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 I 

 

SAMMANFATTNING 
 
Andelen småföretag i Sverige utgör 99,4 procent av landets alla företag. Dessa står för en 
majoritet av de arbetstillfällen som skapas i samhället. År 2010 infördes gränsvärden som 
beskriver vilka aktiebolag som är undantagna revisionsplikten. Dessa aktiebolag utgör en 
stor andel av de små företagen i Sverige. Denna uppsats undersöker om det föreligger ett 
samband mellan räntekostnader och frivillig revision av svenska aktiebolag. Den 
genomförda studien behandlar ett proportionerligt stratifierat urval som uppgår till 13 213 
stycken aktiebolag i Sverige som inte omfattas av den svenska revisionsplikten för året 
2017, där arkivdata i form av finansiella rapporter används. Tidigare forskning inom 
området har inte varit entydig avseende detta samband. Studier av Blackwell et al. (1998), 
Minnis (2011) och Kim et al. (2011) visar att räntekostnaderna är signifikant lägre för de 
företag som valt att frivilligt anlita en revisor. I kontrast till dessa resultat visar Langli (2015) 
att inget sådant samband föreligger för aktiebolag i Norge. Vidare visar Tervo & Jokipii 
(2018) att sambandet mellan räntekostnader och frivillig revision är signifikant positivt för 
aktiebolag i Finland. 
 
Med en teoretisk utgångspunkt i Signaling Theory och Information Asymmetry undersöks 
revisionens värdeskapande i form av aktiebolagens räntekostnader. Studien tillämpar en 
kvantitativ metod, där en Ordinary least squares regression med robusta standardfel 
används för att beskriva sambandet. Vi visar ett resultat där ett signifikant negativt samband 
föreligger mellan räntekostnader och frivillig revision för aktiebolag som inte omfattas av 
revisionsplikten. Studien avser inte att beskriva kausalitet för detta samband. Slutsatserna 
av studien bekräftar den etablerade uppfattningen av förhållandet mellan räntekostnader och 
frivillig revision, det vill säga att förhållandet är negativt. Dessa resultat är i kontrast med 
de studier som har genomförts i Norden varför det finns utrymme för framtida forskning 
inom de nordiska länderna. 
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1 INTRODUKTION 
 

Det inledande kapitlet i denna uppsats kommer att förse läsaren med en bakgrund till det 
forskningsproblem som kommer att avhandlas. En problemdiskussion beskrivs sedan för 
att återge forskningsgapet och det problem som uppsatsen avser att undersöka. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av uppsatsens syfte, avgränsningar och val av 
ämnesområde.  

 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Vid slutet av år 2018 fanns det 1 136 132 stycken företag registrerade i Sverige enligt 
Statistiska centralbyråns mätningar, vidare benämnt som SCB. I SCB:s definition av 
företag innefattas företag i den privata sektorn med associationsformerna aktiebolag, 
handels- och kommanditbolag, enskilda firmor och fysiska personer. Vidare innefattar 
inte definitionen offentliga branscher såsom försvaret (Holmström, 2018a). De företag 
med färre än 250 stycken anställda vid utgången av år 2018 klassades som små och 
medelstora företag, vidare benämnda som SME. Andelen SME av de registrerade 
företagen i Sverige utgjorde 99,9 procent av företagen i registret. De företag som anses 
som små företag, enligt SCB:s mätningar, har mellan 0 och 49 stycken anställda i sina 
verksamheter. Dessa företag utgjorde 99,4 procent av alla företag som fanns registrerade 
i Sverige i enlighet med definitionen vid utgången av år 2018. Denna mätning visar att 
det svenska näringslivet till stor omfattning utgörs av små företag sett till definitionen. 
Vidare visar SCB att andelen stora företag i Sverige endast utgör 0,1 procent av alla 
registrerade företag. Denna andel utgörs av de företag som har fler än 250 stycken 
anställda i sina verksamheter (Holmström, 2018b). Denna fördelning har varit stabila 
under de senaste åren (Statistiska centralbyrån [SCB], 2019). 

De små företagen fyller en viktig funktion i samhället då de genererar många 
arbetstillfällen i näringslivet. Små företag bistod det svenska samhället med 1 320 888 
arbetsplatser år 2018 vilket är ett betydande antal med avseende på befolkningsmängden 
i landet. Mätningen av arbetsplatser innefattade inte enmansbolag, då denna 
associationsform per definition inte har några anställda. Avgränsningen innebär inte att 
enmansbolag inte genererar arbetstillfällen. I Sverige finns 824 325 enmansbolag 
registrerade. Om dessa inkluderas i antalet arbetstillfällen genererade av små företag 
omfattas antalet arbetstillfällen av 2 145 213 stycken. Under samma tidsperiod utgjordes 
motsvarande antal hos stora företag av 1 023 004 stycken arbetstillfällen. (Holmström, 
2018b). De små företagen har även ökat antalet anställda med 21 procent under de senaste 
tio åren, i jämförelse med de stora företagen där ökningen av antalet anställda omfattades 
av knappt 7 procent under motsvarande period. Enmansbolag är inte representerade i den 
procentuella tillväxten av arbetstillfällen. Antalet enmansbolag har under samma 
tioårsperiod ökat med 24 procent (Ekonomifakta, 2018). Det föreligger därför en påtaglig 
skillnad på arbetsmarknaden sett till var arbetstillfällen genereras. Detta visar att de små 
företagen är väldigt viktiga för Sverige ur ett jobbskaparperspektiv. 

