras i tabell 7.2, 7.3 och 7.4. 

 
Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Revisionspliktens	  avskaffande	  har	  
inneburit	  att	  banken	  fått	  färre	  nya	  
låntagare	  bland	  småföretagare.	  
(2.20)	  

2	   1	   42,0	  
%	  

23,2	  
%	  

14,5	  
%	  

11,6	  
%	  

5,8	  
%	  

1,4	  
%	  

1,4	  
%	  

Revisionspliktens	  avskaffande	  har	  
inneburit	  fler	  låneansökningar	  från	  
småföretagare.	  (2.21)	  

1	   1	   52,2	  
%	  

20,3	  
%	  

8,7	  
%	  

17,4	  
%	  

0,0	  
%	  

1,4	  
%	   0	  %	  

 

Tabell 7.2 - Enkätöversikt – Långivare 
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Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  har	  fått	  fler	  kunder	  som	  är	  
små	  aktiebolag	  de	  senaste	  två	  
åren.	  (3.24)	  

2	   1	   40,2	  %	   18,3	  %	   11	  %	   11	  %	   6,7	  %	   4,9	  %	   7,9	  %	  

Vi	  har	  fått	  färre	  kunder	  som	  är	  
små	  aktiebolag	  sen	  senaste	  två	  
åren.	  (3.25)	  

2	   1	   48,8	  %	   18,9	  %	   10,4	  
%	  

15,2	  
%	   3	  %	   1,8	  %	   1,8	  %	  

 

Tabell 7.3 - Enkätöversikt – Leverantörer 

 

Påstående	   md	   Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Vi	  har	  fått	  fler	  leverantörer	  
som	  är	  små	  aktiebolag	  de	  
senaste	  två	  åren.	  (4.22)	  

	  
2	  

	  
1	  

	  
38	  %	  

	  
19	  %	  

	  
16.1	  %	  

	  
14.6	  %	  

	  
6.6	  %	  

	  
2.2	  %	  

	  
3.6	  %	  

Vi	  har	  fått	  färre	  leverantörer	  
som	  är	  små	  aktiebolag	  de	  
senaste	  två	  åren.	  (4.23)	  	  

	  
2	  

	  
1	  

	  
40.9	  %	  

	  
18.2	  %	  

	  
13.9	  %	  

	  
16.1	  %	  

	  
3.6	  %	  

	  
2.9	  %	  

	  
4.4	  %	  

 

Tabell 7.4 - Enkätöversikt - Kunder 

 

Långivarna upplever inte att de fått fler låneansökningar eller färre nya låntagare (42 % på 

påstående 2.20 och 52,2 % på påstående 2.21). Leverantörernas svar antyder att inte heller de 

upplever att de fått varken fler eller färre kunder (modalprocenten 40.2 % på påstående 3.24 

och 48.8 % på påstående 3.25). Det är över 60 % av leverantörerna som svarat ett till tre på 

båda påståendena (69,5 % på påstående 3.24 och 78,1 % på påstående 3.25).  Kundernas svar 

antyder att de flesta kunder inte instämmer alls i något av påståendena (modalprocenten 38 % 

på påstående 4.22 och 40,9 % på påstående 4.23).  
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5.2 Fördjupad analys 
I detta avsnitt avsåg vi pröva studiens hypoteser, för att se om de kunde accepteras eller måste 

förkastas. Studiens hypoteser testades främst genom faktoranalys där specifika påståenden 

från enkäterna slogs ihop till nya variabler. I vissa fall har enskilda påståenden från enkäterna 

testats. I de fall de enskilda påståendena enbart testats genom univariata tester, har vi satt en 

gräns på att mer än 60 % av respondenterna måste instämma eller inte med påståendena för 

att det ska finnas stöd för hypotesen. När vi har behövt koda om de enskilda variablerna 

beskriver vi varför och hur vi har kodat dem. 

 

Den fördjupade analysen bygger till stor del på faktoranalys. Anledningen till detta var att 

flera påståenden i enkäterna kunde användas för att testa samma hypoteser. Vi ville därför slå 

ihop de olika påståendena till en enda variabel.  

 

5.2.1 Ägare 
Faktor- och reliabilitetsanalys 

Utifrån en faktoranalys genererades faktorer som visade hur olika specifika påståenden från 

enkäten var relaterade till varandra. Innan faktoranalysen genomfördes vändes påstående 1.28 

och 1.29 så att svarsalternativ ett blev sju, två blev sex och så vidare. Detta gjordes eftersom 

de var ställda åt andra hållet jämfört med resten av påståendena. Faktoranalysen konstruerade 

fem olika faktorer (Appendix 5a). Faktor 4 och 5 hade båda ett eigenvalue marginellt över 1, 

vilket innebar att de båda skulle kunna plockas bort från vidare analys. Men eftersom faktor 4 

direkt mäter den tid som ägarna lägger ner, tyckte vi att den var extra intressant och därför 

valde vi att behålla den. Valet att lämna faktor 5 utanför vidare analys motiveras ytterligare då 

kurvan i “Scree Plot”-tabellen (Appendix 5a) avtar efter faktor 4. En ny faktoranalys 

genomfördes och resultatet presenteras i tabell 8.1. för de 12 specifika påståenden som 

genererade 4 faktorer. 
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Rotated	  Component	  Matrix 

Component	  
	  Påstående	   1	   2	   3	   4 
1.16	   ,837	   	   	    

1.17	   ,798	   	   	    

1.15	   ,767	   	   	    

1.14	   ,700	   	   	    

1.13	   ,507	   	   	    

1.26	   	   ,895	   	    

1.25	   	   ,887	   	    

1.27	   	   ,883	   	    

1.24	   	   	   ,937	    

1.23	   	   	   ,933	    

1.30	   	   	   	   ,933 

1.31	   	   	   	   ,886 

 
Tabell 8.1 – Rotated Component Matrix - Faktorernas laddningar 

 

De faktorer som bildades genom faktoranalysen reliabilitetstestades genom Cronbach´s Alpha 

Test med syfte att undersöka faktorernas relevans för fortsatt analys. Resultatet blev att 

samtliga fyra faktorer nådde upp till reliabilitetskravet med ett Cronbach´s Alphavärde 

överstigande 0,7 (Matkar, 2012). Utifrån de fyra faktorerna vi valde att gå vidare med 

skapade vi fyra nya variabler. Detta gjorde vi genom att slå ihop variablerna från 

faktoranalysen och dela med antalet variabler. Den nya variabeln fick då samma variation 

som de gamla variablerna. De nya variablerna presenteras i tabell 8.2 med tillhörande 

ingående variabler/påståenden. Det vi i den fortsatta analysen kallar variabler är alltså de 

faktorer som skapades genom faktoranalysen. Samma upplägg gäller för de övriga 

faktoranalyserna i avsnitten för långivare, leverantörer och kunder. 

 
	  
Faktor	  
	  

	  
Benämning	  

	  
Ingående	  påstående	  

	  
Cronbach´s	  Alpha	  

1	   Tid	  kopplat	  till	  trovärdighet	   1.13,	  1.14,	  1.15,	  1.16,	  1.17	   0.799	  

2	   Kunskap	  kopplat	  till	  redovisning	   1.25,	  1.26,	  1.27	   0.894	  

3	   Kunskap	  kopplat	  regler	   1.23,	  1.24	   0.961	  

4	   Tid	  kopplat	  till	  dokument	   1.30,	  1.31	   0,922	  

 

Tabell 8.2 - Nya variabler utifrån faktoranalysen 
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Hypotesprövning 

Här avsåg vi analysera hur respondenterna svarat på påståendena som behandlar den tid de 

lägger på aktiviteter för att kompensera revisorns funktion. Det vill säga, vi testade följande 

hypotes:  

 

H1: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare till små aktiebolag lägger resurser 

på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Variabeln Tid kopplat till trovärdighet innehåller påståenden som är kopplade till de 

aktiviteter som ägarna utför för att verka trovärdiga gentemot sina intressenter och därmed 

kompensera för revisorns funktioner. Variabeln Tid kopplat till dokument innehåller 

påståenden där respondenterna fick ta ställning till den tid som de lägger ner på att se till 

dokument till Skatteverket och Bolagsverket är korrekta.  

 

För att avgöra vilket test vi skulle använda för att testa om de nya variablernas fördelning 

kunde vara orsakad av slumpen gjordes ett Kolmogorov-Smirnov Test på var och en av 

variablerna Tid kopplat till trovärdighet och Tid kopplat till dokument. Testet visade ett 

nästintill signifikant resultat (0,085) för Tid kopplat till osäkerhet och ett signifikant resultat 

för Tid kopplat till dokument. Detta betyder att ingen av variablerna var normalfördelad och 

alltså var Chi2-test lämpligt. Genom att göra chi2-test fick vi reda på om det var statistiskt 

säkerställt på en 95 % -nivå att slumpen inte orsakat fördelningen mellan de som instämmer 

och de som inte instämmer med att de lägger ner tid på aktiviteterna vi frågat om. 

 

Innan det var möjligt att göra Chi2-test var vi tvungna att koda om variablerna till 

dummyvariabler där 1 - 3,49 kodades om till 0 och 3,5 - 7 kodades om till 1. Detta gjorde vi 

eftersom det inte är möjligt att göra Chi2-test med ett så litet stickprov annars, eftersom inga 

celler får ha ett förväntat värde under fem.  

 

Chi2-testen i vår studie har en begränsning i att vi inte vet hur variablerna var fördelade hos 

samma företag innan revisionsplikten avskaffades eller hos de företag som valt att ha kvar 

revisorn. Chi2-testet har även en begränsning i att svarsalternativ fyra tolkas som högt, men 

det enda vi vet med säkerhet är att det är högre än svarsalternativ ett, två och tre.  
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Chi2-testet utfördes sedan för att testa variablernas fördelning avseende om skillnaden mellan 

alternativ 0 och 1 är slumpmässig eller inte. Chi2-testet som gjordes med dummyvariablerna 

visade att fördelningen i både variabeln Tid kopplat till trovärdighet och variabeln Tid kopplat 

till dokument var signifikant (0,000). Detta innebär att det är statistiskt säkerställt att 

fördelningen för variablerna inte är slumpmässig. Alltså finns det här en sned fördelning. I 

variabeln Tid kopplat till trovärdighet har 72,7 % av respondenterna svarat mellan 3,5 - 7. I 

variabeln Tid kopplat till dokument har 80,5 % av respondenterna svarat mellan 3,5 - 7. 

Utifrån det här kan vi dra slutsatsen att ägarna lägger tid på att kompensera för revisorns 

funktioner, genom att utföra de aktiviteter vi frågat om i enkäten. Utifrån det här kan hypotes 

1 accepteras. 

 

Här lämnade vi faktoranalysen en liten stund för att testa två enskilda variabler som också kan 

kopplas till hypotesen ovan. Fråga 1.19 Om ni tidigare haft revisor, hur upplever ni den tid 

som ni själva lägger ner på er redovisning nu när ni inte har revisor längre? och 1.20 Om ni 

tidigare haft revisor, hur upplever ni den tid som ni själva lägger ner på driften av ert företag 

nu när ni inte har revisor längre? i enkäten mäter direkt hur ägaren upplever den tid denne 

lägger ner på sin redovisning och driften av företaget jämfört med tidigare, då de hade revisor. 

De här frågorna är direkt kopplade till den tid ägarna lägger ner och rör därför hypotes 1. 

Fråga 1.19 och 1.20 är inte ställda med likertskala som svarsalternativ. Svarsalternativen är i 

kategorier där tiden ökar för varje kategori. Svarsalternativen Vet ej och Vi har aldrig haft 

revisor utesluts från analysen eftersom de inte säger något om den tid ägarna lägger ner. 

Ingen respondent har svarat Mycket mer tid, alltså finns inte det alternativet med i den 

fortsatta analysen. Varje svarskategori gjordes om till dummyvariabler, där 1 innebar att 

respondenten valt alternativet och 0 innebar att respondenten inte valt alternativet, och 

presenterades i den deskriptiva analysen.  

 

Den deskriptiva analysen visade att svarsalternativet Tiden är densamma, var det enda med 

typvärde 1 på både fråga 1.19 och 1.20. Alltså har de flesta respondenter valt detta alternativ. 

Ett Chi2-test av fördelningen hos de två dummyvariablerna för Tiden är densamma visar dock 

att fördelningen kan vara slumpmässig (0,569 på påstående 1.19 och 0,425 på påstående 

1.20). Vi kan därför inte visa att de flesta respondenter med säkerhet tycker att tiden de lägger 

på redovisning och driften av företaget är densamma. Anledningen till att vi inte genomfört 

Chi2-test på variablerna Mindre tid och Lite mer tid är att typvärdet är noll på dessa. Det 
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innebär att fler respondenter har valt andra alternativ framför de här alternativen. Vi ansåg 

inte att det var intressant att undersöka variablernas fördelning då den deskriptiva analysen 

visar att många respondenter inte upplever att de varken lägger mer eller mindre tid. 

 

Tillbaka till faktoranalysen. Det vi vet med säkerhet är att resultaten tyder på att ägarna lägger 

tid på de aktiviteter vi frågat om och att det är aktiviteter som kompenserar för revisorns 

funktion. Det vi också vet är att det bara är ägare utan revisor som tagit ställning till 

påståendena. Det vi inte vet med säkerhet är om ägarna skulle lägga ner lika mycket tid om de 

hade haft revisor. Hypotes 1 kan därför bara delvis accepteras. 

 

Nedan avsåg vi undersöka om den kunskap ägare besitter om redovisning och regler har ett 

samband med den tid de lägger ner på aktiviteterna i variablerna Tid kopplat till trovärdighet 

och Tid kopplat till dokument. Därför testades följande hypoteser:  

 

H2a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare med lite kunskap om regler lägger 

mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

H2b: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att ägare med lite kunskap om redovisning 

lägger mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Kunskap kopplat till regler innehåller de påståenden där respondenterna har fått ta ställning 

till sin kunskap om skatteregler och redovisningsregler. Kunskap kopplat till redovisning 

innehåller påståenden där respondenterna har fått ta ställning till om de är säkra på om de gör 

rätt i förhållande till Bolagsverket och Skatteverket och om de är säkra på att deras 

redovisning under året är korrekt. Kunskaps-variablerna mäter indirekt den tid ägarna lägger 

ner, då vi i teorin argumenterar för att ju sämre kunskaper ägarna har desto längre tid tar det 

för dem att utföra olika aktiviteter som kompenserar för revisorns funktioner.  

 

Ett Kolmogorov-Smirnov Test visade att ingen av de två variablerna var normalfördelade. I 

och med det var Chi2-test lämpligt för att testa om fördelningen mellan svarsalternativen är 

slumpmässig eller inte. Av samma anledning som ovan kodades variablerna om till 

dummyvariabler där 1 - 3,49 blev 0 och 3,5 - 7 blev 1. Chi2-testet visade att det var statistiskt 

säkerställt att fördelningen inte var slumpmässig hos någon av variablerna. Hos variabeln 
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Kunskap kopplat till regler har 70,1 % svarat mellan 3,5 - 7 och hos variabeln Kunskap 

kopplat till redovisning har 96,1 % svarat mellan 3,5 - 7. Detta tyder på att de flesta 

respondenter anser sig ha goda kunskaper om regler och redovisning.  

 

För att testa hypoteserna 2a och 2b gjordes en korrelationsmatris med 

korrelationskoefficienten Spearman’s Rho (Appendix 5b). Analysen visade på en signifikant, 

positiv korrelation mellan variablerna Kunskap kopplat till regler och båda variablerna för tid. 

Vilket kan tolkas som att ju mer kunskap ägaren anser sig ha om redovisnings- och 

skatteregler, desto mer tid lägger denne på att vara trovärdig och att få uppgifter till 

myndigheter korrekta. Det visade sig också finnas en svagt signifikant, positiv korrelation 

(0,053) mellan variablerna Kunskap kopplat till redovisning och Tid kopplat till trovärdighet. 

Vilket kan tolkas som att ju mer kunskaper ägaren anser sig ha inom redovisning, desto mer 

resurser lägger ägaren på att vara trovärdig gentemot intressenter. Kunskap kopplat till 

redovisning korrelerade inte med Tid kopplat till dokument. Det innebar att det inte fanns 

något samband mellan den kunskap ägaren anser sig ha inom redovisning och den tid som 

läggs ner på att ge myndigheter korrekta uppgifter. 

 

Detta var alltså tvärtom mot vad hypoteserna föreslog, ägare med mer kunskaper lägger mer 

tid. Denna korrelation kan förklaras genom att ägarna antagligen bryr sig mer om att vara 

trovärdiga och göra rätt inför myndigheter, när de har kunskapen om hur de ska göra. Ägare 

som inte har så mycket kunskap inom redovisning och regler, tycker antagligen att detta är 

jobbigt och krångligt och vill inte lägga tid på detta. En ägare som tycker att det är jobbigt och 

krångligt upplever då antagligen inte att hen lägger speciellt mycket tid på aktiviteter som de 

vi frågat om. Både hypotes 2a och 2b måste därför förkastas. 

 

Mulitvariat analys har genomförts (Appendix 5c) med variablerna Tid kopplat till 

trovärdighet och Tid kopplat till dokument mot variablerna Kunskap kopplat till regler och 

Kunskap kopplat till redovisning, med hänsyn till kontrollvariablerna Kön och Ålder. 

Anledningen till att vi genomförde en multivariat analys var att vi kunde tänka oss att 

sambanden störs av att andra samband ligger i de sambanden som vi analyserar. Till exempel 

sambandet mellan kön och den osäkerhet som respondenten upplever. Vi försökte därför 

genom multivariat analys särskilja könets och ålderns korrelationer. Ingenting framkom i den 

multivariata analysen som skulle ändra resultatet från den bivariata analysen. 
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Här gick vi vidare till en annan faktor som enligt teorin har ett samband med den tid ägare 

lägger ner på att kompensera för revisorns funktioner: externa ägare. Vi testade följande 

hypotes:  

 

H3: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med extern ägare lägger 

mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små aktiebolag utan extern ägare. 

 

För att testa hypotes 3 använde vi vår omkodade dummyvariabel Extern ägare, eftersom vi 

bara var intresserade av att undersöka skillnaden mellan gruppen med en extern ägare och 

gruppen utan en extern ägare. Ett Mann-Whitney U Test genomfördes sedan för att testa 

skillnaderna mellan de två gruppernas attityder till Tid kopplat till trovärdighet och Tid 

kopplat till dokument.  

 

Testerna visade inte på någon signifikant skillnad mellan gruppen med extern ägare och 

gruppen utan extern ägare. Det finns alltså inget som tyder på att små aktiebolag med extern 

ägare lägger mer tid på att försöka vara trovärdiga gentemot intressenter eller på att se till att 

uppgifter till Skatteverket och Bolagsverket fylls i korrekt, än aktiebolag utan extern ägare. 

Dummyvariabeln extern ägare var extremt snedfördelad. Hela 96,1 % av respondenterna har 

svarat att de inte har en extern ägare. Det är möjligt att vi hade behövt fler svar för att stärka 

det här resultatet. Detta kanske inte är ett rättvist test att göra i en studie av så små aktiebolag 

som den här. Resultatet visar i vilket fall att hypotes 3 kan förkastas. 

 

En annan faktor som enligt teorin har ett samband med den tid ägare lägger ner på att 

kompensera för revisorns funktion är om företaget har lån eller inte. Vi testade därför följande 

hypotes: 

 

H4: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med lån lägger mer 

resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små aktiebolag utan lån. 