Sveriges små företag har även en stor inverkan på landets förädlingsvärde, det vill säga 
näringslivets bidrag till landets BNP. Enligt SCB:s senaste sammanställning över 
näringslivets bidrag till BNP, som avser år 2015, omfattade små företag 43 procent av 
förädlingsvärdet medan de medelstora företagen utgjorde 18 procent (Ekonomifakta, 
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2018). Små företag, utifrån SCB:s definition, har därmed en stor inverkan på Sveriges 
näringsliv. Små företag har därför en väsentlig betydelse i det svenska näringslivet, både 
med avseende på antalet företag, antal arbetstillfällen som genereras och andelen av det 
totala förädlingsvärdet som de utgör. Då dessa företag har en fundamental funktion i 
samhället föreligger ett intresse att förenkla och skapa incitament så att dess fortlevnad 
och tillväxt kan bevaras. 

Att små företag anses som viktiga för Sveriges näringsliv kan bevittnas genom antalet 
motioner som årligen inkommer till riksdagen avseende små företags intressen. Mellan 
2010 och 2018 har det i genomsnitt inkommit 113 motioner årligen beträffande små 
företag, vilka i stor utsträckning behandlar regelförenkling, tillväxt och 
konkurrensstärkande åtgärder (Sveriges Riksdag, 2019). Även Europeiska 
gemenskapernas kommission, vidare benämnt som kommissionen, har poängterat 
innebörden av att förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag, och att 
Europeiska Unionens framtida välfärd är beroende av medlemsstaternas förmåga att 
tillvarata deras resurser (COM/2008/0394 Final, s.1-2). Kommissionen påpekade att 
SME:s har betydligt större administrativa kostnader till följd av befintliga regelverk i 
jämförelse med stora företag (COM/2008/0394 Final, s.7). En strategi antogs därför av 
EU, som avsåg att minska byråkratin och de administrativa bördorna med 25 procent för 
företag i medlemsstaterna fram till år 2012 (COM/2008/0394 Final, s.8). Detta ansågs 
som en nödvändighet för att små och medelstora företag skulle bli mer 
konkurrenskraftiga, samt att detta skulle gynna Europas ekonomi (SOU 2008:32, s.14). 
Kommissionen betonade att framförallt kostnader avseende revision och redovisning var 
särskilt ansträngande för SME:s (SOU 2008:32, s.14). Den svenska regeringen erkände 
detta behov och avsåg att uppnå denna kostnadsreduktion redan till år 2010. Åtgärderna 
för att genomföra detta innefattade regelförenklingar inom redovisning, revision och 
bolagsrätt (SOU 2008:32, s.14). Det var framförallt dessa argument avseende 
konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar som framfördes i det delbetänkande som låg 
till grund för den proposition som ledde till avskaffandet av revisionsplikten för små 
aktiebolag i Sverige år 2010 (SOU 2008:32, s.14-15). 

Vid avskaffandet av revisionsplikten i Sverige år 2010 bestämdes gränsvärdena för vilka 
aktiebolag som inte är skyldiga att genomföra en lagstadgad revision av årsräkenskaperna 
till följande värden: 

● Fler än 3 anställda i medeltal 
● Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
● Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