 

Frågan om lån i enkäten hade inte svarsalternativ på en likertskala. Svarsalternativen var 

uppdelade på olika typer av lån. Dummyvariabler skapades för de olika svarsalternativen och 

de presenterades i den deskriptiva analysen. Vid test av hypotes 4 var vi bara intresserade av 

att testa de som hade lån mot de som inte hade lån. Därför kodades originalvariabeln lån om 
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så att svarsalternativet Inga lån blev 0 och alla andra alternativ, som alltså innebar att 

företaget hade lån, blev 1. För att sedan testa skillnaden mellan gruppen med lån och gruppen 

utan lån gjordes Mann-Whitney U Test där Tid kopplat till trovärdighet och Tid kopplat till 

dokument ställdes mot dummyvariabeln. Testet visade ett p-värde på 0,488 för Tid kopplat till 

trovärdighet och 0,130 för Tid kopplat till dokument. Detta innebar att det inte fanns någon 

statistiskt skillnad mellan grupperna och att de som har lån och de som inte har det kan ha 

svarat lika. Därmed förkastas hypotes 4. 

 

Av intresse undersökte vi sedan dummyvariablerna för varje typ av lån mot variablerna Tid 

kopplat till trovärdighet och Tid kopplat till dokument. Det fanns inte någon signifikant 

skillnad i hur de olika typerna av lån hade samband med Tid kopplat till dokument. Vilket 

innebar att ägarna med olika typer av lån kan ha svarat lika. Däremot skiljde sig grupperna 

som har eller inte har lån från närstående signifikant (0,025) åt vad gäller attityden till Tid 

kopplat till trovärdighet. Stapeldiagram 1 visar fördelningen mellan grupperna. Diagrammet 

visar att de som faktiskt svarat att de har lån från närstående har svarat mellan fyra och sju. 

Det tyder på att de som har lån från närstående lägger ner mer tid på att vara trovärdiga 

gentemot sina intressenter. Av sju respondenter är det endast fem stycken som svarat att de 

har lån från närstående, vilket gör att resultaten från analysen är väldigt osäkra. Vi hade 

behövt fler svar för att kunna uttala oss med större säkerhet. Detta förstärker slutsatsen att 

hypotes 4 kan förkastas. 

 

 
Stapeldiagram 1 - Lån närstående mot Tid kopplat till trovärdighet 
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Ännu en faktor som enligt teorin har ett samband med den tid som ägaren lägger för att 

kompensera för revisorns funktioner är om företaget har anställda eller inte. Vi testade 

följande hypotes: 

 

H5: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att små aktiebolag med anställda lägger mer 

resurser på att kompensera för revisorns funktioner än små aktiebolag utan anställda. 

 

Svarsalternativen på frågan om Hur många anställda företaget har utöver ägaren/ägarna? 

kodades om till dummyvariabler där svarsalternativet som innebar att företaget inte hade 

några anställda kodades till 0 och de som innebar att företaget hade anställda kodades 1. 

Eftersom vi bara var intresserade av att undersöka om svaren skiljde sig åt mellan de företag 

som har anställda och de som inte har anställda. För att testa hypotes 5 gjordes ett Mann-

Whitney U Test där dummyvariablerna ställdes mot Tid kopplat till trovärdighet och Tid 

kopplat till dokument.  P-värdet för dummyvariabeln och Tid kopplat till trovärdighet blev 

0,563. Vilket innebar att det inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan hur 

gruppen med anställda och utan anställda har svarat, de kan ha svarat lika. P-värdet för 

dummyvariabeln och Tid kopplat till dokument uppvisade ett p-värde på 0,427. Vilket innebar 

att det inte här fanns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan hur grupperna har svarat. 

Med hänsyn till ovanstående kan hypotes 5 förkastas.  

 

Här lämnade vi faktoranalysen en liten stund för att testa två enskilda påståenden från enkäten 

som behandlar hur ägaren anstränger sig i redovisningen och driften av företaget och om antal 

anställda här spelar någon roll. Påståendena ägarna fick ta ställning till var följande: 1.21 Vi 

skulle anstränga oss mer i vår redovisning om vi hade haft fler anställda och 1.22 Vi skulle 

anstränga oss mer i driften av vårt företag om vi hade haft fler anställda. Även dessa två 

påståenden ställdes mot dummyvariabeln anställda i Mann-Whitney U Test. Påstående 1.21 

visade ett p-värde på 0,462 och 1.22 ett p-värde på 0,796, vilket innebär att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan hur gruppen med anställda och utan anställda har svarat. De 

kan ha svarat lika på påståendena. Detta stöder ytterligare att hypotes 5 förkastas. 

 

Av intresse testade vi även om tiden ägarna lägger ner ökar för varje kategori hos variabeln 

antal anställda och därför gick vi tillbaka till faktoranalysen. För att testa detta gjordes ett 

Kruskal-Wallis Test. Testet där Tid kopplat till trovärdighet ställdes mot vår kategoriska 



	  
	  
	  

	   102	  

variabel, antal anställda, visade en p-nivå på 0,489, vilket innebär att det inte heller här var 

statistiskt säkerställt att det fanns någon skillnad mellan grupperna. Även Tid kopplat till 

dokument ställdes mot vår kategoriska variabel, antal anställda. Testet visade upp en p-nivå 

på 0,889. Alltså var det inte heller i det här fallet statistiskt säkerställt att skillnaden mellan 

grupperna inte var slumpmässig. För att stärka analysen och resultaten hade vi behövt fler 

svar. Även detta stöder att hypotes 5 förkastas. 

Sammanfattning och diskussion  

Testerna av hypoteserna till ägaravsnittet visar att endast en av sex hypoteser delvis kan 

accepteras. Resten måste förkastas. Resultaten antyder att ägare till små aktiebolag tenderar 

att kompensera för revisorns funktioner genom att lägga resurser på de aktiviteter påståendena 

i enkäten behandlar. Det vi inte vet med säkerhet är om ägarna till små aktiebolag skulle lägga 

lika mycket tid på de här aktiviteterna om de hade haft revisor.  

 

Ägarna själva upplever inte att de lägger mer tid på aktiviteterna nu än när revisorn fanns i 

företaget. Att ägarna inte verkar lägga ner extra resurser på att kompensera för revisorns 

funktioner tyder på att ägare redan är trovärdiga och har legitimitet och att deras intressenter 

inte efterfrågar sådan tillförlitlig information ägarna inte kan ge dem. Den deskriptiva 

statistiken visade att många ägare till aktiebolag utan revisor är noga med aktiviteter som 

betala i tid, hålla kontakt, lyssnar på sina kunder och leverantörer och anlitar 

redovisningskonsult och deklarationshjälp. De flesta ägare lägger också tid på att se till att 

uppgifter som redovisas till Skatteverket och Bolagsverket blir rätt. Detta är aktiviteter som 

inte tar så mycket tid i anspråk. Resultaten tyder på att avskaffandet av revisionsplikten lett 

till en kostnadsminskning i små aktiebolag. 

 

Enligt teorin borde det ta längre tid för ägare med lite kunskap om regler och redovisning att 

kompensera för revisorns funktioner. Studiens resultat indikerar att det är tvärtom: De som 

har kunskap om regler och redovisning lägger mer tid. Det tyder på att de som faktiskt kan 

och vet hur man gör, lägger ner tid på att exempelvis se till att uppgifter till Skatteverket och 

Bolagsverket blir rätt. De som inte kan lägger inte ner lika mycket tid på detta. Det kan dels 

bero på att de hyr in någon annan som gör det åt dem, eller att de som inte kan helt enkelt inte 

bryr sig om att få uppgifter rätt. 
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Den deskriptiva statistiken visade att de flesta ägare i vår studie har avregistrerat revisorn för 

att spara pengar. Statistiken visade också att det inte var speciellt många av respondenterna 

som avregistrerat revisorn eftersom kompetensen fanns i företaget. När revisorns funktioner 

plockas bort är risken större att fler ekonomiska brott aldrig upptäcks. Att företagare inte 

längre har någon som granskar räkenskaperna och förvaltningen kan leda till att ekonomiska 

brott stimuleras. I vår förstudie berättade en av respondenterna att om ett fusk går igenom ett 

år, är risken större att företagaren fortsätter fuska nästa år. Har en ägare en gång gjort något 

som är fel och ingen har uppmärksammat det är risken större att det sker igen. Samma 

respondent erkände själv att hen fuskar och menar på att risken att bli granskad är minimal. 

Ägaren tar sig friheter eftersom ingen kontrollerar. Att revisorns funktion inte längre finns i 

många små aktiebolag ökar alltså risken för fusk och andra ekonomiska brott, vilket leder till 

att skattefelen blir fler och skattebortfallet större. Det blir en kostnad för samhället. Det 

antyder att en del av kostnaderna som tidigare fanns för revision i företagen riskerar att 

omfördelas ut till samhället.  

 

Enligt teorin skulle en extern ägare eller ett lån förändra ägarnas attityder och leda till att 

ägarna skulle lägga mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. Det visade sig att 

våra hypoteser om detta fick förkastas. Hypotesprövningen visade att det inte fanns någon 

skillnad mellan hur de aktiebolag som har en extern ägare och de som inte har det ställer sig 

till påståendena. Den här analysen är kanske inte helt rättvis att göra på ett såhär litet 

stickprov och med så små aktiebolag, eftersom det endast var ett par respondenter som 

faktiskt hade en extern ägare. Ungefär samma resonemang gäller för hypotesen om lån. 

 

En anledning till att vi fick det resultat vi fick kan vara att de flesta av respondenterna inte 

hade några lån, eller inte ville ange i enkäten att de hade lån. I variabeln Tid kopplat till 

trovärdighet ingick ett påstående om ifall ägarna la tid på att vara trovärdiga inför sina 

långivare. En del av de som inte har lån kan ha svarat Instämmer inte alls på detta påstående, 

vilket förvränger resultaten lite. 

 

5.2.2 Långivare 
Faktor- och reliabilitetsanalys 

Den genomförda faktoranalysen genererade tre faktorer som visar hur de olika påståendena är 

relaterade till varandra (Appendix 5d). De tre faktorerna förklarar tillsammans 70.7 % av 



	  
	  
	  

	   104	  

variationen i de tio variablerna och är de faktorerna som har ett eigenvalue över 1. Tabell 9.1 

presenterar faktorernas laddningar till varandra. 

 

Rotated	  Component	  Matrix	  

Faktor	  

Påstående	   1	   2	   3	  
2.5	   ,808	   	   	  
2.6	   ,788	   	   	  
2.4	   ,761	   	   	  
2.3	   ,745	   	   	  
2.2	   ,680	   	   	  
2.13	   	   ,832	   	  
2.9	   	   ,824	   	  
2.10	   	   ,786	   	  
2.7	   	   	   ,917	  
2.8	   	   	   ,879	  

 
Tabell 9.1 - Rotated Component Matrix - Faktorernas laddningar 

 

De tre faktorerna som faktoranalysen konstruerade reliabilitetstestades i ett Cronbach´s Alpha 

Test där samtliga tre faktorer nådde upp till reliabilitetskravet med ett Cronbach´s Alphavärde 

över 0,7 (Matkar, 2012). Vi valde alltså att gå vidare med alla tre faktorerna och skapade 

utifrån dem tre nya variabler. De presenteras i tabell 9.2 med tillhörande ingående påståenden. 

Det är de här tre variablerna som den fortsatta analysen baseras på. 
 

Faktor	   Benämning	   Ingående	  påstående	   Cronbach´s	  Alpha	  
1	   Tid	   2.2,	  2.3,	  2.4,	  2.5,	  2.6	   0.849	  
2	   Osäkerhet	  kopplat	  till	  kredit	   2.7,	  2.8	   0.865	  
3	   Osäkerhet	  kopplat	  till	  tillit	  	   2.9,	  2.10,	  2.13	   0.770	  

 

Tabell 9.2 - Variabler skapade utifrån faktoranalysen 

 

Hypotesprövning 

Vi avsåg här analysera hur långivarna har svarat på påståenden som behandlar den tid som de 

lägger på att kompensera för revisorns funktioner. Därför testade vi följande hypotes:  

 

H6a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att långivarna lägger resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. 
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Variabeln Tid innehåller påståenden som är kopplade till de aktiviteter som långivarna utför 

för att minska osäkerheten i utbyten med små aktiebolag. 

 

För att se vilket test som var lämpligt för prövning av fördelningen hos variabeln Tid 

genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testets resultat var inte signifikant, vilket 

betyder att variabeln var normalfördelad och därför kunde vi använda T-test. T-testet visar om 

det är statistiskt säkerställt eller inte att svaren skiljer sig från medelvärdet 3,5. Om testet visar 

ett signifikant resultat är sannolikheten inte stor att slumpen har gjort att majoriteten av svaren 

ligger mellan 3,5 – 7. Det skulle alltså innebära att de flesta långivare upplever att de lägger 

tid på de aktiviteter vi frågat om. 

 

T-testen i vår studie har en begränsning i att vi inte vet hur variablerna var fördelade hos 

samma företag innan revisionsplikten avskaffades eller hos de företag som valt att ha kvar 

revisorn. T-testet har även en begränsning i att svarsalternativ fyra tolkas som högt, men det 

enda vi vet med säkerhet är att det är högre än svarsalternativ ett, två och tre.  

 

T-Testet visade ett signifikant resultat (0.000), vilket innebär att det är statistiskt säkerställt att 

fördelningen inte var slumpmässig. 61,5 % av respondenterna har svarat mellan 3,5 - 7 och 

alltså kan vi med säkerhet säga att de flesta respondenter lägger mer tid på de aktiviteter som 

vi frågat om i enkäten och som kompenserar för revisorns funktioner. Hypotes 6a accepteras 

därmed.  

 

Nedan avsåg vi undersöka om osäkerheten i utbytet mellan långivare och aktiebolag har ett 

samband med den tid långivarna lägger på att kompensera för revisorns funktioner. Vi testade 

därför följande hypotes: 

 

H6b: När osäkerheten i utbytet mellan långivarna och aktiebolagen är hög lägger långivarna 

mer resurser på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

Osäkerhet kopplat till tillit innehåller påståenden som är kopplade till den tillit långivarna 

känner i utbytet med sina kunder. Osäkerhet kopplat till kredit innehåller två påståenden där 

respondenterna fick ta ställning till om de är mer noggranna med kreditupplysningar nu än 

innan revisionsplikten och om de är mer noggranna med kreditupplysningar av företag utan 
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revisor.  

 

Ett Kolmogorov-Smirnov Test utfördes för att ta reda på vilket test som kunde användas för 

att pröva variablernas fördelning. Testet visade att Osäkerhet kopplat till tillit var 

normalfördelad medan Osäkerhet kopplat till kredit inte var det. Då Osäkerhet kopplat till 

tillit var normalfördelad genomfördes testet av fördelningen med hjälpt av ett T-Test. T-

Testets resultat var signifikant (0,000), vilket innebar att fördelningen inte var slumpmässig. 

För att lättare få en överblick över variabeln kodade vi om den så att 1 - 3,49 blev 0 och 3,5 - 

7 blev 1. En frekvenstabell över dummyvariabeln visade sedan att 71 % av respondenterna 

svarat mellan 3,5 - 7. För att kunna tolka detta måste vi förtydliga hur variabeln ska tydas i 

detta fall. Om respondenten svarat sju innebär det att den känner en låg tillit och därmed hög 

osäkerhet. Frekvenstabellen ska alltså tolkas som att majoriteten av långivarna känner låg tillit 

och därmed hög osäkerhet. 

 

Eftersom Osäkerhet kopplat till kredit inte var normalfördelad, var vi tvungna att här använda 

Chi2. Eftersom Chi2 inte kan göras på så litet stickprov, eftersom inga celler får ha ett 

förväntat värde under fem, gjordes variabeln om till en dummyvariabel. Svarsalternativ 1 - 

3,49 kodades om till 0 och 3,5 - 7 kodades om till 1. Chi2-testet på dummyvariabeln 

uppvisade ett signifikant resultat (0,003), vilket innebar att fördelningen inte var 

slumpmässig. 68,1 % av respondenterna hade svarat mellan 1 - 3,49. Vilket innebar att de 

flesta respondenter inte känner så stor osäkerhet i de påståenden i enkäten som kopplas till 

kreditgivning.  

 

För att testa hypotes 6b gjordes sedan en korrelationsmatris (Appendix 5e) med variablerna 

Tid, Osäkerhet kopplat till kredit och Osäkerhet kopplat till tillit. Matrisen visade att det fanns 

en signifikant, positiv korrelation mellan Tid och både Osäkerhet kopplat till tillit och 

Osäkerhet kopplat till kredit. Vilket kan tolkas som att när osäkerheten ökar, ökar även den 

tid långivarna lägger ner på aktiviteter som kompenserar för revisorns funktioner. 

Osäkerhetsvariablerna mäter indirekt den tid långivarna lägger ner. Alla påståenden i de två 

osäkerhetsvariablerna är ställda så att det tydligt framgår att de handlar om företag utan 

revisor. Osäkerheten härrör alltså från revisorn. Vi kan men hänsyn till ovanstående hävda att 

osäkerheten långivarna upplever, i de påståenden vi har frågat om, har ett samband med den 

tid långivarna lägger ner för att kompensera för revisorns funktioner. Hypotes 6b kan därför 
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accepteras. 

 

Enligt teorin får företag kompensera för de resurser långivarna lägger ner på att minska 

osäkerheten. Eftersom osäkerheten ökar när revisorns funktioner plockas bort, vi ville därför 

testa följande hypotes:  

 

H6c: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att aktiebolag utan revisor får sämre 

lånevillkor än aktiebolag med revisor. 

 

När vi testade denna hypotes så ställde vi variablerna Osäkerhet kopplat till tillit, Osäkerhet 

kopplat till kredit och Tid mot två påståenden från enkäten som behandlar ränta och 

amorteringstid. Påståendena var: 2.11 De flesta företag utan revisor får högre ränta än 

företag med revisor och 2.12 De flesta företag utan revisor får kortare amorteringstid än 

företag med revisor. 

 

Innan vi kunde testa hypotes 6c ville vi ta reda på hur fördelningen hos variablerna 2.11 och 

2.12 såg ut. Ett Kolmogorov-Smirnov Test visade att ingen av variablerna var normalfördelad 

och Chi2 var då det testet som kunde användas. För att kunna genomföra ett Chi2-test utan att 

få några celler med förväntat värde under fem kodades variablerna om så att 1 - 3 blev 0 och 5 

- 7 blev 1. Anledningen till att svarsalternativ fyra uteslöts från analysen var att de 

respondenter som svarat fyra inte valt att ta ställning till påståendena. De var inte intressanta 

att ta med i analysen. Chi2 testerna visade sedan att fördelningen hos båda variablerna var 

signifikant, alltså var det statistiskt säkerställt att fördelningarna hos variablerna inte var 

slumpmässiga. På påstående 2.11 har 62,3 % av respondenterna svarat mellan 1 - 3 och på 

påstående 2.12 har 63,8 % av respondenterna svarat 1 - 3. Vilket kan tolkas som att kunderna 

inte får kompensera för den tid långivarna lägger ner genom sämre lånevillkor. 

 

Alla fem variablerna ställdes mot varandra i en korrelationsmatris med 

korrelationskoefficienten Spearman’s Rho (Appendix 5f). Både påstående 2.11 och 2.12 

visade sig vara positivt, signifikant korrelerade med alla tre variablerna skapade utifrån 

faktoranalysen. Detta kan tolkas som att ju mer tid långivarna lägger ner på att kompensera 

för revisorns funktioner och ju högre osäkerhet de upplever desto högre ränta och kortare 

amorteringstid får låntagaren. Att osäkerheten härrör från avsaknaden av revisorn kan bevisas 
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då både påstående 2.11 och 2.12 och de påståenden som ingår i faktorerna är ställda så att de 

kan kopplas ihop med revisorns funktioner.  Slutsatsen vi kan dra är att hypotes 6c accepteras. 