De aktiebolag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyllt mer än ett 
av de tre nämnda gränsvärdena omfattas av den lagstadgade revisionsplikten, vilket 
framgår i aktiebolagslagens 9 kap. 1 § andra och tredje stycket (SFS 2005:551). Detta 
innebär att nystartade aktiebolag enbart kan bli skyldiga att anlita en revisor först vid 
utgången av det tredje räkenskapsåret som bolaget är verksamt (Bolagsverket, u.å; PwC, 
u.å). Sedan revisionsplikten avskaffades i Sverige har antalet aktiebolag ökat kraftigt i 
Sverige. Innan reformen registrerades i genomsnitt 2 300 aktiebolag per månad i Sverige, 
motsvarande siffra efter avskaffandet av den lagstadgade revisionen för små aktiebolag 
är 3 540 aktiebolag. Detta genomsnitt är beräknat på en femårsperiod, före och efter 
reformen (Riksrevisionen, 2017, s.2). 
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I diskussionen inför avskaffandet av revisionsplikten lyftes fördelarna för små företag 
fram som de mest avgörande argumenten. Syftet med revision och ursprunget till dess 
efterfrågan är dock ständigt närvarande. Tidigare forskning har lyft fram olika aspekter 
avseende efterfrågan på revision, och det har då även påpekats att revisionens syfte är 
avgörande av dess kontext. Enligt Wallace (1980, s.28) finns det tre hypoteser som 
förklarar behovet av extern revision. Dessa är Monitoring Hypothesis, Information 
Hypothesis och Insurance Hypothesis. Wallace (1980, s.12) menar att hypotesen 
avseende Monitoring grundas i agentteorin som innefattar att det föreligger en 
intressekonflikt i ett bolag mellan företagsledning, det vill säga agenten, och en 
huvudman som har anförtrott agenten att förvalta dennes tillgångar. Till följd av 
informationsasymmetrin och de konflikterande incitamenten mellan agenten och 
huvudmannen tenderar huvudmannen till att vidta åtgärder för att begränsa eller 
kontrollera agentens ageranden. Då de finansiella rapporterna i många avseenden är den 
information som huvudmannen kan förlita sig på i syfte att övervaka och utvärdera 
agentens prestationer har revisionen en viktig roll. Genom revisorns granskning av de 
finansiella rapporterna försäkras huvudmannen av att informationen är mer trovärdig, 
varav efterfrågan på revision ökar (Wallace 1980, s.12-14). Wallace (1980, s.20) menar 
vidare att efterfrågan på revision även kan förklaras genom Information Hypothesis som 
förklarar att den försäkran som revisorn ger genom att granska de finansiella rapporterna 
minskar de risker som kan föreligga för intressenter av ett bolag. Granskade finansiella 
rapporter kan därmed ligga till grund för att ta adekvata beslut, både interna beslut rörande 
verksamheten såväl som beslut avseende till exempel investering från externa 
intressenter. Efterfrågan på revision förklaras även genom hypotesen avseende Insurance 
Hypothesis. Revisorer har ansvar att hitta väsentliga fel i de finansiella rapporterna, varav 
ansvaret för materiella fel som orsakar skada för intressenter delvis åläggs revisorn i 
eventuella rättstvister (Wallace, 1980, s.21). 

Revision handlar om att öka trovärdigheten av den finansiella rapporten, och därigenom 
trovärdigheten för företaget (Iredal, u.å.). Blackwell et., al. (1998, s.58) menar att bolag 
som är befriade från revisionsplikt anlitar en revisor för att komma åt de fördelar som 
revisorns försäkran genererar, snarare än till följd av rådande regelverk. Tidigare studier 
har visat att en potentiell fördel med frivillig revision för små bolag kan mätas genom 
företagens räntekostnader, då olika typer av banklån är små företags största källa till 
extern finansiering (Backman, 2013, s.1; Minnis, 2011, s.2; Tervo & Jokipii, 2018, s.293). 
Detta gäller likväl för svenska företag, där ungefär hälften av alla små företag har banklån 
och banker står för den största delen av det externt finansierade kapitalet (Backman, 2013, 
s.1). Även på den övriga nordiska företagsmarknaden återses dessa förhållanden, där 48 
procent av de danska små företagen är finansierade av banklån, och 45 procent av de 
finska små aktiebolagen hade externa krediter (SOU 2008:32, s.157, 162). Blackwell et., 
al. (1998, s.58) menar även att företag som frivilligt anlitar en revisor får lägre 
räntekostnader på krediter och lån jämfört med de företag som inte har en revisor. Detta 
påstående stärks av Minnis (2011, s.45) som kom fram till att privata företag i USA fick 
lägre belåningsräntor när de valde att frivilligt låta en revisor granska deras finansiella 
rapporter. En studie genomförd av Kim et., al. (2011, s.588) visar att räntan på banklån 
för de företag som övergick från att inte ha en revisor till att antingen frivilligt eller genom 
lagkrav utse en revisor påfördes lägre räntekostnader. I kontrast till nämnda studier visar 
Tervo & Jokipii (2018, s.306) att frivillig revision hos små aktiebolag leder till högre 
räntekostnader på banklån. Vidare visar svenska statens utredning inför avskaffandet av 
revisionsplikten att de danska bankerna endast lägger begränsad vikt vid om företag har 
revisor eller ej vid en kreditprövning (SOU 2008:32, s.157). En forskningsrapport 
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genomförd av Langli (2015) visar att norska aktiebolag som valt bort revision efter att 
revisionsplikten avskaffades inte har påverkats av högre räntekostnader eller svårigheter 
för att ta lån. Effekterna av den frivilliga revisionen är således liten i Norge med avseende 
på aktiebolagens finansieringsmöjligheter (Langli, 2015, s.57-58). Effekten av huruvida 
små aktiebolag gynnas av frivillig revision med avseende på räntekostnaderna är därmed 
inte till fullo utredd. 

För att kunna undersöka effekten av frivillig revision med avseende på räntekostnaderna 
behöver vi förstå bankernas beslutsgrund vid bestämmande av räntenivå på företagslån 
till små svenska aktiebolag. Vid en kreditprövningsprocess avser ett av de initiala besluten 
huruvida ett lån ska beviljas eller ej. Givet att banken beviljar banklånet till företaget tas 
beslut rörande de villkor som ställs för lånet. Dessa kan innefatta olika aspekter, så som 
säkerheter, amortering och ränta. I en doktorsavhandling av Svensson som publicerades 
år 2003 (Gustafsson, 2003) konstaterades att företagets framtida betalningsförmåga och 
eventuella säkerheter är centrala vid en kreditbedömning. En väsentlig uppgift för 
bankerna vid beviljande av lån är att kunna särskilja på högrisk- och lågrisklåntagare, 
vilket kan vara svårt att avgöra hos små företag till följd av deras korta historia och 
avsaknad av formella interna kontrollsystem (Palazuelos et al., 2018, s.861-862). Då det 
finns en påtaglig informationsasymmetri mellan företag och kreditgivare (Palazuelos et 
al., 2018, s.862; Konstantinos, 2013, s.717), är det viktigt att de finansiella rapporterna är 
pålitliga då dessa är den primära informationen för att utvärdera kreditrisken (Palazuelos 
et al. 2018, s.862). En revision av de finansiella rapporterna har som syfte att stärka 
trovärdigheten av informationen i de finansiella rapporterna och för företaget i sig (Iredal, 
u.å.), varvid det kan argumenteras för att en revision av de finansiella rapporterna kan 
underlätta vid beslutsfattanden rörande banklån. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
En viktig och brett omdiskuterad fråga inom näringslivet är rollen och effekterna av 
reviderade finansiella rapporter, det vill säga att de finansiella rapporterna blivit 
granskade av en extern revisor. Fortsättningsvis används uttrycket att företag anlitar en 
extern revisor synonymt med att de finansiella rapporterna blivit granskade av en extern 
revisor. Rollen hos den externa revisorn har varit kraftigt ifrågasatt till följd av olika 
redovisningsskandaler i modern tid, däribland Enron-skandalen och subprime-krisen. 
Många företag och privatpersoner drabbades av stora ekonomiska konsekvenser till följd 
av dessa händelser, varav världen ställde sig frågande till hur detta kunde ske. Revisorns 
egenskaper avseende att förse intressenter med försäkran beträffande företags finansiella 
rapporter blev kraftigt ifrågasatt. Som reportern Jeff Randall uttryckte sig “What's the 
point of having armies of number crunchers on fancy fees if they cannot spot the 
difference between a shack in Alabama and a triple-A security?” (Randall, 2008). Till 
följd av redovisningsskandalerna under finanskrisen godtogs EU direktiv 2006/43/EG, 
som syftar till att öka kvalitetssäkringen avseende revision och införandet av effektivare 
övervakning av revisorer (2006/43/EG, s.87). Europakommissionen utfärdade Grön bok 
år 2010, även benämnd Green Paper. Dokumentet syftade till att initiera en debatt 
avseende möjliga förbättringar av revision för att öka den finansiella stabiliteten i Europa. 
Kommissionen betonar revisorernas samhällsuppdrag som utgörande av försäkran att de 
granskade finansiella rapporterna ger en rättvisande bild (COM/2010/0516 Final, s.6). De 
åtgärder som diskuteras i dokumentet, förväntades öka den administrativa börda små och 
medelstora företag upplever i form av kostnader för lagstadgade revisioner. 
Kommissionen diskuterade därför åtgärder för att minska dessa kostnader för små och 
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medelstora företag i form av ett avrådande från lagstadgade revisioner av små och 
medelstora företag i medlemsstaterna (COM/2010/0516 Final, s.19). 
 
Det har påpekats att små bolag och däribland aktiebolag, har en viktig roll i det svenska 
samhället och för Sveriges ekonomi. Som ovan nämnt står dessa bolag för en övervägande 
majoritet av alla bolag som finns registrerade i landet och för antalet arbetstillfällen som 
genereras genom näringslivet. Avskaffandet av revisionsplikten i Sverige är riktad mot 
de minsta aktiebolagen i landet, sett till de kriterier som nämnts ovan, och tros därför ha 
bidragit till att minska de administrativa kostnaderna för dessa bolag. Trots avskaffandet 
av revisionsplikten talar de tre hypoteserna avseende Monitoring, Information och 
Insurance för fördelarna med att anlita en revisor för att granska de finansiella 
rapporterna. Riksrevisionen uttrycker även svårigheter för de aktiebolag som har valt att 
avstå från frivillig revision avseende företagens lönsamhet. Dessa företag har sedan 
avskaffandet av den lagstadgade revisionen för små aktiebolag uppvisat lägre 
rörelsemarginaler och räntabilitet än de företag som valt att anlita en revisor 
(Riksrevisionen, 2017, s.3).  
 