 

Enligt teorin premierar långivarna gamla utbyten framför eftersom förtroendet då är högre. 

Med hänsyn till detta ville vi undersöka följande hypoteser:  

 

H6d: Långivarna föredrar gamla utbytesparter framför nya. 

 

H6e: Revisorns funktioner är viktigare för långivarna än förtroendet i ett utbyte. 

 

När hypotes 6d och 6e testades lämnade vi faktoranalysen för en stund och gick över till 

enskilda påståenden från enkäten. Påståendena som testade var 2.14 Vi föredrar gamla kunder 

utan revisor, framför nya kunder med revisor, 2.15 Vi föredrar gamla kunder utan revisor, 

framför nya kunder med revisor och 2.16 Vi föredrar gamla kunder med revisor, framför nya 

kunder utan revisor. 

 

För att se hur vi kunde testa fördelningen av de tre påståendena gjordes först ett Kolmogorov-

Smirnov Test. Testet visade en signifikant fördelning på alla tre påståendena, vilket innebär 

att ingen av variablerna är normalfördelad. För att testa om fördelningen på frågorna var 

slumpmässig behövde vi därför använda Chi2-test. Eftersom stickprovet är litet fick vi koda 

om variablerna innan Chi2-testet utfördes. Denna gång kodade vi variablerna så att 1 - 3 blev 

0 och 5 - 7 blev 1. Anledningen till att svarsalternativ fyra uteslöts från analysen var att de 

respondenter som svarat fyra inte valt att ta ställning till påståendena. De var inte intressanta 

att ta med i analysen. 

 

Chi2-testet visade ingen signifikans (0,336) för påstående 2.14 vilket innebar att fördelningen 

kunde vara slumpmässig. Vi kan alltså inte dra någon slutsats utifrån detta eftersom det kan 

vara slumpen som skapat fördelningen hos påståendet. Vi kan alltså inte hävda att långivarna 

föredrar gamla kunder utan revisor, framför nya kunder utan revisor. Hypotes 6d förkastas 

därmed.  

 

Däremot visade Chi2-testet att påstående 2.15 och 2.16 var signifikanta och det var då 

statistiskt säkerställt att fördelningen inte är slumpmässig hos dessa två påståenden. 62,3 % av 
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respondenterna har svarat mellan 1 - 3 på påstående 2.15, vilket innebar att majoriteten av 

respondenterna inte föredrar gamla kunder utan revisor, framför nya kunder med revisor. 60,9 

% av respondenterna har svarat mellan 5 - 7 på påstående 2.16, vilket innebar att majoriteten 

av respondenterna föredrar gamla kunder med revisor, framför nya kunder utan revisor. Att 

långivarna tenderar att inte föredra gamla kunder utan revisor, framför nya kunder med 

revisor tyder på att det något annat än just förtroende i gamla utbyten som påverkar vilka 

utbytespartners som långivarna föredrar. Vad vi kan utläsa av de här två påståendena så 

betyder revisorns funktioner mer för långivarna än förtroendet i ett gammalt utbyte. Hypotes 

6e kan därmed accepteras. Stapeldiagram 2 visar fördelningen av påståendena. 

 

 
Stapeldiagram 2 - Påstående 2.15 och 2.16 

 

 

Enligt teorin känner långivarna i större städer en högre osäkerhet inför ett utbyte än långivare 

i mindre städer. Vi ville därför testa följande hypotes:  

 

H7: Långivare i större städer kommer att kompensera för revisorns funktioner i högre 

utsträckning än i långivare i mindre städer. 

 

På frågan Hur många invånare bor det på orten där ert kontor är beläget var det en 

respondent som angav att den inte hade något kontor. Dock svarade inte denna respondent på 

samtliga frågor vilket gjorde att respondenten inte ingick i analysen.  

 

För att kunna testa hypotes sju använde vi alla tre variablerna Tid, Osäkerhet kopplat till tillit 
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och Osäkerhet kopplat till kredit. De ställdes mot vår kategoriska variabel, Storlek på stad. 

Eftersom Storlek på stad har fler än tre kategorier genomfördes testet av hypotesen med hjälp 

av Kruskal-Wallis Test. Testerna visade att det inte fanns någon signifikant (0,189) skillnad 

mellan de hur olika kategorierna svarat på påståendena i variabeln Tid . Långivare från olika 

stora städer kan alltså ha svarat likadant. Inte heller testet med den kategoriska variabeln mot 

Osäkerhet kopplat till kredit (0,267) och Osäkerhet kopplat till tillit (0,618) visade ett 

signifikant resultat. Långivare från olika stora städer kan alltså ha svarat likadant även här. 

 

En korrelationsmatris över variabeln Storlek på stad ihop med Osäkerhet kopplat till tillit, 

Osäkerhet kopplat till kredit och Tid gjordes (Appendix 5g) för att se om det fanns något 

samband. Korrelationen visade att storlek på stad var nästintill signifikant (0,099) och positivt 

korrelerad med Osäkerhet kopplat till kredit. Däremot fanns inget signifikant samband mellan 

Storlek på stad och Osäkerhet kopplat till tillit och Tid. Med hänsyn till ovanstående förkastas 

hypotes 7.  

 

Filosofiska frågor 

I enkäten till långivare fick respondenterna ta ställning till ett antal lite mer filosofiska 

påståenden. Resultaten från dem kan hjälpa oss validera våra resultat. De lite mer filosofiska 

påståendena är 2.17, 2.18 och 2.19 (Appendix 3b). 

 

För att se vilket test vi skulle använda för att testa fördelningen hos påstående 2.17, 2.18 och 

2.19 gjordes ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att ingen av variablerna var 

normalfördelad och därför var Chi2-test lämpligt. För att kunna göra ett Chi2-test på 

variablerna utan att få celler med förväntat värde under fem, kodades samtliga om till 

dummys där 1 - 3 blev 0 och 5 - 7 blev 1. Svarsalternativ fyra uteslöts från analysen eftersom 

respondenterna som svarat fyra valt att inte ta ställning till påståendet och de är därmed inte är 

intressanta. Chi2-Testet visade att påstående 2.17 och 2.18 inte var signifikanta. Därmed kan 

fördelningen hos variablerna vara slumpmässig. Däremot uppvisade påstående 2.19 ett 

signifikant resultat, vilket betyder att det är statistiskt säkerställt på en 95 % -nivå att 

fördelningen av svaren på påståendet inte är slumpmässig. Eftersom de respondenter som 

svarat fyra inte är med i den här analysen har vi ett n på 53 stycken. Av de 53 är det 64,2 % 

som har svarat mellan ett och tre. Vilket innebär att de flesta av respondenterna inte upplever 

att banken har fått högre kostnader. 
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Sammanfattning och diskussion  

Prövningen av hypoteserna för långivaravsnittet visade att fyra av sex hypoteser kan 

accepteras. Detta antyder att långivarna lägger mer resurser för att kompensera för revisorns 

funktioner och att detta har ett samband med den osäkerhet som uppstår när revisorns 

funktioner plockas bort. Hypotesprövningen antyder även att revisorns funktioner är av större 

vikt för långivarna än det förtroende som byggs upp i gamla utbyten.  

 

Enligt teorin är det troligt att långivarna agerar specifikt och att de lägger ner resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner genom att utreda företag utan revisor mer noggrant. 

Detta eftersom osäkerheten i utbytet till låntagare utan revisor är högre än i utbytet med 

låntagare med revisor. Analysen visar att så är fallet då långivarna faktiskt lägger mer tid på 

de aktiviteter som vi frågat om i enkäten, när det gäller företag utan revisor. Långivarna ansåg 

sig själva lägga ner mer tid på att kolla olika nyckeltal, göra fler uppföljningar och gå igenom 

affärsplan med mera mer noggrant med företag utan revisor. De flesta långivare har angett att 

de inte instämmer alls om att de har ändrat sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades 

för små aktiebolag, samtidigt som många har angett att de har olika arbetssätt för företag som 

har revisor och inte. Den mest logiska är att de hade svarat ungefär likadant på de båda 

påståendena. En förklaring till att de har svarat så olika på dessa två påståenden kan vara att 

de har samma arbetssätt för små aktiebolag utan revisor som för exempelvis enskilda firmor. 

Därmed behandlas aktiebolagen olika beroende på om de har revisor eller inte, samtidigt som 

långivarna inte har förändrat sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades. 

 

Vad som framkom i stycket ovan kan även förklaras med hjälp av vår valideringsvariabel 

Revisionspliktens avskaffande har inneburit högre kostnader för banken. Den visade att 64,2 

% av respondenterna inte upplever att långivare har fått högre kostnader. Att långivarna 

lägger resurser på att kompensera för revisorns funktioner men inte har fått högre kostnader 

kan förklaras utifrån uppgifter som framkom i förstudien. En av respondenterna i förstudien 

menade på att de inte har märkt av avskaffandet av revisionsplikten då det ännu är mycket få 

låntagare som inte har revisor. Detta kan även förklara att långivarna inte heller upplever att 

de har ändrat sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades.  

 

Aktiebolag utan revisor får enligt teorin kompensera för den tid långivarna lägger på att 

kompensera för revisorns funktioner genom sämre lånevillkor, om de får lån. Den deskriptiva 
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statistiken pekar på att verkligheten inte ser ut så, då respondenterna svarade mer åt vänster på 

påståendena om företag utan revisor får högre ränta och kortare amorteringstid. Prövningen 

av hypoteserna indikerar dock att aktiebolag utan revisor får kompensera för detta genom 

högre ränta och kortare amorteringstid. Att små aktiebolag utan revisor får högre ränta och 

kortare amorteringstid kan leda till att de får svårare att få lån och därmed svårt att finansiera 

sin verksamhet. Detta kan leda till att fler aktiebolag går i konkurs, vilket blir en kostnad för 

samhället bland annat eftersom arbetstillfällen går förlorade. Samtidigt kan avskaffandet av 

revisionsplikten leda till en mer samhällsekonomiskt effektiv fördelning av kostnaderna 

hänförliga till revisorn. Istället för att alla små aktiebolag betalar en avgift för revisorn, får nu 

de aktiebolag som långivarna behöver lägga mer resurser på att kompensera för detta genom 

en högre kapitalkostnad.  

 

Williamson (1983) skriver att gamla utbyten bygger förtroende mellan utbytesparterna. Med 

bakgrund till detta borde långivare premiera gamla utbyten framför nya. Vi måste dock 

förkasta hypotesen att långivare föredrar gamla utbyten, framför nya. Däremot antyder 

analysen att revisorns funktioner väger tyngre än förtroendet i gamla utbyten. Långivarna 

föredrar en ny utbytespart med revisor, framför en gammal utan revisor. 

 

Storlek på stad har enligt teorin ett samband med den tid som långivarna lägger ner på att 

kompensera för revisorns funktioner. Långivare i större städer borde kompensera för 

revisorns funktioner i större utsträckning än de i mindre städer, eftersom osäkerheten 

rimligtvis är större kring utbytesparter i stora städer. Vår analys visade att det inte var 

statistiskt säkerställt att långivarna ur de olika storlekskategorierna hade svarat olika. Det bör 

tilläggas här att den här analysen kanske inte rättvis, med tanke på att med det här stickprovet 

eftersom antalet respondenter från de olika kategorierna var väldigt ojämna i antal. Detta kan 

ha påverkat resultaten i analysen.  

 

5.2.3 Leverantörer 
Faktor- och reliabilitetsanalys 

Utifrån en faktoranalys genererades tre faktorer som visade hur olika specifika påståenden 

från enkäten var relaterade till varandra (Appendix 5h). De tre faktorerna förklarar 

tillsammans 57,7 % av variationen i de 16 variablerna och var de enda faktorer som har ett 

eigenvalue över 1. Tabell 10.1 presenterar faktorernas laddningar till varandra. 
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Rotated	  Component	  Matrix 

Component	  

Påstående	   1	   2	   3	  
3.23	   ,803	   	   	  

3.21	   ,800	   	   	  

3.14	   ,729	   	   	  

3.22	   ,719	   	   	  

3.18	   ,625	   	   	  

3.13	  (omvänd)	   ,555	   	   	  

3.10	   	   ,801	   	  

3.9	   	   ,767	   	  

3.6	   	   ,752	   	  

3.7	   	   ,711	   	  

3.8	   	   ,673	   	  

3.19	   	   	   ,915	  

3.20	   	   	   ,777	  

3.15	   	   	   ,751	  

3.16	   	   	   ,432	  

3.17	   	   	   ,426	  

 
 

Tabell 10.1 - Rotated Component Matrix - Faktorernas laddningar 

 

De tre variablerna som faktoranalysen konstruerade reliabilitetstestades i ett Cronbach´s 

Alpha Test där samtliga tre variabler nådde upp till reliabilitetskravet med ett Cronbach´s 

Alphavärde över 0,7 (Matkar, 2012). Vi valde att gå vidare med alla tre variablerna och de 

presenteras i tabell 10.2 med tillhörande ingående påståenden och Cronbach’s Alphavärde. 
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Faktor	   Benämning	   Ingående	  påstående	   Cronbach´s	  Alpha	  
1	   Osäkerhet	  kopplat	  

till	  tillit	  
3.6,	  3.7,	  3.8,	  3.9,	  3.10	   0.806	  

2	   Osäkerhet	  kopplat	  
till	  tid	  

3.14,	  3.18,	  3.21,	  3.22,	  3.23	   0.832	  

3	   Osäkerhet	  kopplat	  
till	  kredit	  

3.15,	  3.16,	  3.17,	  3.19,	  3.20	   0.799	  

 
Tabell 10.2 - Variabler utifrån faktoranalysen 

 

De tre variablerna som skapades döptes till: Tid, Osäkerhet kopplat till tillit, och Osäkerhet 

kopplat till kredit. Variabeln Tid innehåller påståenden som behandlar olika typer av 

aktiviteter som leverantörerna kan utföra för att minska osäkerheten i utbytet med en kund. 

Variabeln Osäkerhet kopplat till tillit innehåller påståenden som behandlar den tillit som 

leverantörerna känner för sina kunder. Variabeln Osäkerhet kopplat till kredit innehåller 

påståenden som är förknippade med kreditupplysning och kreditgivning.  

 

Hypotesprövning 

Här avsåg vi analysera den tid som leverantörerna lägger ner för att kompensera för revisorns 

funktioner. Följande hypotes testades: 

 

H8a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att leverantörer lägger resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. 

 

För att se vilket test vi kunde använda för att testa fördelningen hos variabeln Tid gjordes ett 

Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att variabeln inte var normalfördelad, vilket innebar 

att Chi2 var lämpligt. För att kunna testa fördelningen genom Chi2 utan att få celler utan ett 

förväntat värde under 5, var vi tvungna att göra om variabeln till en dummyvariabel där 1 - 

3,49 blev 0 och 3,5 - 7 blev 1., Chi2 testet visade ett signifikant resultat (0,000) och därmed 

var det statistiskt säkerställt att fördelningen inte var slumpmässig. 81,7 % av respondenterna 

hade svarat mellan 1 - 3,49, vilket innebar att de flesta av respondenterna inte upplever att de 

lägger resurser på de aktiviteter vi har ställt påståenden om i studien, för att kompensera för 

revisorns funktioner. Vi kan alltså inte hävda att leverantörer lägger mer resurser nu än förut 

på att kompensera för revisorns funktioner och hypotes 8a måste förkastas. 
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Här avsåg vi undersöka om osäkerheten i utbytet mellan leverantören och kunden har ett 

samband med den tid leverantören lägger på att kompensera för revisorns funktioner. 

Följande hypotes testades: 

 

H8b: Det finns ett samband mellan osäkerheten i utbytet och hur mycket resurser 

leverantören lägger på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

För att se vilket test som kunde användas för att testa fördelningen hos variablerna Osäkerhet 

kopplat till tillit och Osäkerhet kopplat till kredit gjordes ett Kolmogorov-Smirnov Test. 

Testet visade att variablerna inte var normalfördelade. Chi2-test var därför lämpligt och 

variablerna gjordes, på samma sätt som vid test av hypotes 8a, om till dummyvariabler. 

Testerna visade båda en signifikansnivå på 0,000. Det är alltså statistiskt säkerställt att 

fördelningen hos variablerna inte är slumpmässig. 98,2 % av respondenterna hade svarat 

mellan 3,5 - 7 på Osäkerhet kopplat till tillit och 75,6 % av respondenterna har svarat 1 - 3,49 

på Osäkerhet kopplat till kredit. Vilket kan tolkas som att de flesta respondenter känner en 

högre osäkerhet vad det gäller tillit än kreditgivning. 

 

För att testa hypotesen ställdes variablerna Osäkerhet kopplat till tillit och Osäkerhet kopplat 

till kredit mot variabeln Tid i en korrelationsanalys med korrelationskoefficienten Spearman’s 

Rho (Appendix 5i). Analysen visade att det fanns en signifikant, positiv korrelation mellan 

Tid och variabeln Osäkerhet kopplat till kredit. Innan tolkningen av vad detta innebär är det 

viktigt att klargöra hur variablerna ska tydas. Om respondenten har svarat sju på påståendena i 

Osäkerhet kopplat till kredit, innebär det att de känner en hög osäkerhet inför kreditgivning 

och utför aktiviteter för att minska osäkerheten. Om respondenten däremot har svarat sju på 

påståendena i Osäkerhet kopplat till tillit, innebär det att de har hög tillit och därmed är 

osäkerheten låg. Variablerna ska alltså tolkas på två olika håll. 

 

Korrelationen mellan Tid och Osäkerhet kopplat till kredit kan då alltså tolkas som att ju 

högre osäkerhet leverantörerna känner vad gäller kreditgivning, desto mer tid lägger de ner. 

Korrelationen mellan Tid och Osäkerhet kopplat till tillit visade inte vara signifikant (0,222) 

och det fanns därmed inget samband mellan de två variablerna. Ovanstående analys antyder 

att endast den osäkerhet leverantörerna känner inför kreditgivning har ett signifikant samband 

med den tid de lägger ner på att kompensera för revisorns funktioner. Hypotes 8b kan därmed 
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bara delvis accepteras. 

 

En multivariat regressionsanalys utfördes för att se hur osäkerhetsvariablerna, kön och ålder 

påverkar variabeln Tid ihop. Resultatet från den mulitvariata analysen visade inget som skulle 

ändra resultaten från den bivariata analysen. 

 

Enligt teorin finns det ett samband mellan transaktionsspecificitet och den tid leverantörerna 

lägger ner på att kompensera för revisorns funktioner. Därmed ville vi testa följande hypotes: 

 

H9: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till revisorns 

funktioner omfördelas till leverantörer i större utsträckning i de fall produkten eller tjänsten 

har hög transaktionsspecificitet.  

 

Studiens variabel Transaktionsspecificitet har svarsalternativ på en likertskala. Eftersom vi 

bara var intresserade av att ta reda på skillnaden mellan den grupp som har hög specificitet 

och den grupp som har låg specificitet, började vi med att koda om variabeln. Den nya 

kodningen innebar att de som svarat mellan 1 och 3 har låg transaktionsspecificitet och blev 0 

medan de som svarat mellan 5 och 7 har hög transaktionsspecificitet och blev 1. 

Svarsalternativ fyra uteslöts eftersom det inte går att avgöra om det tillhör låg eller hög 

transaktionsspecificitet, därför är de respondenterna inte intressanta för vidare analys. 

 

Ett Mann-Whitney U Test utfördes med variabeln Tid och dummyvariabeln för 

transaktionsspecificitet. Testet visade en signifikansnivå på 0,016, vilket innebar att 

skillnaden mellan hur grupperna med hög respektive låg transaktionsspecificitet har svarat 

alltså är statistiskt säkerställd på 95 % -nivån. Stapeldiagram 3 visar fördelningen mellan de 

två grupperna och hur de har svarat på påståendena i variabeln Tid. Det visade sig att de flesta 

som har hög transaktionsspecificitet svarat att de inte lägger speciellt mycket tid på de 

aktiviteter som påståendet behandlar. Transaktionsspecificiteten verkar alltså inte ha ett 

samband med hur mycket tid leverantörerna lägger på att kompensera för revisorns 

funktioner. Hypotes 9 måste därför förkastas. 
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Stapeldiagram 3 - Transaktionsspecificitet mot Tid 

 

 

Enligt teorin finns ett samband mellan utbytets frekvens och den tid leverantörerna lägger på 

att kompensera för revisorns funktioner. Därmed testades följande hypotes: 

 

H10: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till revisorns 

funktioner omfördelas till leverantörer i större utsträckning i de fall utbytets frekvens är låg. 

 

Ett Mann-Whitney U Test genomfördes med dummyvariabeln Frekvens och variabeln Tid. 

Testet visade ingen signifikans (0,468), vilket innebar att det inte var statistiskt säkerställt att 

det finns en skillnad mellan de två grupperna med hög respektive låg frekvens. Det var 

väldigt få respondenter (11,6 % av 164 stycken) som hade svarat att de har låg frekvens. För 

att stärka resultatet hade vi behövt få in fler svar. Utifrån den här delen av analysen kan vi 

alltså inte acceptera hypotes 10. 

 

Här lämnade vi faktoranalysen för en liten stund och undersökte två enskilda påståenden från 

enkäten. De två påståendena var 3.11 De kunder som vi levererar ofta till behöver vi veta 

mycket om och 3.12 De kunder som vi levererar sällan till behöver vi veta mycket om. För att 

se vilket test som var lämpligt för att testa fördelningen hos variablerna genomfördes ett 

Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att ingen av variablerna var normalfördelad och 

Chi2-test var därmed lämpligt. För att kunna testa fördelningen med Chi2 gjordes båda 

variablerna om till dummyvariabler där 1 - 3 blev 0 och 5 - 7 blev 1. Svarsalternativet fyra 

uteslöts eftersom respondenterna som svarat fyra inte hade tagit ställning till påståendet. 

Testet visade att båda dummyvariablerna hade en signifikant fördelning (0,000). Det var alltså 
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statistiskt säkerställt att fördelningen hos variablerna inte var slumpmässig. Frekvenstabeller 

över dummyvariablerna visade att leverantörerna behöver veta mycket om både de kunder de 

levererar ofta och sällan till. Hypotes 10 måste alltså förkastas. 

 

Enligt teorin finns det ett samband mellan storlek på stad och den tid som leverantören lägger 

ner för att kompensera för revisorns funktioner. Följande hypotes testades: 

 

H11: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att leverantörer som verkar i en större stad 

kompenserar för revisorns funktioner i större utsträckning än leverantörer som verkar i en 

mindre stad. 

 

För att testa hypotes 11 gick vi tillbaka till faktoranalysen. Variabeln för Storlek på stad, har 

inte svarsalternativ på en likertskala utan i kategorier där storleken på stad ökar för varje 

kategori.  Eftersom vi bara ville ha en kategori för medelstor stad istället för två kodades 

variabeln om. De nya kategorierna blev < 50 000 = 0 (liten stad), 50 000 - 300 000 = 1 

(medelstor stad) och > 300 000 = 2 (stor stad). 

 

Ett Kruskal-Wallis Test utfördes med variabeln Tid och den omkodade, kategoriska variabeln 

Storlek på stad. Testet visade att det fanns en nästintill signifikant skillnad (0,070) mellan hur 

de tre grupperna för storlekar på städer har svarat. För att se om det fanns ett signifikant 

samband mellan variablerna och om tiden leverantörerna lägger ner ökar i takt med storlek på 

stad, genomfördes en korrelationsanalys (Appendix 5j). Korrelationsanalysen visade att det 

inte fanns något signifikant samband. Stapeldiagram 4 visar fördelningen mellan olika 

storlekar på städer och hur de har tagit ställning till påståendena i variabeln Tid. 

Stapeldiagram 4 visar att det inte alls är så att ju större storlek på stad, desto mer tid läggs på 

att kompensera för revisorns funktioner. Hypotes 11 förkastas därför. 
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Stapeldiagram 4 - Tid mot Storlek på stad 

 

Sammanfattning och diskussion 

Efter hypotesprövningen av hypoteserna från leverantörsavsnittet kan vi konstatera att endast 

en hypotes av fem kan accepteras. En hypotes kan bara delvis accepteras och tre hypoteser 

måste alltså förkastas. Resultaten visar att leverantörerna inte upplever att de lägger tid på att 

kompensera för revisorns funktioner. Revisorns två huvudfunktioner är alltså inte så viktiga 

för leverantörerna alla gånger och det finns säkert andra faktorer som spelar större roll för 

leverantörerna vid ett utbyte. Testet av hypotes 10 visar att frekvens är en sådan faktor. 

Leverantörernas osäkerhet kan till stor del förklaras av hur stort förtroende de känner för 

kunden. Detta överensstämmer väl med teorin, som visar att förtroende kan ersätta en del av 

revisorns funktioner och minska osäkerhet. Det framkom även vid vår förstudie att det inte 

spelade speciellt stor roll för dem om deras kunder hade revisor eller inte. 

 

Att hypotes 8b bara delvis kan accepteras kan bero på att leverantörerna helt enkelt utför 

andra aktiviteter än de vi frågat om för att minska eventuell osäkerhet kopplat till den tillit de 

känner för kunden. Resultaten kan också bero på att det är väldigt få av respondenterna som 

svarat mellan 1 - 3,49 på påståendena i variabeln Osäkerhet kopplat till tillit, endast 1,8 % av 

164 respondenter. Alltså är det mycket få respondenter som inte känner att de kan lita på sina 

kunder. Vi hade behövt fler svar för att kunna uttala oss med säkerhet här. Detsamma gäller 
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resultatet från hypotes 9. En övervägande majoritet har svarat att de har väldigt 

transaktionsaktionsspecifika produkter eller tjänster. Det här kan bero på att frågan i enkäten 

kanske är fel formulerad eller att den är svår att svara på eftersom leverantörerna kan ha olika 

specificitet i olika utbyten. 

 

Resultatet från studien indikerar att leverantörer känner lika liten osäkerhet oavsett hur stor 

stad de verkar i. Detta kan bero på att varje leverantör har sitt nätverk av företag och rör sig 

inte speciellt mycket utanför det nätverket. Resultaten kan också bero på att vi fick en väldigt 

ojämn respons från de olika storlekskategorierna av städer. 

 

5.2.4 Kunder 
Faktor- och reliabilitetsanalys 

När vi skulle analysera påståendena i enkäten till kunder upptäckte vi att vi skrivit fel på två 

stycket påståenden, 4.17 och 4.18 (Appendix 3d).  

 

Den faktoranalys som först utfördes på de specifika påståendena från enkäten skapade tre 

faktorer. Faktor 3 innehöll påståendena 4.12 och 4.15. Vi hade hoppats att de skulle ladda 

med variablerna kopplade till osäkerhet/tillit. Eftersom faktoranalysen visade att de inte var 

relaterade till varandra uteslöt vi de två variablerna. Vi bedömde att de två ihop inte utgjorde 

en faktor vi kunde använda för att testa våra hypoteser. En ny faktoranalys genomfördes 

sedan, som genererade två faktorer (Appendix 5k). De två faktorerna förklarar tillsammans 

68,7 % av variationen i de tio variablerna och är de enda som har ett eigenvalue över 1. I 

tabell 11.1 presenteras faktoranalysens Rotated Component Matrix.  
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Rotated	  Component	  Matrix 

Faktor	  

	  Påstående	   1	   2	  
Certifierad	   ,856	   	  
Andras_uppfatt	   ,839	   	  
Internet	   ,819	   	  
Redovisningskon	   ,818	   	  
Nya_lev_rev	   ,779	   	  
Kreditupplysn	   ,635	   	  
Litar_på_info	   	   ,883	  
Litar_på_lev	   	   ,878	  
Lev_i_tid	   	   ,852	  
Information	   	   ,834	  

 

Tabell 11.1 - Rotated Component Matrix - Faktorernas laddningar 

 

De två faktorerna reliabilitetstestades med Cronbach´s Alpha Test och båda nådde upp till 

Cronbach´s Alpha reliabilitetskrav med ett värde över 0.7 (Matkar, 2012). Efter 

reliabilitetstesten konstruerades två variabler utifrån faktorerna. Variablerna döptes till Tid 

och Osäkerhet kopplat till tillit. Tabell 11.2 presenterar de två variablerna och deras ingående 

påståenden. Variabeln Tid innehåller påståenden som har att göra med de aktiviteter som 

kunderna genomför för att minska den osäkerhet som uppstår i utbytet med leverantörerna, 

när revisorn försvinner. Variabeln Osäkerhet kopplat till tillit innehåller påståenden som 

svarar på hur stor tillit kunderna har för sina leverantörer. Den fortsatta analysen baseras på 

de två variablerna som faktoranalysen skapade. 

 
Faktor	   Benämning	   Ingående	  påstående	   Cronbach´s	  Alpha	  
1	   Osäkerhet	  

kopplat	  till	  tid	  
4.13,	  4.14,	  4.16,	  4.19,	  4.20,	  4.21	   0,880	  

2	   Osäkerhet	  
kopplat	  till	  tillit	  

4.6,	  4.7,	  4.8,	  4.9	   0,886	  

 
Tabell 11.2 - Variabler utifrån faktoranalysen 

 

Hypotesprövning 

Här avsåg vi analysera den tid som kunderna lägger ner för att kompensera för revisorns 

funktioner. Följande hypotes testades: 
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H12a: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kunder lägger resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. 

 

För att avgöra vilket test som var lämpligt för att testa fördelningen hos variabeln Tid utfördes 

ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att variabeln Tid inte var normalfördelad. Chi2 

var därmed lämpligt. För att kunna testa om fördelningen var signifikant genom Chi2 kodades 

variabeln om till dummyvariabel. Variabeln kodades så att 1 - 3,49 blev 0 och 3,5 - 7 blev 1. 

Testet visade sedan en signifikansnivå på 0,000, vilket innebar att det var statistiskt säkerställt 

att fördelningen inte var slumpmässig. 81 % av respondenterna har svarat 1 - 3,49 på 

påståendena i variabeln Tid, vilket kan tolkas som att kunderna inte upplever att de lägger tid 

på att kompensera för revisorns funktioner genom de aktiviteter vi frågat om. Hypotes 12a 

måste därmed förkastas. 

 

Vi avsåg här undersöka om det fanns ett samband mellan osäkerheten i utbytet med 

leverantören och den tid kunden lägger på att kompensera för revisorns funktioner. Följande 

hypotes testades: 

 

H12b: Det finns ett samband mellan osäkerheten i utbytet och hur mycket resurser kunden 

lägger på att kompensera för revisorns funktioner. 

 

För att avgöra vilket test som var lämpligt för att testa fördelningen hos variabeln Osäkerhet 

kopplat till tillit utfördes ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att variabeln inte var 

normalfördelad och ett Chi2-test var därmed lämpligt. Eftersom vi hade ett litet stickprov 

kodades variabeln om till en dummyvariabel där 1 - 3,49 blev 0 och 3,5 - 7 blev 1. Chi2-testet 

genomfördes och visade ett signifikant p-värde (0,000), vilket innebar att det var statistiskt 

säkerställt att fördelningen inte var slumpmässig. 97,8 % av respondenterna har svarat 3,5 - 7, 

vilket kan tolkas som att kunderna inte känner en hög osäkerhet. När de svarat 7 betyder det 

att de känner stor tillit.   

 

För att ta reda på om Osäkerhet koppla till tillit har något samband med den tid kunderna 

lägger ner på att kompensera för revisorns funktioner gjordes en korrelationsanalys över 

variablerna Osäkerhet kopplat till tillit och Tid (Appendix 5l). Korrelationsanalysen visade en 

signifikant, negativ korrelation mellan variablerna. Vilket ska tolkas som att ju mindre tillit 
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och därmed högre osäkerhet kunderna upplever, desto mer tid lägger de på aktiviteterna vi har 

frågat om och kompenserar alltså för revisorns funktioner. Detta visar att det finns ett 

samband mellan osäkerhet och den tid kunderna lägger ner och hypotes 12b kan därmed 

accepteras. 

 

En regressionsanalys gjordes över variabeln Tid ihop med Osäkerhet kopplat till tillit, kön och 

ålder. Resultatet av regressionsanalysen förändrar inte resultatet från den bivariata analysen. 

 

Här avsåg vi undersöka om det fanns ett samband mellan transaktionsspecificitet och den tid 

kunderna lägger ner. Vi testade därför följande hypotes: 

 

H13: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till revisorns 

funktioner omfördelas till kunder i större utsträckning i de fall produkten eller tjänsten är 

transaktionsspecifik. 

 

Eftersom vi endast var intresserade av att undersöka skillnaden mellan gruppen med hög 

transaktionsspecificitet och gruppen med låg transaktionsspecificitet kodade vi om variabeln 

Transaktionsspecificitet. Den nya kodningen innebar att de som svarat 1 - 3 blev 0 och fick 

stå för låg specificitet och de som svarat 5 - 7 blev 1 och fick stå för hög specificitet. 

Svarsalternativ fyra uteslöts eftersom det inte går att avgöra om det tillhör låg eller hög 

transaktionsspecificitet och därmed var de inte intressanta. 

 

Efter att variabeln kodats om gjordes ett Mann-Whitney U Test för att se om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan hur grupperna med hög respektive låg specificitet hade svarat. 

Resultatet visade en signifikansnivå på 0,034. Skillnaden mellan grupperna är alltså inte 

slumpmässig, vilket är statistiskt säkerställt. Stapeldiagram 5 visar fördelningen mellan 

svarsalternativen bland de som har hög och de som har låg transaktionsspecificitet. 

Stapeldiagram 5 visar att de som har hög transaktionsspecificitet lägger mer tid på att 

kompensera för revisorns funktioner. Hypotes 13 accepteras därmed. 
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Stapeldiagram 5 - Transaktionsspecificitet mot Tid 

 
 

Enligt teorin finns det ett samband mellan utbytets frekvens och den tid som kunderna lägger 

på att kompensera för revisorns funktioner. Följande hypotes testades:  

 

H14: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kostnader hänförliga till revisorns 

funktioner omfördelas till kunder i större utsträckning i de fall utbytets frekvens är låg. 

 

Ett Mann-Whitney U Test utfördes sedan med variabeln Tid mot dummyvariabeln Frekvens 

för att testa om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna med hög respektive låg 

frekvens. Resultatet av testet var inte signifikant (0,416). Det fanns alltså ingen statistiskt 

säkerställd skillnad mellan hur grupperna hade svarat, vilket tyder på att hypotes 14 kan 

förkastas. 

 

Här lämnade vi faktoranalysen för att istället analysera två enskilda påståenden som inte 

ingick i faktoranalysen. Påståendena som testades var: 4.10 De leverantörer som levererar 

ofta till oss behöver vi veta mer om och 4.11 De leverantörer som levererar sällan till oss 

behöver vi veta mer om.  

 

För att avgöra vilket test som var lämpligt för att testa variablernas fördelning utfördes ett 

Kolmogorov-Smirnov Test på variablerna. Testet visade att ingen av variablerna var 
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normalfördelad vilket innebar att fördelningen skulle testas genom ett Chi2-test. För att göra 

det möjligt att testa fördelningen gjordes båda variablerna om till dummyvariabler. Testet 

visade att variabel 4.11 inte hade en signifikant fördelning (0,768). Det var alltså inte 

statistiskt säkerställt att fördelningen i variabeln inte var slumpmässig. Däremot var 

fördelningen i variabel 4.10 signifikant (0,001) och den var därför inte slumpmässig. 54 % av 

respondenterna hade svarat mellan 1 - 3 på påstående 4.10, vilket kan tolkas som att de flesta 

kunder inte behöver veta mer om de leverantörer de köper ofta av. Detta beror troligtvis på att 

kunskapen om utbytesparten är hög och förtroendet i utbytet är högt. Detta stöder hypotes 14. 

Eftersom vi inte fick något signifikant resultat på 4.11 innebär ju att respondenterna svarat 

mer lika på det påståendet. Alltså är det något fler respondenter som behöver veta mer om de 

leverantörer de köper sällan ifrån. Men för att kunna uttala oss med säkerhet hade vi behövt 

ett signifikant resultat. Utifrån ovanstående analys kan hypotes 14 delvis accepteras. 

 

Enligt teorin finns ett samband mellan storlek på stad och den tid kunderna lägger för att 

kompensera för revisorns funktioner. Därmed testades följande hypotes: 

 

H15: Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att kunder som verkar i en större stad 

kompenserar för revisorns funktioner i större utsträckning än kunder som verkar i en mindre 

stad.  

 

För att testa hypotes 15 gick vi tillbaka till faktoranalysen. Variabeln för Storlek på stad, har 

inte svarsalternativ på en likertskala utan i kategorier där storleken på stad ökade för varje 

kategori.  Eftersom vi bara ville ha en kategori för medelstor stad istället för två kodades 

variabeln om. De nya kategorierna blev < 50 000 = 0 (liten stad), 50 000 - 300 000 = 1 

(medelstor stad) och > 300 000 = 2 (stor stad). 

 

Ett Kruskal-Wallis Test med variabeln Tid mot variabeln Storlek på stad visade att skillnaden 

mellan hur kategorierna av städer svarat var statistiskt säkerställd (signifikansnivå 0,045). En 

korrelationsanalys (Appendix 5m) visar dock att det inte finns något signifikant samband 

mellan storleken på stad och variabeln Tid. Stapeldiagram 6 visar fördelningen över hur de 

olika kategorierna av städer tagit ställning till påståendena i variabeln tid. Stapeldiagram 6 

visar att även respondenterna i stora städer svarat mer åt vänster på påståendena, vilket 

innebär att hypotes 15 måste förkastats. 
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Stapeldiagram 6 - Storlek på stad mot Tid 

 

 

Sammanfattning och diskussion 

Efter hypotesprövningen på kundavsnittet kan det konstateras att två hypoteser av fem kan 

accepteras. En hypotes kan delvis accepteras och två måste alltså förkastas. Prövningen av 

hypoteserna antyder att kunderna inte själva anser att de lägger mer resurser på att 

kompensera för revisorns funktioner. Vilket indikerar att revisorns funktioner förmodligen 

inte alltid är så viktiga för kunderna och att det troligtvis finns andra faktorer som spelar 

större roll i ett utbyte. Analysen visar att det finns ett samband mellan osäkerhet och den tid 

kunderna lägger för att kompensera för revisorns funktioner. De flesta respondenter kände 

inte så stor osäkerhet i utbytena med sina leverantörer, vilket kan förklara varför de inte 

lägger tid på de aktiviteter vi frågade om. 

 

Frekvens och transaktionsspecificitet har enligt teorin ett samband med hur mycket tid 

kunderna lägger på att kompensera för revisorns funktioner. Kunder som har utbyten med hög 

frekvens borde kompensera för revisorns funktioner i mindre utsträckning än kunder som har 

utbyten med låg frekvens, eftersom utbyten med hög frekvens bygger förtroende. Prövningen 

av hypoteserna visade att hypotes 14 enbart delvis kunde accepteras. Vi fick ingen signifikans 

när vi testade grupperna med hög respektive låg frekvens mot variablerna Tid och Osäkerhet. 