Ett flertal studier som har genomförts har behandlat fördelarna med revision som helhet, 
där ett fåtal studier granskat frivillig revision. De flesta studier som har behandlat 
fördelarna med frivillig revision har använt företagens räntekostnader som riktlinje för en 
av fördelarna då den största källan till extern finansiering för små företag utgörs av 
banklån och andra krediter (Backman, 2013, s.1; Minnis, 2011, s.2; Tervo & Jokipii, 
2018, s.293). Räntekostnader kan därmed anses som allmänt accepterade indikatorer för 
att mäta en av fördelarna med frivillig revision. De studier som har genomförts på området 
har dock uppvisat varierande resultat med avseende på huruvida räntekostnaderna 
påverkas av revision eller ej.  
 
Det har varit tillåtet att befria små företag från revisionsplikten inom den Europeiska 
unionen sedan rådets fjärde direktiv (1978/660/EEG s.31). Denna möjlighet har inte 
nyttjats av samtliga medlemsstater, däribland Sverige var sena med att genomföra en 
reform inom området. Storbritannien, Tyskland och Holland utnyttjar direktivets 
undantagsbestämmelser maximalt, där fastställda gränsvärden är 1,4 miljoner Euro i 
balansomslutning, 8,8 miljoner Euro i nettoomsättning och 50 stycken anställda (SOU 
2008:32, s.15). De gränsvärden som den svenska regeringen har fastställt med avseende 
på vilka som ska undantas revisionsplikten är därmed låga i Sverige relativt andra länder 
som har befriat små företag från revisionsplikt. I Sverige avskaffades revisionsplikten år 
2010, varav händelsen är relativt ny. Till vår vetskap har ingen forskning genomförts på 
detta område i Sverige. Det är därför intressant att undersöka om det finns fördelar med 
frivillig revision för små aktiebolag i Sverige.  
 

1.3 UPPSATSENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 
 
Som tidigare diskuterat är små aktiebolag viktiga för Sveriges samhälle och ekonomi, sett 
till dess bidrag till arbetsmarknaden och förädlingsvärdet. Avskaffandet av 
revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige genomfördes i syfte att förenkla och 
förbättra förutsättningarna för de svenska små aktiebolagen, och öka deras 
konkurrenskraft i förhållande till företag i länder med mindre restriktiva regler. 
Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag medförde en markant ökning av 
registrerade aktiebolag i Sverige (Riksrevisionen, 2017, s.2). Många fördelar går dock att 
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härleda till effekterna av en revision. Studier genomförda av Blackwell et al. (1998, s.68-
69), Kim et al. (2011, s.586) och Minnis (2011, s.497) har visat att räntekostnaderna är 
lägre för företag som frivilligt anlitar en revisor. Ett liknande samband skulle därmed 
kunna antas gälla även för svenska aktiebolag som inte omfattas av lagstadgad revision. 
Vad som talar emot detta är två nyligt genomförda studier som undersökt detta samband 
för finska respektive norska företag som är undantagna den lagstadgade revisionsplikten. 
Studien av Tervo & Jokipii (2018, s.293) har visat att finska företag som frivillig anlitar 
en revisor för att granska de finansiella rapporterna har högre räntekostnader, medan 
Langli (2015, s.57-58) menar att inga effekter på räntekostnader eller möjligheten att 
beviljas en kredit är observerbar för de norska företagen. Studierna av Blackwell et al. 
(1998), Kim et al. (2011) och Minnis (2011) är genomförda i U.S.A och Sydkorea, där 
gränsvärden för frivillig revision är betydligt högre än de rådande gränsvärdena i Sverige. 
Studierna av Tervo & Jokipii (2018) och Langli (2015) är genomförda i Finland 
respektive Norge, där gränsvärdena för revisionsplikten är lika de svenska gränsvärdena. 
Förhållandet mellan räntekostnader och frivillig revision är således inte entydigt, där de 
nordiska studierna motsätter resultaten av den etablerade bilden av förhållandet. Detta 
visar ett tydligt forskningsgap där den etablerade uppfattningen av förhållandet motsätts 
av de resultat som tidigare studier i de nordiska länderna har visat. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida det föreligger ett 
samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige.  
 