Eftersom hypotesen accepterades på leverantörsavsnittet kan vi inte utesluta att frekvens inte 

har ett samband med variablerna. Anledningen till att vi inte fick någon signifikans här kan 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

A
n
ta
l	  

Svarsalternativ	  

Liten	  stad	  

Medelstor	  stad	  

Stor	  stad	  



	  
	  
	  

	   127	  

vara att det var en övervägande majoritet (96,4 % av 137 respondenter) som ansåg sig ha 

utbyten med hög frekvens. Vi kan inte heller med säkerhet visa att kunder behöver veta mer 

om de leverantörer som de sällan får leveranser ifrån eftersom vi inte fick något signifikant 

resultat. Det som däremot stöder hypotesen är att de flesta respondenter har svarat att de inte 

behöver ha mer information om de leverantörer som de ofta får leveranser ifrån. För mer 

säkra resultat hade vi behövt fler svar.  

 

Resultaten från analysen tyder på att kunder som har transaktionsspecifika utbyten i högre 

grad kompenserar för revisorns funktioner. Hela 64,2 % av 137 respondenter ansåg sig ha 

transaktionsspecifika utbyten. Det är möjligt att frågan om transaktionsspecificitet kan ha 

varit svårt formulerad och att en del av de respondenter som har svarat att de har 

transaktionsspecifika utbyten inte i själva verket har det.  

 

Enligt teorin finns det ett samband mellan storleken på staden som kunden är verksam i och 

de resurser som denne lägger ner på att kompensera för revisorns funktioner. I enlighet med 

teorin borde en kund i en stor stad kompensera för revisorns funktioner i större utsträckning 

än en kund i en liten stad. Resultaten från hypotesprövningen pekar dock på att inte heller 

kunder i större städer lägger ner mer tid. Dock kan det vara fel att göra denna analys på vårt 

urval då enbart 8 % av respondenterna var verksamma i en stor stad. För att med säkerhet 

kunna göra uttalanden hade vi behövt ha fler respondenter som tillhör kategorin stor stad.  

 

5.2.5 Stat och samhälle 
Stat 

Det var inte möjligt att testa hypotes 16 och 17 på grund av låg svarsfrekvens. Svaren från 

enkäten beskrivs enbart i den deskriptiva statistiken.  

 

Samhälle 

Företagsmarknaden 

Här lämnade vi faktoranalysen för att istället analysera enskilda påståenden. Ett argument för 

att avskaffa revisionsplikten har varit att det leder till kostnadsminskningar och minskade 

administrativa bördor i små aktiebolag. Om det är så borde företagsmarknaden därmed bli 

mer effektiv. Vi ville undersöka om långivarna, leverantörerna och kunderna upplever en 

skillnad av effektiviteten på företagsmarknaden och testade därför följande hypotes: 
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H18: Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit fler små aktiebolag på 

företagsmarknaden. 

 

I enkäten till långivare fick respondenterna ta ställning till påstående 2.20 Revisionspliktens 

avskaffande har inneburit att banken fått färre nya låntagare bland småföretagare och 2.21 

Revisionspliktens avskaffande har inneburit fler låneansökningar från småföretagare. För att 

avgöra vilket test som var mest lämpligt för att undersöka fördelningen hos variablerna 

genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade att ingen av variablerna var 

normalfördelad. Chi2-test var därmed lämpligt. Variablerna gjordes om till dummyvariabler 

och kodades så att 1-3 blev 0 och 5-7 blev 1. Chi2-testet visade att båda fördelningarna var 

signifikanta (0,000). 90.1 % av respondenterna hade svarat mellan 1-3 på påstående 2.20 och 

98.2 % av respondenterna hade svarat mellan 1-3 på påstående 2.21 Detta antyder att en 

majoritet av långivarna upplever att de varken har fått färre låntagare bland små aktiebolag 

eller fler låneansökningar från små aktiebolag.  

 

I enkäten till leverantörer fick respondenterna ta ställning till påstående 3.24 Vi har fått fler 

kunder som är små aktiebolag de senaste två åren och 3.25 Vi har fått färre kunder som är 

små aktiebolag de senaste två åren. För att avgöra vilket test som var mest lämpligt för att 

testa fördelningen hos variablerna genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov Test. Testet visade 

att ingen av variablerna var normalfördelad och därmed var Chi2-test lämpligt. Variablerna 

gjordes därför om till dummyvariabler och kodades som i stycket ovan. Chi2-testet visade att 

båda fördelningarna var signifikanta (0,000). 69,5 % av respondenterna hade svarat mellan 1 - 

3 på påstående 3.24 och 78 % av respondenterna har svarat mellan 1 - 3 på påstående 3.25. 

Detta antyder att inte heller en majoritet av leverantörerna upplever att de fått fler eller färre 

kunder de senaste två åren.  

 

I enkäten till kunder fick respondenterna ta ställning till påstående 4.22 Vi har fått fler 

leverantörer som är små aktiebolag de senaste två åren och 4.23 Vi har fått färre 

leverantörer som är små aktiebolag de senaste två åren. För att avgöra vilket test som var 

mest lämpligt för att undersöka fördelningen hos variablerna genomfördes ett Kolmogorov-

Smirnov Test. Testet visade att ingen av variablerna var normalfördelad. Chi2-test var därmed 

lämpligt. På grund av litet stickprov gjordes variablerna om till dummyvariabler. De kodades 

så att 1 - 3 blev 0 och 5 - 7 blev 1. Svarsalternativ fyra uteslöts eftersom de respondenterna 
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valt att inte ta ställning till påståendena. Chi2-testeterna visade att fördelningen hos båda 

variablerna var signifikant på 95 % -nivån. 73 % av respondenterna hade svarat mellan 1 - 3 

på påstående 4.22. Även på påstående 4.23 hade 73 % av respondenterna svarat mellan 1 - 3. 

Detta indikerar att majoriteten av kunderna upplever att de fått varken fler eller färre 

leverantörer. Slutsatsen vi drog från de här tre testerna var att vi måste förkasta hypotes 18.  

 

Sammanfattning och diskussion 

Eftersom vi inte kunde utföra några fördjupade tester på påståendena i enkäten till 

Skatteverket, har vi nu bara den deskriptiva statistiken att gå på. På grund av den låga 

svarsfrekvensen ger den deskriptiva statistiken av Skatteverkets svar enbart indikationer. För 

att få en rättvisande bild av hur Skatteverket har påverkats av avskaffandet av revisionsplikten 

hade det behövts fler svar. Den deskriptiva statistiken visar att respondenterna tenderar att 

hålla sig neutrala till påståenden som gäller tillit och osäkerheten i utbytet med de små 

aktiebolagen. Skatteverket verkar ha ändrat sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades 

och har fått ökade befogenheter att granska företag. De gör även fler förebyggande kontroller 

av bokföring nu än tidigare. Skatteverket verkar även lägga ner mer tid på att informera små 

aktiebolag om vilka regler som gäller för dem. Detta indikerar att Skatteverket lägger mer 

resurser i utbytet med de små aktiebolagen nu än innan och att de har tagit över en del av 

revisorns funktioner. De flesta av respondenterna håller även med om att de oavsiktliga felen 

hos små aktiebolag nu kommer att öka och att avskaffandet av revisionsplikten har lett till 

ökade kostnader för Skatteverket.  

 

Hypotesprövningen av hypotes 18 visade att hypotesen måste förkastas. Varken långivarna, 

leverantörerna eller kunderna upplever att det finns fler aktiebolag på företagsmarknaden nu 

än innan. En anledning till detta kan vara att det är svårt för kunderna och leverantörerna att 

uppskatta detta. Eller så har det inte gått tillräckligt lång tid sedan revisionsplikten 

avskaffades för att effekterna av detta ska märkas. Kanske kan det också vara så att fler 

aktiebolag går i konkurs nu än innan. Eventuellt på grund av att de kan få svårare att till 

exempel få lån för att finansiera sina verksamheter, utan revisorn. 
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5.3 Sammanfattning av hypotesprövning 
I detta avsnitt presenteras en översikt över resultaten från hypotesprövningen. Tabell 12 visar 

att sju av 25 hypoteser kan accepteras, att tre hypoteser delvis kan accepteras, att två 

hypoteser inte kunde testas och att 13 hypoteser kan förkastas.  
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Tabell 12 – Sammanfattning hypotesprövning 

 
 

Ägare	   	   Förkastas/Accepteras	  
H1	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  till	  små	  aktiebolag	  lägger	  

resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
Kan	  delvis	  accepteras	  

H2a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  med	  lite	  kunskap	  om	  
regler	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  

Förkastas	  

H2b	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  ägare	  med	  lite	  kunskap	  om	  
redovisning	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  

Förkastas	  

H3	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  små	  aktiebolag	  med	  extern	  
ägare	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner	  än	  små	  
aktiebolag	  utan	  extern	  ägare.	  

Förkastas	  

H4	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	   lett	  till	  att	  små	  aktiebolag	  med	  lån	  lägger	  
mer	   resurser	   på	   att	   kompensera	   för	   revisorns	   funktioner	   än	   små	   aktiebolag	  
utan	  lån.	  

Förkastas	  

H5	   Avskaffandet	   av	   revisionsplikten	  har	   lett	   till	   att	   små	  aktiebolag	  med	  anställda	  
utöver	  ägaren	  lägger	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner	  
än	  små	  aktiebolag	  utan	  anställda	  utöver	  ägaren.	  

Förkastas	  

Långivare	   	   	  
H6a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  långivarna	  lägger	  resurser	  på	  att	  

kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
Accepteras	  

H6b	   När	  osäkerheten	  i	  utbytet	  mellan	  långivarna	  och	  aktiebolagen	  är	  hög	  lägger	  
långivarna	  mer	  resurser	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  

Accepteras	  

H6c	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  aktiebolag	  utan	  revisor	  får	  
sämre	  lånevillkor	  än	  aktiebolag	  med	  revisor.	  

Accepteras	  

H6d	   Långivarna	  föredrar	  gamla	  utbytesparter	  framför	  nya.	   Förkastas	  
H6e	   Revisorns	  funktioner	  är	  viktigare	  för	  långivarna	  än	  förtroendet	  i	  ett	  utbyte.	   Accepteras	  
H7	   Långivare	  i	  större	  städer	  kommer	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner	  i	  

högre	  utsträckning	  än	  i	  långivare	  i	  mindre	  städer.	  
Förkastas	  

Leverantörer	   	   	  
H8a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  leverantörer	  lägger	  resurser	  på	  

att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
Förkastas	  

H8b	   Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  osäkerheten	  i	  utbytet	  och	  hur	  mycket	  resurser	  
leverantören	  lägger	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  

Kan	  delvis	  accepteras	  

H9	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  leverantörer	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
produkten	  eller	  tjänsten	  har	  hög	  transaktionsspecificitet.	  

Förkastas	  

H10	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  leverantörer	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
utbytets	  frekvens	  är	  låg.	  

Accepteras	  

H11	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  leverantörer	  som	  verkar	  i	  en	  större	  
stad	  kompenserar	  för	  revisorns	  funktioner	  i	  större	  utsträckning	  än	  leverantörer	  
som	  verkar	  i	  en	  mindre	  stad.	  	  

Förkastas	  

Kunder	   	   	  
H12a	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kunder	  lägger	  resurser	  på	  att	  

kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  
Förkastas	  

H12b	   Det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  osäkerheten	  i	  utbytet	  och	  hur	  mycket	  resurser	  
kunden	  lägger	  på	  att	  kompensera	  för	  revisorns	  funktioner.	  

Accepteras	  

H13	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
produkten	  eller	  tjänsten	  har	  hög	  transaktionsspecificitet.	  

Accepteras	  

H14	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  omfördelas	  till	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  i	  de	  fall	  
utbytets	  frekvens	  är	  låg.	  	  

Kan	  delvis	  accepteras	  

H15	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kunder	  som	  verkar	  i	  en	  större	  
stad	  kompenserar	  för	  revisorns	  funktioner	  i	  större	  utsträckning	  än	  kunder	  som	  
verkar	  i	  en	  mindre	  stad.	  	  

Förkastas	  

Stat	  och	  
Samhälle	  

	   	  

H16	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  lett	  till	  att	  kostnader	  hänförliga	  till	  
revisorns	  funktioner	  har	  omfördelats	  till	  staten	  i	  de	  fall	  det	  finns	  hög	  osäkerhet	  
mellan	  statliga	  myndigheter	  och	  små	  aktiebolag.	  

Ej	  testad	  

H18	   Skatteverkets	  kontor	  i	  större	  städer	  lägger	  mer	  tid	  på	  aktiviteter	  som	  minskar	  
osäkerheten	  än	  Skatteverkets	  kontor	  i	  mindre	  städer.	  

Ej	  testad	  

H19	   Avskaffandet	  av	  revisionsplikten	  har	  inneburit	  fler	  små	  aktiebolag	  på	  
företagsmarknaden.	  

Förkastas	  
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Kapitel 6 - Slutsats och implikationer 
_____________________________________________________________________________________________________	  

är presenteras studiens slutsatser. Utifrån studiens resultat har vi utvecklat vår 

teoretiska modell, vilken också presenteras i kapitlet. Vidare beskrivs även studiens 

teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________  
 
6.1 Studiens slutsats 
Studiens syfte var att utreda vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten har fått på 

kostnaderna för utbyten mellan små aktiebolag och deras intressenter. För att uppfylla vårt 

syfte härleddes hypoteser genom att vi med hjälp av egna idéer och argumentation överförde 

transaktionskostnadsteorins grundidéer om kostnader för utbyten i ekonomin till studien. 

Hypoteserna testades empiriskt genom att fem olika enkäter skickades ut till fem olika 

intressentgrupper. I enkäterna fick intressenterna ta ställning till olika påståenden som 

behandlar den tid de lägger på olika aktiviteter för att kompensera för revisorns funktioner 

och den eventuella osäkerhet de upplever i förhållandet till små aktiebolag när revisorn är 

bortplockad. Innan enkäterna skickades ut genomfördes en förstudie med telefonintervjuer 

med fyra till fem personer från var och en av de fyra intressentgrupperna: ägare, långivare, 

leverantörer och kunder. En telefonintervju genomfördes med en person på Skatteverket. 

 

Statistiska analyser genomfördes sedan på svaren från ägare, långivare, leverantörer och 

kunder. Svarsfrekvensen från Skatteverket var inte tillräckligt hög för att vi skulle kunna 

genomföra någon bivariat analys. Svaren från Skatteverkets enkät presenterades istället 

genom deskriptiv statistik. Den statistiska analysen resulterade i att sju av studiens 26 

hypoteser kunde accepteras, tre hypoteser kunde delvis accepteras, tre kunde inte testas på 

grund av för få svar och 13 hypoteser förkastades. 

 

Studiens teori visar att revisorn har två huvudfunktioner i utbyten mellan små aktiebolag och 

deras intressenter: Revisorn ger tillförlitlig information för en affärsmässig trygghet och 

skänker legitimitet. Studien bygger till stora delar på transaktionskostnadsteorins idéer om 

utbyten i ekonomin, där osäkerhet är ett av huvudbegreppen. När revisorn plockas bort från 

utbytet mellan de små aktiebolagen och deras intressenter skapas en osäkerhet. Om 

osäkerheten är hög och intressenterna kräver tillförlitlig information och legitimitet, kommer 

H 



	  
	  
	  

	   133	  

någon av utbytesparterna att få kompensera för att revisorns inte finns. Det innebär att 

kostnader hänförliga till revisorn kan omfördelas till intressenterna, som får lägga ner resurser 

de inte hade behövt om revisorn hade funnits.  

 

Studiens teori visar att det finns olika faktorer som på olika sätt påverkar osäkerheten i 

utbytet. Två sådana faktorer är transaktionskostnadsteorins begrepp frekvens och 

transaktionsspecificitet. Utbyten med hög frekvens skapar ömsesidigt beroende och skapar 

förtroende. Förtroende kan minska osäkerhet och därmed ersätta revisorns funktioner. När 

utbytena har hög transaktionsspecificitet är det viktigare för intressenterna att osäkerheten är 

lägre och därför kommer intressenterna att lägga mer tid på att minska osäkerheten när 

transaktionsspecificiteten är hög. En annan faktor är storleken på staden där utbytesparterna 

verkar. I en mindre stad vet parterna mer om varandra och osäkerheten är därmed lägre. Ju 

högre osäkerheten är i utbytet desto mer kommer intressenterna att vilja kompensera för 

revisorns funktioner. 

 

Om vad som händer med kostnaden för revision i de små aktiebolagen visar studiens teori att 

det beror på vilken kunskap ägaren till aktiebolaget har. En ägare med goda kunskaper inom 

redovisning och regler kommer inte att behöva kompensera för revisorns funktioner genom 

att hyra in konsulthjälp. En ägare med goda kunskaper kommer inte heller att behöva lägga 

speciellt mycket tid på redovisning och på att få uppgifter till myndigheter korrekt. En ägare 

med sämre kunskaper kommer däremot att behöva lägga både mer tid och pengar på att 

kompensera för revisorns funktioner. 

 

Studiens teori visar även att effektiviteten på företagsmarknaden kan påverkas av hur 

kostnaderna förändras i utbytena mellan små aktiebolag och deras intressenter. Om 

intressenterna inte kräver tillförlitlig information kommer aktiebolagen inte behöva lägga 

resurser på att kompensera för revisorns funktioner. Avskaffandet av revisionsplikten leder då 

till en kostnadsminskning för små aktiebolag, vilket i sin tur kan bidra till att fler aktiebolag 

startas. Men om till exempel långivarna efterfrågar tillförlitlig information som aktiebolagen 

inte kan ge dem, kan det hända att aktiebolagen inte får lån eftersom de inte har tillräckligt 

med säkerheter eller att de får lån till sämre villkor. Det kan leda till färre aktiebolag på 

företagsmarknaden. 
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Studiens resultat visar att den vanligaste orsaken till att ägare väljer bort revisorn är för att 

spara pengar, samtidigt som de själva anser att de inte har kompetensen i företaget. Detta är 

anmärkningsvärt och antyder att små aktiebolag som avskaffar revisorn inte har den kunskap 

som krävs. Vår fördjupade analys tyder på att ägarna som valt bort revisorn kompenserar för 

revisorns funktioner, genom att försöka vara trovärdiga gentemot intressenterna. Ägarna 

själva upplever dock att tiden de lägger på redovisning och drift är densamma. Vi kan inte 

bevisa att ägarna inte skulle lägga samma tid om de hade haft revisor. Avskaffandet av 

revisionsplikten verkar inte ha ändrat ägarnas attityder och beteende, vilket antyder att 

avskaffandet av revisionsplikten har lett till kostnadsminskningar i små aktiebolag.  

 

Studien indikerar att långivarna lägger resurser på att kompensera för att revisorn saknas, för 

att minska osäkerheten i utbytet med små aktiebolag utan revisor. Studien visar också att 

revisorns funktioner väger tungt för långivare, ofta tyngre än det förtroende som byggs upp i 

gamla utbyten. Trots att långivarna lägger resurser på att kompensera för revisorns funktioner 

upplever de inte att de har ändrat sitt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades. Vilket kan 

tyda på att aktiebolag utan revisor behandlas på samma sätt som till exempel enskilda 

näringsidkare eller andra bolagsformer utan revisor. Långivarna upplever inte heller att de har 

fått ökade kostnader trots att de kompenserar för revisorns funktioner. En förklaring till detta, 

som även framkom i vår förstudie, kan vara att långivarna inte har fått så många nya låntagare 

utan revisor ännu.  Långivarna kompenserar för den tid de lägger ner genom att små 

aktiebolag utan revisor, får högre ränta och kortare amorteringstid. Slutsatserna vi kan dra av 

detta är att långivarna verkar ha tagit över en del av den kostnad som tidigare fanns för 

revision i små aktiebolag. 

 

Vad gäller leverantörerna indikerar studien att de inte känner någon hög osäkerhet i utbytet 

med kunderna när revisorn inte finns. Leverantörerna kompenserar inte för revisorns 

funktioner, troligtvis för att de inte känner någon hög osäkerhet. En annan anledning kan vara 

att det finns faktorer som väger tyngre än revisorns funktioner i utbyten. Analysen indikerar 

att förtroende är en sådan faktor som väger tungt för leverantörer. Studien antyder nämligen 

att leverantörer som har utbyten med låg frekvens kompenserar mer för revisorns funktion än 

leverantörer som har utbyten med hög frekvens. Studien antyder också att det inte går att 

påvisa ett samband mellan transaktionsspecificitet och den tid leverantörerna lägger ner för att 

kompensera för revisorns funktioner. Med andra ord har inga kostnader hänförliga till 
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revisorn omfördelats till leverantörer. 

 

Studien antyder att kunderna inte kompenserar för revisorns funktioner eftersom de inte 

känner så hög osäkerhet. Eftersom kunderna inte verkar kompensera för att revisorn saknas i 

någon stor utsträckning tyder det på att det finns andra faktorer som väger tyngre. Studien 

antyder att det finns ett samband mellan transaktionsspecificitet och den tid som kunderna 

lägger ner, vilket kan tolkas som att kunderna inför ett transaktionsspecifikt utbyte lägger mer 

tid på att utreda leverantören. Frekvensen verkar också spela en viss roll för kunderna även 

om hypotes 14 bara delvis kan accepteras. Den slutsatsen vi kan dra av detta är att inte heller 

kunderna verkar ha tagit över någon del av kostnaderna hänförliga till revisorn. 

 

Studien kan inte visa några säkra resultat för utbyten mellan små aktiebolag och Skatteverket 

på grund av för låg svarsfrekvens. Däremot kan studien ge indikationer på att Skatteverket har 

fått ökade kostnader sedan revisionsplikten avskaffades. Skatteverket genomför både fler 

förebyggande kontroller av bokföring och har fått ökade befogenheter. De lägger också mer 

tid på att informera små aktiebolag om vilka regler som gäller för dem. Vid vår förstudie 

framkom att Skatteverket även har utvecklat ett nytt verktyg. Verktyget innebär att 

Skatteverket nu kan få granska bokföring innan det att företagen är skyldiga att lämna in 

någon information till Skatteverket. Verktyget har gett Skatteverket möjligheter att i 

förebyggande och förtroendebyggande syfte kontrollera och hjälpa små aktiebolag med 

bokföringen. Detta pekar på att avskaffandet av revisionsplikten i det här avseendet har gett 

en impuls till teknologisk utveckling. Detta tyder på att avskaffandet av revisionsplikten har 

haft en viss påverkan på utbytet mellan de små aktiebolagen och Skatteverket. Resultaten 

indikerar att en del av kostnaden i utbytet har omfördelats till Skatteverket. 

 

För de små aktiebolagen verkar kostnaden hänförlig till revisorns funktioner i stort sett ha 

försvunnit. Studien antyder att många ägare till små aktiebolag utan revisor använder sig av 

redovisningskonsult, deklarationshjälp och hjälp med bokföring och bokslut. Men vi kan inte 

heller här visa att företagen inte skulle lagt resurser på dessa aktiviteter om de haft revisor.  

 

Studien kan inte visa att avskaffandet har lett till en effektivare företagsmarknad, eftersom 

varken kunder eller leverantörer har upplevt att det är fler små aktiebolag som verkar på 

företagsmarknaden.  Inte heller långivarna upplever att de har fått fler låneansökningar från 
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småföretagare.  

 

Vår teoretiska modell visade att när revisorn försvinner finns en risk att kostnaderna 

hänförliga till revisorn omfördelas till intressenter. Utifrån våra slutsatser verkar inte någon 

del av kostnaderna hänförliga till revisorn ha omfördelats till leverantörerna och kunderna. 

Däremot tyder studiens resultat på att en del av kostnaderna hänförliga till revisorn kan ha 

omfördelats till långivarna. Dock kompenserar långivarna för detta genom att ge företag utan 

revisor sämre lånevillkor.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 3 – Slutsats 

 

Slutsatserna vi kan dra om transaktionskostnaderna mellan små aktiebolag utan revisor och 

deras intressenter är att: transaktionskostnaderna mellan de små aktiebolagen och dess kunder 

och leverantörer är oförändrade, transaktionskostnaden mellan de små aktiebolagen och 

långivarna har ökat och studiens resultat antyder att även transaktionskostnaden mellan de 

små aktiebolagen och Skatteverket har ökat.  

 

Öhman (2004) skrev om revisorn som en länk mellan redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade som kvalitetssäkrar informationen för affärsmässig trygghet. Vår 

studie antyder att revisorns funktioner spelar en viss roll för långivarna och Skatteverket, men 

verkar inte ha så stor betydelse för kunder och leverantörer. I utbyten mellan de små 

aktiebolagen och kunderna och leverantörerna finns det andra faktorer som spelar roll. För de 
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små aktiebolagen utan revisor har kostnaden för revision i stort sett försvunnit helt. 

 

Som nämndes i problemdiskussionen har någon offentlig utvärdering av nyttan av 

revisionsplikten i Sverige har inte gjorts. En anledning kan vara att man inte vill komma fram 

till att reformen inte har fått de effekter man hoppats på. En annan anledning kan vara att 

avskaffandet ses som en ideologisk reform, som är svår att ta tillbaka när den väl har införts. 

Om debatten skulle blossa upp igen om att återinföra revisionsplikt för samtliga aktiebolag, 

skulle det troligtvis bli större ramaskri än när den avskaffades. Inte minst från de små 

aktiebolagens sida. Det kan också vara så att det ännu är för tidigt att skönja effekterna, 

eftersom lagförändringen nyligen genomfördes. Ett inlägg i debatten om avskaffandet av 

revisionsplikten var att det kan leda till att den ekonomiska brottsligheten ökar, eftersom 

revisorn kan användas som ett medel för att bekämpa ekonomisk brottslighet (Thorell & 

Norberg, 2005). Vi har i vår studie inte undersökt effekterna på den ekonomiska 

brottsligheten. Vår studie indikerar dock att effekterna blev så som Statens offentliga 

utredning (2008:32) förutspådde, de små aktiebolagen har upplevt kostnadsminskningar och 

minskade administrativa bördor. 

 
6.2 Studiens implikationer 
Vi har undersökt utbytet mellan de små aktiebolagen och dess intressenter utifrån ett 

transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv. Transaktionskostnadsteorin är en etablerad teori om 

kostnader för utbyten i ekonomin. Alla små aktiebolag har utbyten med olika intressenter och 

varje utbyte innebär en viss transaktionskostnad. Revisorn sänker denna transaktionskostnad 

genom att minska osäkerheten. När revisorn plockas bort från utbytena riskerar 

transaktionskostnaderna att förändras, de kan öka, minska eller omfördelas till den andra 

utbytesparten. Studien bidrar teoretiskt genom att koppla ihop revisorns funktioner, 

tillförlitlig information och legitimitet, till transaktionskostnadsteorin.  

 

Enligt teorin kommer ägare att kompensera för revisorns funktioner om intressenterna ställer 

krav på tillförlitlig information. I vår studie visade det sig att varken leverantörer eller kunder 

känner att revisorns funktioner är viktiga. Detta gör att de små aktiebolagen inte behöver ha 

kvar revisorn eller kompensera denne för att vara attraktiv till kunder och intressenter. Andra 

faktorer väger tyngre än revisorns funktioner för leverantörer och kunder. Vår studie antyder 
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att transaktionsspecificitet och frekvens är två sådana faktorer 

 

Vår studie antyder att revisorns funktion externaliserades från de små aktiebolagen men 

internaliserades av Skatteverket. Vi fann i studien indikationer på att Skatteverket har ökat 

sina insatser genom att till exempel utveckla ett nytt system, som delvis substituerar revisorns 

funktioner. Skatteverket har också fått ökade befogenheter. En del av revisorns funktioner har 

alltså förstatligats.  

 

Vår studie antyder att ägare till små aktiebolag väljer bort revisorn för att spara pengar och 

inte på grund av att de har kompetensen som krävs i företaget. Eftersom problemet idag ligger 

i att många småföretagare tycker att revisionen kostar mer än den är värd, bör någon form av 

mindre revision tas fram. När revisionsplikten avskaffades i England infördes en möjlighet att 

offentliggöra en förenklad revisionsberättelse (Thorell & Norberg, 2005). Den förenklade 

revisionsberättelsen slog dock aldrig igenom i England och plockades bort 1997. Vår studie 

antyder att en förenklad revisionsberättelse skulle kunna vara ett alternativ att testa även i 

Sverige. Att det inte fungerade i England behöver inte betyda att det inte fungerar i Sverige, 

länderna är trots allt olika på många sätt. Med en förenklad revisionsberättelse skulle de små 

aktiebolagen inte behöva bli granskade på samma sätt som stora aktiebolag och därmed inte 

heller behöva betala lika mycket för revisionen. Fler ägare till små aktiebolag skulle då 

förmodligen känna att nyttan med revisionen ligger i nivå med kostnaden. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Eftersom det fortfarande inte gått speciellt lång tid sedan revisionsplikten avskaffades, kan det 

ännu vara något för tidigt att se effekterna som reformen fört med sig. Till exempel får 

Skatteverket nu i vår in de första deklarationerna, för det första räkenskapsåret utan revisorns 

funktioner i många små aktiebolag. Vi har endast sett indikationer på effekter. För att få bättre 

resultat hade det därför varit intressant att genomföra en liknande studie inom ett par år igen, 

eventuellt med ett större urval och då förhoppningsvis kunna skönja fler och tydligare 

effekter. Med fördel skulle då studien kunna genomföras på hösten och inte på våren när 

myndigheter som till exempel Skatteverket, har högsäsong. 

 

Vi kom i vår studie fram till att ägare till små aktiebolag lägger tid på att kompensera för 
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revisorns funktioner. Vi kunde dock inte med säkerhet påvisa att ägarna inte skulle lagt 

samma tid på att vara trovärdiga och se till att myndigheter får rätt uppgifter om de hade haft 

revisor. Niemi et al. (2012) skriver om olika anledningar till att ägare till små aktiebolag 

efterfrågar frivillig revision. De skriver bland annat att revisorn kan kompensera för brister i 

den interna kontrollen. Men även att revisorn kan fungera som en handledare och skapa en 

affärsmässig trygghet. Med detta som bakgrund hade det varit intressant att genomföra en 

jämförande studie mellan en större grupp aktiebolag som valt att ha kvar revisorn och en 

större grupp som valt bort revisorn. Eventuella skillnader i den tid grupperna lägger på olika 

aktiviteter hade då kunnat tydliggöras på ett bra sätt och det hade också gått att se om 

aktiebolagen utan revisor ägnar sig åt aktiviteter som aktiebolagen med revisor inte gör. Små 

aktiebolag har oftast begränsade resurser och expertis (Niemi et al., 2012). Så kanske hade 

även aktiebolagens redovisning kunnat jämföras, för att se om gruppen utan revisor har fler 

brister i redovisningen än gruppen med revisor. Det hade även varit intressant att undersöka 

om aktiebolag utan revisor har högre sannolikhet att gå i konkurs, än aktiebolag med revisor. 

 

Enligt transaktionskostnadsteorin skapar långa utbyten förtroende för utbytesparten, vilket 

minskar osäkerheten i utbytet (Chiles & McMackin, 1996). Vi kan i vår studie inte visa att 

långivare föredrar gamla utbyten, med ett uppbyggt förtroende, framför nya utbyten. Vår 

studie antyder snarare att det väger tyngre för långivare att revisorn finns i aktiebolaget än det 

förtroende som byggts upp genom ett långt utbyte. Det hade varit intressant att undersöka 

detta vidare och gå djupare in på hur viktig revisorn i de små aktiebolagen är för långivarna. 

Vår studie antyder att förtroende inte är viktigare för långivarna än revisorn, men kanske finns 

det andra funktioner eller faktorer som är det. 
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Appendix 1 – Intervjuguider 
 
 
Intervjuguide 
Förberedande intervju – ÄGARE (företag som inte har revisor) 

 
Följande frågor ska ställas till ägare. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans beskrivs.  

- Skriv upp företagsnamn och namn på personen vi intervjuar. 

- Presentera oss och studien. Förklara kort studiens syfte. 

 

1. Har ni revisor eller inte? Om inte: Har ni tidigare haft revisor? 

 

Motivering: De här frågorna ställs eftersom det inte är intressant för oss att prata med ägare 

till företag som har kvar revisorn. Vi frågar också om de tidigare har haft revisor för att 

kunna ställa mer jämförande frågor. De här frågorna ställs redan vid första kontakttillfället. 

 

2. Hur ser ägarförhållandena ut i företaget? 

 

Motivering: Denna fråga ställer vi för att reda ut om det finns några externa ägare som inte 

är involverade i den dagliga verksamheten. Det är viktigt för oss att skilja på externa ägare 

som en intressent och ägare som ”är företaget”. Finns det ingen extern ägare kan kostnaden 

inte externaliseras till ägaren som intressent. Däremot kan kostnaden fortfarande 

externaliseras till samhället. 

 

3. Av vilken anledning har ni valt att inte ha en revisor? 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få reda på om kostnaden för revision är ett vanligt skäl 

till att företagen väljer att inte ha revisor. En av anledningarna till att revisionsplikten 

avskaffades var att minska kostnadsbördan för de minsta företagen. Det är därför intressant 

att jämföra svaret på den här frågan med svaret på nästa. Det kanske är så att företagen 

endast har förflyttat kostnaden till en annan post. 
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4. Lägger ni tid eller pengar på aktiviteter som skapar legitimitet och ger tillförlitlig 

information till era intressenter? Tar ni till exempel hjälp av redovisningskonsulter eller 

skattekonsulter. Eller är er verksamhet certifierad på något sätt? 

(Om företaget tidigare haft revisor så ber vi dem jämföra med tidigare.) 

 

Motivering: För att möjliggöra utbyten i ekonomin behöver företaget ge intressenterna den 

legitimitet och tillförlitliga information de behöver för att fatta rätt beslut. Denna fråga ställs 

för att få reda på om företagen ersätter revisorns funktion på något sätt. Det skulle i så fall 

innebära att kostnaderna för revision kan ha omfördelats internt i företaget och att de 

kompenserar för att de inte har kvar revisionskostnaden. Om företaget inte lägger egna 

resurser på att fylla revisorns funktion finns en risk att kostnaden istället hamnar på andra 

intressenter som själva måste söka efter den information de behöver. Det blir dyrare och mer 

komplicerat att göra utbyten i ekonomin. 

 

(Fråga endast till de företag som tidigare haft revisor: 

 

5. Lägger ni själva mer tid på er redovisning och förvaltning nu när ni inte har revisor? 

 

Motivering: Denna fråga ställs av samma anledning som ovan, om vi inte redan kommit in på 

svaret.) 

 

6. Känner ni en osäkerhet för om ni gör rätt i förhållande till exempelvis Skatteverket och 

Bolagsverket? 

 

Motivering: Enligt teorin kompenserar revisorn de brister i den interna kontrollen som finns i 

småföretag. Om revisorns funktion tas bort kan det hända att företag känner sig osäkra på 

om de gör rätt eftersom de kanske saknar den kompetens som behövs. Om företagen känner 

sig osäkra kan det hända att de inte gör rätt i förhållande till exempelvis Skatteverket och 

Bolagsverket. I de fallen kommer de statliga myndigheterna få bära en del av den kostnaden 

som tidigare fanns i företagen för revision, genom ökat administrativt arbete. 
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Intervjuguide 
Förberedande intervju – LÅNGIVARE 

 
Följande frågor ska ställas till långivare. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans 
beskrivs.  

- Skriv upp bank, namn och post på personen vi intervjuar. 

- Presentera oss och studien.  Förklara kort studiens syfte. 

 
1. Har ni ändrat ert arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades? Lägger ni ner mer tid och 

pengar på aktiviteter (till exempel kontroller, uppföljning) nu som ni inte behövde göra när 

revisionsplikten fanns?   

 

Motivering: Denna fråga kan betraktas som bred och öppen där vi ger respondenten, att fritt 

utifrån egna erfarenheter, berätta om sina rutiner och tillvägagångssätt. Syftet med frågan är 

att vi ska få mer praktisk erfarenhet om bankernas arbetssätt både innan och efter 

avskaffandet, så att vi kan göra jämförelser. Här kan vi få reda på om arbetssättet skiljer sig 

åt mellan stora och små banker. Denna fråga ställs för att få reda på om bankerna själva 

upplever att de lägger mer tid och pengar på till exempel kreditbedömning av kunder som inte 

längre har revisor. Detta kan tyda på att de har fått högre kostnader efter revisionspliktens 

avskaffande. Svaren på frågan kan förhoppningsvis också leda oss till kostnader eller 

aktiviteter som vi inte tidigare har tänkt på. 

 

2. När ett företag vill låna pengar av er, agerar ni annorlunda beroende på om företaget har 

revisor eller inte? (På vilket sätt?)  

 

Motivering: Denna fråga ställs för att vi vill få reda på om långivarna litar på revisorns 

information eller inte. Om långivarna svarar att de inte agerar annorlunda tyder det på att 

revisorns funktion inte spelar någon roll för långivarna, utan att det troligtvis är andra 

faktorer som har större betydelse. Men om de däremot agerar annorlunda så har troligtvis 

revisorns funktion en viss betydelse vid kreditgivning. 

 

3. Agerar ni annorlunda beroende på revisorns identitet? Alltså om ni vet att en revisor är 

bättre än en annan. 
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Motivering: Denna fråga ställer vi för att få reda på om revisorns identitet spelar någon roll. 

Enligt vår teori agerar långivare annorlunda beroende på om företaget har revisor eller inte. 

Därför kan det vara intressant att se om det just bara är revisor/inte revisor som skiljer eller 

om även olika revisorers identitet spelar roll. Om det är så, kanske det inte bara är 

revisionspliktens avskaffande som kan vara ett problem för långivarna, utan även dåliga 

revisorer. 

 

4. Om ett företag som inte har revisor vill låna pengar av er, hur agerar ni då? 

 

Motivering: Vi skriver om två olika agerande i vår teori: generellt och specifikt. Om 

bankerna agerar generellt behandlar de alla företag utan revisor på samma sätt och de 

”bra” företagens chans till bättre lånevillkor trängs ut på grund av informationsasymmetri. 

Om bankerna agerar specifikt söker de upp information om varje företag och företagen får 

lånevillkor utefter hur bra de är. Vi hoppas att få reda på hur bankerna agerar genom att 

ställa denna fråga.  

 

5. Får företagen kompensera på något sätt för att de inte har en revisor, till exempel genom 

högre ränta, högre amortering.? Ställer ni några speciella krav? 

 

Motivering: Denna fråga ställer vi för att få reda på om kostnaderna för revision på något 

sätt kommer tillbaka till företaget när de inte längre har en revisor. Alltså om företagen 

själva får kompensera för att de inte längre har någon som kvalitetssäkrar deras information.  

 

6. Lånar ni hellre ut pengar till ett företag ni har en relation med sedan tidigare än ett nytt 

företag, om inget av företagen har revisor? 

 

Motivering: Denna fråga ställer vi för att få reda på om det kanske är svårare för 

nykomlingar att få lån än företag som är kända av långivarna sedan tidigare. Om svaret på 

frågan är ja, kan det vara så att dynamiken på marknaden blir lägre i och med att de nya 

företag som inte får lån får svårare att driva vidare sin verksamhet. Det skulle kunna 

innebära att en del av kostnaden för revisorn i så fall har externaliserats till samhället 
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Intervjuguide 
Förberedande intervju – LEVERANTÖRER 
 
Följande frågor ska ställas till leverantörer. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans 
beskrivs.  