Ett resultat som visar ett negativt samband mellan räntekostnader och frivillig revision 
skulle stärka den etablerade uppfattningen av förhållandet, medan ett positivt samband 
eller avsaknaden av ett samband skulle stärka uppfattningen att förhållandet förklaras 
annorlunda i de nordiska länderna.  
 
Kostnaderna av att anlita en revisor har visat sig vara höga för små aktiebolag i form av 
administrativa kostnader och revisionsarvoden. Fördelarna med frivillig revision är inte 
lika entydiga och enkla att konstatera, varför problemet har en praktisk relevans för små 
aktiebolag i Sverige. Tidigare forskning har visat att ett beprövat och pålitligt sätt att 
undersöka en av revisionens fördelar på är aktiebolagens räntekostnader, då banklån är 
den främsta källan till extern finansiering för små aktiebolag (Minnis, 2011, s.2; 
Backman, 2013, s.1; Tervo & Jokipii, 2018, s.293). Om de finansiella rapporterna blivit 
granskade av en extern revisor kan kreditgivaren bedöma företaget som mindre riskfyllt 
och därigenom bevilja företaget ett banklån med bättre villkor. Detta då en frivillig 
revision kan signalera att företaget är en trovärdig kredittagare (Blackwell et al., 1998, 
s.69). Ett annat argument är att informationsasymmetrin mellan företag och kreditgivare 
minskar då de finansiella rapporterna granskats av en extern revisor, vilket ökar 
trovärdigheten för rapporterna (Minnis, 2011, s.497). Det kreditvillkor som kommer att 
undersökas i form av en potentiell fördel av frivillig revision är företagens räntekostnader. 
Detta kommer att mätas genom att analysera finansiella nyckeltal i förhållande till 
aktiebolagens räntekostnader. Denna data inhämtas från databasen Retriever Business. 
Populationen som behandlas i studien är små aktiebolag som inte uppfyller kraven för 
lagstadgad revision, med och utan revisor. För att uppfylla studiens syfte, söker vi att 
besvara följande forskningsfråga: 
 

Hur ser sambandet ut mellan räntekostnader och frivillig revision för aktiebolag i 
Sverige? 
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1.4 VAL AV ÄMNESOMRÅDE 
 
Denna studie omfattas av examensarbetet som ska genomföras under den sista terminen 
av vår utbildning vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Examensarbetet är en unik 
möjlighet att studera ett ämnesområde som är av stort intresse för studenterna. Vi som 
författar denna uppsats läser civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan, med 
inriktning mot redovisning, ekonomistyrning och revision. Under utbildningens fyra år 
har vi bekantat oss med diverse områden inom både företags- och nationalekonomi, där 
intresset naturligt fastnade för redovisning och revision. Vi båda studerade programmets 
kurs mot redovisning, ekonomistyrning och revision på avancerad nivå, där vi fick 
möjligheten att bekanta oss med komplexa problem inom området. När vi läste kursens 
sista moment, som omfattades av revision, fick vi möjligheten att bekanta oss med Enron 
skandalen i en casestudie. Studien gav insikt i skandalens påverkan på samhället sett till 
alla människoliv som berördes och skapade en nyfikenhet för syftet med revision.  Kursen 
förfogade oss även med insikt i områden där det finns ett behov på framtida forskning, 
vilket var en bra utgångspunkt för valet av ämnesområde för denna uppsats. 
 
Vi båda kommer att börja arbeta som revisorsassistenter på revisionsbyråer efter examen. 
Under studietiden har vi även förfogat branscherfarenhet från bankverksamhet då Robert 
jobbat på bank, och konsultuppdrag inom redovisning mot små företag då Sofie drivit 
enskild firma inom detta område. Detta har medfört en nyfikenhet till frågeställningar 
avseende finansiering för små aktiebolag. Som framtida revisorer finner vi därför stort 
intresse av att studera vilka effekter en frivillig revision kan innefatta gentemot de företag 
som granskas. Då det med största sannolikhet kommer att genomföras ändringar av 
revisionsplikten någon gång under vår framtida karriär, är det av stor vikt att det finns 
tillräckligt med studier och fakta avseende vilken påverkan frivilliga revisioner kan 
medföra företag i Sverige. Vi valde därför ämnesområdet för att delvis få mer insikt i 
fördelarna med en frivillig revision för företag, men även på grund av den samhällsnytta 
som revision är avsedd att medföra. 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Nedan nämner vi de avgränsningar som vi har beaktat och tagit ställning till vid 
genomförandet av denna studie. Avgränsningarna syftar till att rama in forskningsfrågan 
i en konkret kontext som är lämplig med avseende på studiens syfte. De valda 
avgränsningarna bidrar även till att öka pålitligheten av studien. Dessa avgränsningar 
kommer förklaras mer utförligt i senare delar, både hur de genomförs och motiveringarna 
som ligger bakom. 
 

● De företag som studien kommer att omfatta är de aktiebolag som inte uppfyller 
kraven för lagstadgad revision, det vill säga har mer än tre anställda i genomsnitt, 
mer än 1,5 miljoner i balansomslutning och mer än 3 miljoner i nettoomsättning 
under två i följd räknat räkenskapsår.  

 
● Studien kommer att avgränsas till Sverige. Detta på grund av att olika gränsvärden 

är aktuella i olika länder i världen, samt då den lagstadgade revisionen avskaffades 
för små aktiebolag vid olika årtal länderna emellan. Skillnaden i gränsvärden och 
årtal kan snedvrida resultatet, varav studiens omfattning avgränsas till Sverige. 
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● Det årtal som kommer att analyseras sett till studiens syfte är år 2017, vilket är det 
år där de senaste bokslutshandlingarna finns tillgängliga vid tidpunkten då denna 
studie genomförs.  
 

● För att säkerställa att populationen inte omfattar inaktiva företag har endast 
företag med en omsättning som överskrider 100 000 SEK inkluderats. 

 
● De aktiebolag med en resultatrapport som är aktivitetsbaserad filtreras bort vid 

insamlandet av data i denna studie. Orsaken till detta är att finansiell information 
som krävs för att beräkna nyckeltal inte finns tillgängliga i de databaser som 
används i studien. Detta då denna information återges i noterna till de finansiella 
rapporterna vid aktivitetsbaserad redovisning.  
 

● De aktiebolag som populationen omfattar justeras även för sådana bolag som är 
verksamma inom följande sektorer: infrastruktur, finans, försäkring, offentlig 
förvaltning eller försvaret. Detta har gjorts genom att filtrera populationen med 
avseende på Svensk Näringslivsindelning (SNI-kod), vilket är officiella 
branschkoder. De SNI-koder vi filtrerat bort är 84 131 (infrastrukturprogram, 
administration utförd av den offentlig förvaltningen, ej av privata företag), 
64.XXX (Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet), 
65.XXX (Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom 
obligatorisk socialförsäkring) samt 84.XXX (Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring. Detta beror på att dessa sektorer omfattas av hårdare 
regelverk, där kraven för frivillig revision avviker från huvudregeln (2006/43/EG 
s.87). 

 
● Studiens syfte förutsätter att aktiebolagen som analyseras ska ha räntebärande 

skulder. De aktiebolag som inte har några räntekostnader elimineras från 
populationen. 

 
● De aktiebolag som ingår i en koncern elimineras från populationen då det är svårt 

att avgöra andelen av de räntebärande skulderna som hänförs till koncerninterna 
skulder. 

 
● Endast företag med räkenskapsår uppgående till 12 månader analyseras i urvalet 

för att säkerställa att räntebärande skulder beräknas på samma tidslängd.  
 

● All data som bearbetas i studien hämtas från databasen Retriever Business. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel inleds med att återge vad tidigare forskning inom forskningsområdet som 
denna uppsats beaktar har visat. Slutsatserna och argumentationen i tidigare forskning 
syftar till att visa olika teorival som fått stöd i tidigare forskning och därmed kommer att 
beaktas och tillämpas i denna uppsats. Kapitlet avslutas med en utvärdering av de 
tidigare studierna inom forskningsområdet. 

 
 

2.1 DISPOSITION 
 
Kapitlets första avsnitt, om bankernas perspektiv, syftar till att återge en förförståelse för 
det forskningsområde som beaktas i denna studie. I avsnittet presenteras faktorer som 
banker beaktar vid kreditgivning till små aktiebolag. I nästa avsnitt diskuteras studier som 
behandlar förhållandet mellan frivillig revision och räntekostnader, då detta är denna 
studies huvudfokus. Dispositionen är utformad så att den äldsta, mest relevanta studien 
presenteras först. Efterkommande studier fortsätter sedan argumentationen, där avsnittet 
avslutas med en argumentation avseende revisionskvaliténs inverkan på räntekostnader. 
Avsnittet om tidigare forskning avser övergripande till att även motivera de teorival som 
denna uppsats är baserad på. Dessa presenteras och definieras sedan i kapitel tre, om 
uppsatsens teoretiska ramverk och utgör grunden för den teoretiska hypotes som studien 
avser att pröva. 
 