- Skriv upp företagsnamn, namn och post på personen vi intervjuar. 

- Presentera oss och studien.  Förklara kort studiens syfte. 

 

1. Vad har ni för typ av relation till era kunder? Levererar ni med hög eller låg frekvens? Hur 

specifika är produkterna/tjänsterna? 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få en uppfattning om relationernas frekvens och 

transaktionsspecificitet. Det är viktigt att veta detta eftersom vi misstänker att leverantörer 

efterfrågar revision i olika utsträckning beroende på vilken frekvens och 

transaktionsspecificitet kontrakten har. Genom att veta svaret på denna fråga kan vi efter 

intervjun se om våra misstankar stämmer. 

 

2. Spelar det någon roll för er om era kunder har en revisor eller inte?  Varför/varför inte? 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få reda på leverantörers attityd till företag som inte 

har revisor och för att se om de agerar annorlunda. Det är också intressant att koppla svaret 

på denna fråga till svaret på föregående fråga eftersom olika typer av leverantörer 

(högre/lägre frekvens, högre/lägre transaktionsspecificitet) troligtvis efterfrågar revision i 

olika utsträckning. 

 

3. Har sättet ni arbetar med era kunder förändrats sedan revisionsplikten avskaffades? (På 

vilket sätt i så fall?) 

 

Motivering: Denna fråga kan uppfattas som ganska öppen. Meningen med den är att 

företagen själva ska få möjlighet att berätta om rutiner och tillvägagångssätt. 

Förhoppningsvis ger det oss en bild av hur de arbetar praktiskt. Detta kan ge indikationer på 

vilka kostnader leverantörer har för de här rutinerna. Svaren på denna fråga borde skilja sig 

åt beroende på vad leverantören svarade på första frågan. 
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4. Lägger ni ner mer tid och pengar på aktiviteter i relationen med era kunder nu som ni inte 

behövde göra när revisionsplikten fanns? Söker ni till exempel information om kunderna i 

förhand? 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få reda på om leverantörernas kostnader har ökat på 

grund av revisionspliktens avskaffande och vilka kostnader som i så fall har ökat. Revisorn 

har ju två huvudfunktioner: legitimitet och tillförlitlig information. Legitimiteten kan inte 

leverantörerna skapa åt sina kunder, men det är mycket möjligt att de själva får lägga mer tid 

på att söka tillförlitlig information om kunderna. 

 

5. Får era kunder kompensera för de här aktiviteterna på något sätt? Till exempel genom ett 

högre pris. 

 

Motivering: Den här frågas ställs för att få reda på om kunderna får till exempel kortare 

kredittid om de inte har revisor. Det kan innebära att en del av kostnaderna för revision 

istället hamnar hos företagen i form av dyrare inköp. 

 

6. Har ni upplevt några effekter efter avskaffandet av revisionsplikten, positiva eller negativa? 

 

Motivering: Även detta är en öppen fråga där vi vill diskutera med företagen vilka effekter de 

upplever. En effekt vi tänker oss är att de kanske har fått fler kunder eller att kunderna 

handlar mer eftersom de kanske har mindre kostnader i och med avskaffandet av 

revisionsplikten. En annan effekt kan kanske vara att de har svårare att få in betalningar från 

kunder i tid. Svaren på denna fråga hoppas vi kunna koppla till vad som hänt med 

kostnaderna i samhället i stort. 
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Intervjuguide 
Förberedande intervju – KUNDER 
 
Följande frågor ska ställas till kunder. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans beskrivs.  

- Skriv upp företagsnamn, namn och post på personen vi intervjuar. 

- Presentera oss och studien.  Förklara kort studiens syfte. 

 

Vad har ni för typ av relation till era leverantörer? (Köper ni specifika eller ospecifika 

produkter? Hur ofta får ni leveranser?)  

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få en bild av vad för typ av relationer kunderna har till 

sina leverantörer. Detta är intressant att få reda på då kunder enligt vår teori efterfrågar 

revision i olika utsträckning beroende på kontraktens frekvens och transaktionsspecificitet. 

 

Spelar det någon roll för er om en leverantör har revisor eller inte? Varför/varför inte? 

(Om ja: Hur tar ni reda på om leverantörerna har revisor? ) 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få reda på kunders attityd till företag som inte har 

revisor och för att se om de agerar annorlunda. Det blir intressant att koppla svaret på denna 

fråga till svaret på föregående fråga eftersom de hänger ihop. Sista frågan ställs för att få 

reda på om det finns andra indikatorer på att de har revisor än de vi tänkt på. Genom att få 

reda på det får vi också en aning om hur lång tid de lägger på att ta reda på den 

informationen. 

 

Har ni på något sätt förändrat ert arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades i förhållande 

till era leverantörer? På vilket sätt i så fall?  

 

Motivering: Denna fråga kan uppfattas som ganska öppen. Meningen med den är att 

företagen själva ska få möjlighet att berätta om rutiner och tillvägagångssätt. 

Förhoppningsvis ger det oss en bild av hur de arbetar praktiskt. Detta kan ge indikationer på 

vilka kostnader kunderna lägger ner och hur mycket tid de avsätter, om de har rutiner för 

detta. 

 



	  
	  
	  

	   151	  

 

Lägger ni ner mer tid och pengar på aktiviteter i relationen med era leverantörer nu som ni 

inte behövde göra när revisionsplikten fanns? Till exempel: Söker ni mer information om 

leverantören, kanske på Internet eller pratar runt för att höra vad leverantören har för rykte? 

Gör ni uppföljningar?  

 

Motivering: Enligt teorin borde kunderna lägga mer resurser på att söka den tillförlitliga 

information de tidigare fick genom revisorn. Denna fråga ställs därför för att få reda på om 

kundernas kostnader har ökat på grund av revisionspliktens avskaffande och vilka kostnader 

som i så fall har ökat.  

 

Har ni upplevt några effekter efter avskaffandet av revisionsplikten, positiva eller negativa? 

 

Motivering: Även detta är en öppen fråga där vi vill diskutera med kunderna vilka effekter de 

upplever. En effekt vi kan tänka oss är att det har dykt upp fler leverantörer på marknaden 

och det kanske har gjort att priserna pressats ner. En annan effekt kanske är att leverantörer 

har gått i konkurs och att företaget har förlorat pengar på grund av det. Svaren på denna 

fråga hoppas vi kunna koppla till vad som hänt med kostnaderna i samhället i stort.  Vi är 

medvetna om att det finns effekter som vi inte kommer att kunna greppa genom intervjuer, 

men vi vill ändå diskutera frågan. 

 

Om ni inte är nöjda med den informationen som leverantörerna tillhandahåller hur agerar ni 

då? (Söker mer information? Byter leverantör? Ställer högre krav på leverantören?)  Agerar ni 

annorlunda beroende på vad kontraktet innebär? (Specifik, ospecifik, frekvens) 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att få reda på hur kunderna agerar i de fall de inte får den 

information som de efterfrågar. Våra förhoppningar är att vi ska få svar på om verkligheten 

stämmer överens med vår teori om att de agerar olika beroende på om kontraktet avser en 

specifik eller ospecifik investering med hög eller låg frekvens. Frågorna kan även ge oss svar 

på var kostnaderna för att kompensera för revisorns funktion hamnar, d.v.s. om de 

externaliseras till kunderna eller kommer tillbaka till företaget.  
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Intervjuguide 
Förberedande intervju – SKATTEVERKET 
 
Följande frågor ska ställas till Skatteverket. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans 
beskrivs.  
- Skriv upp namn och post på personen vi intervjuar. 

- Presentera oss och studien.  Förklara kort studiens syfte. 

 

1. Hur hanterar ni att revisionsplikten har avskaffats? Har ni på något sätt förändrat ert 

arbetssätt? 

 

Motivering: Denna fråga är ganska öppen och ger Skatteverket en möjlighet att fritt berätta 

om sina rutiner. Vi vill gärna att de svarar så detaljrikt som möjligt. Om vi kan kommer vi 

försöka få en jämförelse innan och efter revisionsplikten. Svaret på denna fråga hjälper oss 

att få en bild av hur Skatteverket arbetar praktiskt. 

 

2. Lägger ni ner mer tid och pengar nu på aktiviteter nu som ni inte behövde göra när 

revisionsplikten fanns? Vad för aktiviteter i så fall? 

 

Motivering: Denna fråga ställs för att ta reda på om Skatteverket har upplevt att de fått mer 

att göra i och med avskaffandet av revisionsplikten. Alltså om Skatteverket får vidta åtgärder 

för att fylla revisorns funktion på grund av bristande information från företag. Om 

Skatteverket upplever att de får lägga mer resurser på aktiviteter nu än innan tyder det på att 

en del av kostnaderna som tidigare fanns för revision i företagen har externaliserats till 

staten. 

 

3. Vilka effekter har ni upplevt efter avskaffandet av revisionsplikten? Positiva eller negativa.  

 

Motivering: Denna fråga ställer vi för att se om Skatteverket har upplevt några effekter 

(positiva eller negativa) som vi inte har tänkt på. Denna fråga kan hjälpa oss att se 

indikationer på hur kostnaderna i samhället ser ut. Har till exempel skattebrott ökat kan man 

tänka sig att moralen i samhället har sjunkit och marknadsdisciplinen kanske är sämre. Om 

Skatteverket har upplevt negativa effekter kan vi förhoppningsvis få reda på vad de gör för att 

förebygga dem. Genom att ha läst gamla uppsatser och tittat på Skatteverkets 
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presseminarium har vi en bild av hur Skatteverket arbetar.	  
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Appendix 2 – Inbjudningsbrev 
	  
Appendix 2a – Första utskicket 
 
Hej, 

Ni har blivit utvalda att delta i en enkätundersökning om effekterna av revisionspliktens 

avskaffande. Enkäten är en del av ett examensarbete för civilekonomer på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Syftet med studien är att undersöka vad som har hänt med kostnaden för revision. 

 

Revisionsplikten avskaffades i Sverige i november 2010. En av anledningarna till att 

revisionsplikten avskaffades var för att minska den administrativa bördan i mindre aktiebolag. 

Det är därför intressant att utreda om mindre aktiebolag har upplevt en kostnadsreducering 

och om kostnaderna möjligtvis har omfördelats till andra aktörer. Med detta i åtanke behöver 

vi er hjälp och det är därför vi har skickat den här enkäten till er. 

 

Det vi ber er om är att bidra med era kunskaper för att möjliggöra för oss att utreda effekterna 

av avskaffandet av revisionsplikten. Vi är tacksamma om ni vill delta i undersökningen och 

svara på frågorna i enkäten senast den 24 april. Enkäten består av x frågor och tidsåtgången 

för att besvara enkäten beräknas vara cirka 5 minuter. 

 

Er hjälp är mycket uppskattad och kommer att ge mer trovärdigt resultat. Som tack för ert 

deltagande delar vi gärna med oss av studien till er när den är färdig i juni. Era svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska principer. Svaren kommer att ingå i en 

statistisk undersökning där individuella svar inte kan identifieras. 

 

Var vänlig, klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att skicka dem till xx eller ringa oss på xx eller vår handledare 

Professor Sven-Olof Yrjö Collin på xx. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar  

Sandra Blomén & Sandra Sandahl 
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Appendix 2b - Påminnelsebrev 
 
Hej, 
  
För ungefär en vecka sedan skickade vi en förfrågan till dig om att delta i vår 

enkätundersökning och vi vill nu påminna dig om vår förfrågan. Om det är så att du redan 

svarat på enkäten ber vi dig bortse från det här mailet. På grund av anonymitet har vi inte 

möjlighet att se vilka som redan svarat. 

 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt examensarbete där vi 

undersöker var kostnaderna för revision har tagit vägen sedan revisionsplikten avskaffades. 

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på X enkätfrågor. Tidsåtgången beräknas vara 

cirka 5 minuter. Vi är tacksamma om ni besvarade enkäten så snart som möjligt.  

 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska principer. Svaret 

kommer att ingå i en statistisk undersökning där individuella svar inte kan identifieras. 

 

Var vänlig, klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via xx	  eller vår handledare Professor Sven-Olof 

Yrjö Collin på xx. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar  

Sandra Blomén & Sandra Sandahl 
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Appendix 3 – Enkäter 
 
 
Appendix 3a – Enkät till ägare 
 
Vad har avskaffandet av revisionplikten fått för effekter? 
(Detta är den mall vi använde för att skapa en webbaserad enkät.) 
 
Enkäten syftar till att hjälpa oss utreda om det finns ett behov av revision och vad som hänt 
med kostnaden för revision sedan revisionsplikten avskaffades. Alla enkätsvar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i syfte för vår studie. Enkätsvaren ingår i en 
statistisk undersökning och individuella svar kommer inte kunna identifieras. 
 
Endast de sju första frågorna i enkäten är obligatoriska. Om det är någon av de andra frågorna 
som ni upplever är svår att ta ställning till finns möjligheten att hoppa över den frågan. 
 
Frågorna i enkäten är mest lämpliga för företag utan revisor. Men det går bra att svara även 
om ni använder revisor. Hoppa i så fall över de frågor som inte känns relevanta. 
 
1.1 Är du kvinna eller man? 
Kvinna 
Man 
 
1.2 Hur gammal är du? 
< 25 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
> 65 
 
1.3 Är du aktiv i den dagliga skötseln av företaget? 
Ja 
Nej 
 
1.4 Är du företagets dominerande ägare? 
Ja 
Nej 
 
1.5 Hur ser ägarförhållandena ut i företaget?  
En ägare som driver verksamheten   
Flera ägare som gemensamt driver verksamheten 
En ägare som inte driver verksamheten 
Flera ägare varav en eller fler inte driver verksamheten 
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1.6 Har företaget en revisor? 
Ja 
Nej 
 
1.7 Hur många anställda har företaget utöver ägaren/ägarna? 
0 
1 
2 
3 
> 3 
 
1.8 Är företaget finansierat genom externa lån? 
(Markera det/de svarsalternativ som stämmer överens med din uppfattning.) 
Inga lån 
Lån från en ägare som inte driver verksamheten 
Lån från närstående 
Lån från bank 
Leasing 
Övrigt: 
  
1.9 Vi har valt att inte ha revisor för att spara pengar. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.10 Vi har valt att inte ha revisor eftersom kompetensen finns i företaget. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.11 Vi har valt att inte ha revisor eftersom vi har tillgång till bra rådgivning genom till 
exempel en vän eller familjemedlem. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.12 Vi har valt att inte ha revisor eftersom verksamheten är för liten.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.13 Vi lägger ner tid och energi på att göra oss trovärdiga för våra långivare. 
(Hoppa över denna fråga om du svarade ”inga lån” på fråga 8.) 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.14 Vi lägger ner tid och energi på att göra oss trovärdiga för våra leverantörer. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.15 Vi lägger ner tid och energi på att göra oss trovärdiga för våra kunder. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.16 Vi lägger ner tid och energi på att göra oss trovärdiga för Skatteverket. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.17 Vi lägger ner tid och energi på att göra oss trovärdiga för Bolagsverket. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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1.18 Vad gör ni för att vara trovärdiga? 
(Markera det/de svarsalternativ som stämmer överens med din uppfattning.) 
Certifiering/Kvalitetssäkring  
Vi informerar mycket om företaget 
Kampanjer för att skapa ett gott rykte  
Lämnar garantier 
Betalar allt i tid 
Vi är noga med att hålla kontakt 
Vi lyssnar på våra kunder för att försäkra oss om att vi förstår deras förväntningar 
Vi lyssnar på våra leverantörer för att försäkra oss om att vi förstår deras förväntningar 
Redovisningskonsult 
Hjälp med bokföring och bokslut 
Skattekonsult 
Deklarationshjälp 
Övrigt: 
 
1.19 Om ni tidigare haft revisor, hur upplever ni den tid som ni själva lägger ner på er 
redovisning nu när ni inte har revisor längre?  
Det krävs mindre tid 
Tiden är densamma 
Det krävs lite mer tid 
Det krävs mycket mer tid 
Vet ej 
Vi har aldrig haft revisor 
 
1.20 Om ni tidigare haft revisor, hur upplever ni den tid som ni själva lägger ner på 
driften av ert företag nu när ni inte har revisor längre?  
Det krävs mindre tid 
Tiden är densamma 
Det krävs lite mer tid 
Det krävs mycket mer tid 
Vet ej 
Vi har aldrig haft revisor 
 
1.21 Vi skulle anstränga oss mer i vår redovisning om vi hade haft fler anställda. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.22 Vi skulle anstränga oss mer i driften av vårt företag om vi hade haft fler anställda. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.23 Vi upplever att vi har kunskap om redovisningsregler för små aktiebolag. 
Mycket små kunskaper 1 2 3 4 5 6 7 Mycket stora kunskaper 
 
1.24 Vi upplever att vi har kunskap om skatteregler för små aktiebolag. 
Mycket små kunskaper 1 2 3 4 5 6 7 Mycket stora kunskaper 
 
1.25 Vi är säkra på att vi gör rätt i förhållande till Skatteverket. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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1.26 Vi är säkra på att vi gör rätt i förhållande till Bolagsverket. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.27 Vi är säkra på att vår redovisning under året är korrekt. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.28 Vi upplever att det är lätt att fylla i dokumenten till Skatteverket korrekt. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.29 Vi upplever att det är lätt att fylla i dokumenten till Bolagsverket korrekt. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.30 Vi lägger ner mycket tid på att se till att uppgifter som redovisas till Skatteverket 
är korrekta. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
1.31 Vi lägger ner mycket tid på att se till att uppgifter som redovisas till Bolagsverket 
är korrekta. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vill du ta del av studien när den är färdig skickar vi den gärna till dig. I så fall ber vi dig 
skicka ett e-postmeddelande till xx eller nedan ange den e-postadress du önskar att 
studien skickas till. 
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Appendix 3b - Enkät till långivare 
 
Vad har avskaffandet av revisionplikten fått för effekter? 
(Detta är den mall vi använde för att skapa en webbaserad enkät.)  
 
Enkäten syftar till att hjälpa oss utreda om det finns ett behov av revision och vad som hänt 
med kostnaden för revision sedan revisionsplikten avskaffades. Alla enkätsvar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i syfte för vår studie. Enkätsvaren ingår i en 
statistisk undersökning och individuella svar kommer inte kunna identifieras. 
 
 
2.1 Hur många invånare bor det på orten där ert kontor är beläget? 
< 50 000 
50 000 – 100 000 
100 000 – 300 000 
> 300 000 
Vi har inte något kontor 
 
2.2 Vi har ändrat vårt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.3 Vårt arbetssätt skiljer sig åt mellan företag som har revisor och företag som inte har 
revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.4 Vi lägger mer tid på att kolla olika nyckeltal för företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.5 Vi gör fler uppföljningar med företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.6 Vi går igenom affärsplan, budget m.m. mer noggrant med företag som inte har 
revisor. 
1Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.7 Vi är mer noggranna med kreditupplysningar nu än innan revisionsplikten 
avskaffades. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
2.8 Vi är mer noggranna med kreditupplysningar av företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.9 Vi är tveksamma till att ge krediter till företag utan revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.10 Om ett företag utan revisor vill låna pengar av oss utreder vi varför företaget valt 
att inte ha revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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2.11 De flesta företag utan revisor får högre ränta än företag med revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.12 De flesta företag utan revisor får kortare amorteringstid än företag med revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.13 Om ett företag som sedan en längre tid haft lån hos oss, väljer att inte längre ha 
revisor, granskar vi vår relation med företaget. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
2.14 Vi föredrar gamla kunder utan revisor, framför nya kunder utan revisor.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.15 Vi föredrar gamla kunder utan revisor, framför nya kunder med revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.16 Vi föredrar gamla kunder med revisor, framför nya kunder utan revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 
2.17 Revisionspliktens avskaffande har inneburit mer arbete för banken i 
kreditvärdering. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.18 Revisionspliktens avskaffande har inneburit högre kreditrisk för banken. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.19 Revisionspliktens avskaffande har inneburit högre kostnader för banken. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.20 Revisionspliktens avskaffande har inneburit att banken fått färre nya låntagare 
bland småföretagare. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
2.21 Revisionspliktens avskaffande har inneburit fler låneansökningar från 
småföretagare. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vill du ta del av studien när den är färdig skickar vi den gärna till dig. I så fall ber vi dig 
skicka ett e-postmeddelande till xx eller nedan ange den e-postadress du önskar att 
studien skickas till. 
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Appendix 3c - Enkät till leverantörer 
 
Vad har avskaffandet av revisionplikten fått för effekter? 
(Detta är den mall vi använde för att skapa en webbaserad enkät.)  
 
Enkäten syftar till att hjälpa oss utreda om det finns ett behov av revision och vad som hänt 
med kostnaden för revision sedan revisionsplikten avskaffades. Alla enkätsvar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i syfte för vår studie. Enkätsvaren ingår i en 
statistisk undersökning och individuella svar kommer inte kunna identifieras. 
 
Endast de fyra första frågorna i enkäten är obligatoriska. Om det är någon av de andra 
frågorna som ni upplever är svår att ta ställning till finns möjligheten att hoppa över den 
frågan. 
 
3.1 Är du kvinna eller man? 
Kvinna 
Man 
 
3.2 Hur gammal är du? 
< 25 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
> 65 
 
3.3 Hur många invånare bor det på orten där företaget har sin huvudsakliga 
verksamhet? 
< 50 000 
50 000 – 100 000 
100 000 – 300 000 
> 300 000 
 
3.4 Hur ofta levererar ni i genomsnitt era produkter eller tjänster till en specifik kund? 
Varje dag 
Varje vecka 
Varje månad 
Varannan månad 
Varje halvår 
Varje år 
Mindre än en gång om året 
 
3.5 I hur hög grad är era huvudsakliga produkter/tjänster anpassade efter varje specifik 
kund? (Om kunden till exempel beställer måttanpassade produkter av er, så är 
produkten i hög grad anpassad för just den kunden.) 
Låg grad av anpassning 1 2 3 4 5 6 7 Hög grad av anpassning 
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3.6 Vi litar på våra kunder. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.7 Vi får betalt av våra kunder. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.8 Vi får betalt av våra kunder i tid. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.9 Vi får alltid den information som vi behöver från våra kunder.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.10 Vi litar på den information som våra kunder ger oss. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.11 De kunder som vi levererar ofta till behöver vi veta mycket om. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.12 De kunder som vi levererar sällan till behöver vi veta mycket om.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.13 Om en kund har eller inte har revisor spelar ingen roll för oss.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.14 Vi tar reda på om nya kunder har revisor.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.15 Vi gör kontinuerligt kreditupplysningar av våra kunder. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.16 Under de senaste två åren har vi nekat kunder, då vi har saknat information om 
dem.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.17 Antalet kunder som har fått kortare kredittid har ökat de senaste två åren. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.18 Om en ny kund inte har revisor söker vi information om kunden på Internet. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.19 Vi kontrollerar alltid nya kunder via kreditupplysningstjänster (till exempel 
Upplysningscentralen eller Creditsafe).  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.20 Nya kunder som inte har revisor kontrollerar vi alltid via 
kreditupplysningstjänster (till exempel Upplysningscentralen eller Creditsafe).  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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3.21 Om en ny kund inte har revisor tar vi reda på andras uppfattningar om kunden. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.22 Om en ny kund inte har revisor tar vi reda på om kundens verksamhet är 
certifierad. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.23 Om en ny kund inte har revisor tar vi reda på om kunden använder sig av en 
redovisningskonsult. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.24 Vi har fått fler kunder som är små aktiebolag de senaste två åren.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
3.25 Vi har fått färre kunder som är små aktiebolag de senaste två åren. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
  
Tack för din medverkan! 
 
Vill du ta del av studien när den är färdig skickar vi den gärna till dig. I så fall ber vi dig 
skicka ett e-postmeddelande till xx eller nedan ange den e-postadress du önskar att 
studien skickas till. 
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Appendix 3d - Enkät till kunder 
 
Vad har avskaffandet av revisionplikten fått för effekter? 
(Detta är den mall vi använde för att skapa en webbaserad enkät.)  
 
Enkäten syftar till att hjälpa oss utreda om det finns ett behov av revision och vad som hänt 
med kostnaden för revision sedan revisionsplikten avskaffades. Alla enkätsvar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i syfte för vår studie. Enkätsvaren ingår i en 
statistisk undersökning och individuella svar kommer inte kunna identifieras. 
 
Endast de fyra första frågorna i enkäten är obligatoriska. Om det är någon av de andra 
frågorna som ni upplever är svår att ta ställning till finns möjligheten att hoppa över den 
frågan. 
 
4.1 Är du kvinna eller man? 
Kvinna 
Man 
 
4.2 Hur gammal är du? 
< 25 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
> 65 
 
4.3 Hur många invånare bor det på orten där företaget har sin huvudsakliga 
verksamhet?  
< 50 000 
50 000 – 100 000 
100 000 – 300 000 
> 300 000 
 
4.4 Hur ofta köper ni i genomsnitt produkter eller tjänster av en specifik leverantör? 
Varje dag 
Varje vecka 
Varje månad 
Varannan månad 
Varje halvår 
Varje år 
Mindre än en gång om året 
 
4.5 I hur hög grad är de produkter eller tjänster ni köper anpassade för just er? (Om ni 
till exempel beställer måttanpassade produkter av era leverantörer, så är produkterna i 
hög grad anpassade för just er.) 
Låg grad av anpassning 1 2 3 4 5 6 7 Hög grad av anpassning 
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4.6 Vi litar på våra leverantörer. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.7 Våra leverantörer levererar i tid. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.8 Vi får alltid den information som vi behöver från våra leverantörer.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.9 Vi litar på den information som våra leverantörer ger oss. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.10 De leverantörer som levererar ofta till oss behöver vi veta mer om. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.11 De leverantörer som levererar sällan till oss behöver vi veta mer om.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.12 Om en leverantör har eller inte har revisor spelar ingen roll för oss.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.13 Vi tar reda på om nya leverantörer har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.14 Vi gör kontinuerligt kreditupplysningar av våra leverantörer. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.15 Under de senaste två åren har vi nekat leverantörer, då vi har saknat information 
om dem. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.16 Om en ny leverantör inte har revisor söker vi information om leverantören på 
Internet. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.17 Vi kollar alltid nya kunder via kreditupplysningstjänster (till exempel 
Upplysningscentralen eller Creditsafe).  FEL 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Rätt fråga skulle ha varit: Vi kollar alltid nya leverantörer via kreditupplysningstjänster (till 
exempel Upplysningscentralen eller Creditsafe). 
 
4.18 Nya kunder som inte har revisor kontrollerar vi alltid via 
kreditupplysningstjänster (till exempel Upplysningscentralen eller Creditsafe).  FEL 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Rätt fråga skulle ha varit: Nya leverantörer som inte har revisor kontrollerar vi alltid via 
kreditupplysningstjänster (till exempel Upplysningscentralen eller Creditsafe).   
 



	  
	  
	  

	   167	  

 
4.19 Om en ny leverantör inte har revisor tar vi reda på andras uppfattningar om 
leverantören. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.20 Om en ny leverantör inte har revisor tar vi reda på om leverantörens verksamhet 
är certifierad. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.21 Om en ny leverantör inte har revisor tar vi reda på om leverantören använder sig 
av en redovisningskonsult. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.22 Vi har fått fler leverantörer som är små aktiebolag de senaste två åren. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
4.23 Vi har fått färre leverantörer som är små aktiebolag de senaste två åren. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vill du ta del av studien när den är färdig skickar vi den gärna till dig. I så fall ber vi dig 
skicka ett e-postmeddelande till xx eller nedan ange den e-postadress du önskar att 
studien skickas till. 
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Appendix 3e - Enkät till Skatteverket 
 
Vad har avskaffandet av revisionplikten fått för effekter? 
(Detta är den mall vi använde för att skapa en webbaserad enkät.)  
 
Enkäten syftar till att hjälpa oss utreda om det finns ett behov av revision och vad som hänt 
med kostnaden för revision sedan revisionsplikten avskaffades. Alla enkätsvar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i syfte för vår studie. Enkätsvaren ingår i en 
statistisk undersökning och individuella svar kommer inte kunna identifieras. 
 
Frågorna i enkäten avser endast aktiebolag. 
 
Endast den första frågan i enkäten är obligatorisk. Om det är någon av de andra frågorna som 
ni upplever är svår att ta ställning till finns möjligheten att hoppa över den frågan. 
 
5.1 Hur många invånare bor det på orten där ert kontor är beläget? 
< 50 000 
50 000 – 100 000 
100 000 – 300 000 
> 300 000 
 
5.2 Vi litar på de små aktiebolagen. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.3 Vi får alltid den information som vi behöver från de små aktiebolagen. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.4 Vi får alltid den information som vi behöver från de små aktiebolagen i tid. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.5 Vi litar på den information som de små aktiebolagen ger oss. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.6 Vi får in betalningar från de små aktiebolagen i tid. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.7 Vi har ändrat vårt arbetssätt sedan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.8 Vårt arbetssätt skiljer sig åt mellan företag som har revisor och företag som inte har 
revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.9 Vi har fått ökade befogenheter att granska företag sedan revisionsplikten 
avskaffades. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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5.10 Vi gör fler förebyggande kontroller av bokföringen hos företag som inte har 
revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.11 Vi gör fler uppföljningar av företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.12 Vi har tätare kontakt med företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.13 Vi ber om fler kompletterande uppgifter av företag som inte har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.14 Vi har gjort det enklare för små aktiebolag att lämna in uppgifter.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.15 Vi lägger mer tid på att informera de små aktiebolagen om vilka regler som gäller 
för dem.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.16 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att småföretagare blivit mer 
noggranna med sin redovisning. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.17 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att förtroendet för Skatteverket har 
ökat bland små aktiebolag. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.18 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit ökad arbetsbelastning för 
Skatteverket.  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.19 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit ökade kostnader för Skatteverket. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.20 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att småföretagare blivit mindre 
noggranna med sin redovisning. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.21 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att förtroendet för Skatteverket har 
minskat bland små aktiebolag. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.22 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att antalet oavsiktliga fel är större 
hos de som saknar revisor relativt de som har revisor. 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
5.23 Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit att fler godkännanden för F-skatt 
har återkallats för företag utan revisor. 
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Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vill du ta del av studien när den är färdig skickar vi den gärna till dig. I så fall ber vi dig 
skicka ett e-postmeddelande till xx eller nedan ange den e-postadress du önskar att  
studien skickas till. 
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Appendix 4 – Deskriptiv statistik 
 
Appendix	  4a	  –	  Frekvenstabeller	  ägare	  
 

 Kön Frequency Percent 
1,0 14 18,2 
2,0 63 81,8 

Valid 

Total 77 100,0 

 

 Ålder Frequency Percent 
2,0 9 11,7 
3,0 16 20,8 
4,0 19 24,7 
5,0 18 23,4 
6,0 15 19,5 

Valid 

Total 77 100,0 

 

 Anställda Frequency Percent 
,0 50 64,9 
1,0 15 19,5 
2,0 7 9,1 
3,0 2 2,6 
4,0 3 3,9 

Valid 

Total 77 100,0 

 

 Ägarförhållanden Frequency Percent 
1,0 55 71,4 
2,0 19 24,7 
3,0 1 1,3 
4,0 2 2,6 

Valid 

Total 77 100,0 
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Appendix 4b – Frekvenstabell långivare 
 
 
 

Storlek på stad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 36 52,2 52,2 52,2 
2,0 13 18,8 18,8 71,0 
3,0 10 14,5 14,5 85,5 
4,0 10 14,5 14,5 100,0 

Valid 

Total 69 100,0 100,0   
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Appendix 4c – Frekvenstabeller leverantörer 
 

Kön 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 36 22,0 22,0 22,0 
2,0 128 78,0 78,0 100,0 

Valid 

Total 164 100,0 100,0   
 

Ålder 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 1 ,6 ,6 ,6 
2,0 6 3,7 3,7 4,3 
3,0 30 18,3 18,3 22,6 
4,0 47 28,7 28,7 51,2 
5,0 51 31,1 31,1 82,3 
6,0 29 17,7 17,7 100,0 

Valid 

Total 164 100,0 100,0   
	   	   	   	   	   	  
 

Storlek på stad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 62 37,8 37,8 37,8 
2,0 68 41,5 41,5 79,3 
3,0 10 6,1 6,1 85,4 
4,0 24 14,6 14,6 100,0 

Valid 

Total 164 100,0 100,0   
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Frekvens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 59 36,0 36,0 36,0 
2,0 45 27,4 27,4 63,4 
3,0 30 18,3 18,3 81,7 
4,0 11 6,7 6,7 88,4 
5,0 8 4,9 4,9 93,3 
6,0 4 2,4 2,4 95,7 
7,0 7 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 164 100,0 100,0   
	   	   	   	   	   	  
 

Transaktionsspecificitet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 6 3,7 3,7 3,7 
2,0 9 5,5 5,5 9,1 
3,0 6 3,7 3,7 12,8 
4,0 6 3,7 3,7 16,5 
5,0 22 13,4 13,4 29,9 
6,0 34 20,7 20,7 50,6 
7,0 81 49,4 49,4 100,0 

Valid 

Total 164 100,0 100,0   
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Appendix 4d – Frekvenstabeller kunder 
 

Kön 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 33 24,1 24,1 24,1 
2,0 104 75,9 75,9 100,0 

Valid 

Total 137 100,0 100,0   

	   	   	   	   	   	  
 

Ålder 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
2,0 12 8,8 8,8 8,8 
3,0 35 25,5 25,5 34,3 
4,0 50 36,5 36,5 70,8 
5,0 29 21,2 21,2 92,0 
6,0 11 8,0 8,0 100,0 

Valid 

Total 137 100,0 100,0   

	   	   	   	   	   	  
 

Storlek på stad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 61 44,5 44,5 44,5 
2,0 50 36,5 36,5 81,0 
3,0 15 10,9 10,9 92,0 
4,0 11 8,0 8,0 100,0 

Valid 

Total 137 100,0 100,0   

 
Frekvens 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 41 29,9 29,9 29,9 
2,0 63 46,0 46,0 75,9 
3,0 25 18,2 18,2 94,2 
4,0 3 2,2 2,2 96,4 
5,0 3 2,2 2,2 98,5 
6,0 2 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 137 100,0 100,0   
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Transaktionsspecificitet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 14 10,2 10,2 10,2 
2,0 10 7,3 7,3 17,5 
3,0 10 7,3 7,3 24,8 
4,0 15 10,9 10,9 35,8 
5,0 17 12,4 12,4 48,2 
6,0 33 24,1 24,1 72,3 
7,0 38 27,7 27,7 100,0 

Valid 

Total 137 100,0 100,0   

 
 
 
 
Appendix 4e – Frekvenstabell Skatteverket 
 

Storlek på stad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,0 3 14,3 14,3 14,3 
2,0 10 47,6 47,6 61,9 
3,0 3 14,3 14,3 76,2 
4,0 5 23,8 23,8 100,0 

Valid 

Total 21 100,0 100,0   
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Appendix 5 – Fördjupad analys 
 
 
Appendix 5a – ÄGARE Faktoranalys  
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Appendix 5b – ÄGARE Korrelationsmatris, nya variabler  
 

  
Tid -

dokument 
Kunskap - 

regler 
Kunskap -

redovisning 
Correlation 
Coefficient    

Sig. (2-tailed)     

Tid kopplat till dokument 

N    
Correlation 
Coefficient ,228*   

Sig. (2-tailed) ,046    

Kunskap kopplat till regler 

N 77   
Correlation 
Coefficient ,117 ,292**  

Sig. (2-tailed) ,311 ,010   

Kunskap kopplat till 
redovisning 

N 77 77  
Correlation 
Coefficient ,446** ,267* ,221 

Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,053 

Spearman's rho 

Tid kopplat till trovärdighet 

N 77 77 77 
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Appendix	  5c	  –	  ÄGARE	  Multivariat	  analys	  	  
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Appendix	  5d	  –	  LÅNGIVARE	  Faktoranalys	  
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Appendix	  5e	  –	  LÅNGIVARE	  Korrelation,	  nya	  variabler	  
	  

  Tid Osäkerhet_kredit 
Correlation Coefficient   
Sig. (2-tailed)    

Tid 

N   
Correlation Coefficient ,458**  
Sig. (2-tailed) ,000   

Osäkerhet kopplat 
till kredit 

N 69  
Correlation Coefficient ,315** ,030 
Sig. (2-tailed) ,008 ,808 

Spearman's rho 

Osäkerhet kopplat 
till tillit 

N 69 69 
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Appendix	  5f	  –	  LÅNGIVARE	  Korrelation,	  ränta	  och	  amortering	  
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Appendix	  5g	  –	  LÅNGIVARE	  Korrelation,	  stad	  
	  
	  

Correlations 

  Osäkerhet_1 Osäkerhet_2 Invånare 
Correlation Coefficient 1,000 ,335** ,238* 
Sig. (2-tailed)   ,005 ,047 

Osäkerhet_1 

N 70 70 70 
Correlation Coefficient ,335** 1,000 ,125 
Sig. (2-tailed) ,005   ,302 

Osäkerhet_2 

N 70 70 70 
Correlation Coefficient ,238* ,125 1,000 
Sig. (2-tailed) ,047 ,302   

Spearman's rho 

Invånare 

N 70 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Appendix	  5h	  –	  LEVERANTÖR	  Faktoranalys	  
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Appendix	  5i	  –	  LEVERANTÖR	  Korrelation,	  nya	  variabler	  
	  

  Osäkerhet_tillit Tid 
Correlation Coefficient   
Sig. (2-tailed)    

Osäkerhet_tillit 

N   
Correlation Coefficient -,096  
Sig. (2-tailed) ,222   

Tid 

N 164  
Correlation Coefficient -,407** ,514** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Spearman's rho 

Osäkerhet_kredit 

N 164 164 

	  
	  
Appendix	  5j	  –	  LEVERANTÖR	  Korrelation,	  stad	  
	  

  Tid 
Correlation Coefficient  
Sig. (2-tailed)  

Tid 

N  
Correlation Coefficient ,022 
Sig. (2-tailed) ,775 

Spearman's rho 

trans_invånare 

N 164 
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Appendix	  5k	  –	  KUND	  Faktoranalys	  
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Appendix	  5l	  –	  KUND	  Korrelation,	  nya	  variabler	  
	  

Correlations 

  Tid Osäkerhet 
Correlation Coefficient   
Sig. (2-tailed)    

Tid 

N   
Correlation Coefficient -,181*  
Sig. (2-tailed) ,034   

Spearman's rho 

Osäkerhet 

N 137  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Appendix	  5m	  –	  KUND	  Korrelation,	  stad	  
	  

Correlations 

  Tid Stad 
Correlation Coefficient   
Sig. (2-tailed)    

Tid 

N   
Correlation Coefficient ,067  
Sig. (2-tailed) ,440  

Spearman's rho 

Stad 

N 137  

	  
	  

Correlations 

  Stad Osäkerhet 
Correlation Coefficient   
Sig. (2-tailed)    

Stad 

N   
Correlation Coefficient ,042  
Sig. (2-tailed) ,629  

Spearman's rho 

Osäkerhet 

N 137  

	  