2.2 BANKERNAS PERSPEKTIV 
 
Det har gjorts flertalet studier avseende den process som föreligger bankers 
kreditbedömning. Då andelen SME utgör 99,9 procent av de registrerade företagen i 
Sverige (Holmström, 2018b), utgör dessa en viktig kundgrupp för bankerna både vad 
gäller finansiering till företagen och andra banktjänster (Bruns, 2003, s.113). Trots att 
utlåningen av kapital är bankernas mest lönsamma verksamhet (Bruns, 2003, s.113) är 
den förknippad med hög risk. Både små och unga företag går i konkurs eller avvecklas 
inom relativt kort tid efter etablering (Landström, 2003, s.13) och 24 procent av de 
svenska företag som etablerades 2012 överlevde inte deras första tre år (Tillväxtanalys, 
2017). Att kunna göra en korrekt kreditbedömning avser att identifiera de företag som 
kommer att överleva och som besitter en framtida finansiell förmåga samt vilja till att 
återbetala en kredit inklusive ränta (Andersson, 2003, s.90; Kling et al, 2003, s. 69). En 
oförmåga att återbetala en kredit inklusive ränta leder ofrivilligt till kostnader för banken 
i form av kreditförluster, medans en förmåga hos kredittagaren att genomföra detta leder 
till förbättrad lönsamhet för banken (Öhman et al., 2015, s. 147). Kreditbedömningen är 
därför en viktig process för bankerna vid finansiering av småföretag (Andersson, 2003, s. 
90).  
 
Tidigare studier har försökt skapa olika konkursprognostiseringsmodeller vars syfte varit 
att förutsäga vilken konkursrisk som föreligger hos olika företag (Kling et al., 2003, s.69). 
Dessa modeller analyserar olika finansiella data som presenteras i företagens finansiella 
rapporter. Då dessa modeller baseras på aktuell information är de en form av 
nuvärdesanalys. Bankernas kreditbedömningsmodeller är uppbyggda på liknande vis som 
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konkursprognostiseringsmodellerna, där en kvantitativ analys görs av finansiella data 
(Andersson, 2003, s. 91; Kling et al., 2003, s.69). Problemet som lyfts fram med dessa 
kreditbedömningsmodeller är att de är framtagna för stora och väletablerade företag och 
att de inte är lika användningsbara för små och nyetablerade företag (Kling et al., 2003, 
s.69). En orsak till detta är små företags ofta korta historia, den begränsade mängden av 
objektiv information och svårigheter att identifiera de variabler som är kritiska för 
framgång i små företag (Kling et al., 2003, s.67; Palazuelos et al., 2018, s.861-862). Små 
företag under tillväxt innebär ytterligare risk för bankerna, då tillväxten innebär att 
företaget snabbt förändras vilket gör nuvärdesanalyser irrelevanta för att uppskatta 
företagets framtida återbetalningsförmåga (Bruns, 2003, s.115). I denna beslutsprocess 
brukar det nämnas fem saker som kreditbedömaren bör undersöka (Andersson, 2003, 
s.90). Dessa kallas Kreditgivningens 5C och är som följer: 
 

● företagsledningens intentioner att fullgöra avtalade åtaganden (Character) 
● dess förmåga att framgångsrikt driva affärsrörelsen (Capacity) 
● kapitaltillgång för täckning av löpande affärsutgifter (Capital) 
● konjunkturläget och marknadssituationen (Conditions) 
● säkerheter i form av pant, garantier och borgensförbindelser (Collateral) 

 
Kreditbedömare använder sig därför många gånger av både objektiv såväl som subjektiv 
information vid kreditbedömning av små företag (Andersson, 2003, s.93; Bruns, 2003, 
s.119-120; Kling et al., 2003, s.67; Palazuelos et al. 2018, s.862). Den objektiva, 
statistiska informationen bygger på nyckeltal från de finansiella rapporterna och den 
subjektiva, kvalitativa informationen baseras på förtroendet som kreditbedömaren har för 
företagaren (Kling et al., 2003, s.67). Då denna uppsats inte har tillgång till konfidentiell 
information avseende bankernas beslutsgrund, relation mellan bank och företagare eller 
eventuell ställd säkerhet är detta aspekter som vår modell inte beaktar. Vi har heller inte 
tillgång till information avseende företagsledningens karaktärer och kan således inte 
bedöma företagsledningens intentioner. Vår uppsats har endast objektiv information att 
tillgå. 
 
En studie av Palazuelos et al. (2018, s.861) undersökte huruvida banktjänstemannens 
upplevda kvalité av de finansiella rapporterna och trovärdigheten till små och medelstora 
företag i Spanien innebar att företaget i högre utsträckning blev beviljad ett banklån. För 
att mäta denna effekt undersökte Palazuelos et al. (2018, s.863-864) om kreditgivarens 
förtroende för företaget ökade om företaget hade låtit en extern revisor granska de 
finansiella rapporterna. Studien visade att banken la stor vikt vid huruvida de finansiella 
rapporterna blivit granskade av en extern revisor. I de fall de blivit granskade av en extern 
revisor upplevde kreditgivaren att kvalitén på informationen var hög och detta påverkade 
möjligheten att beviljas lån i positiv riktning. Resultatet av studien visade även att om de 
finansiella rapporterna inte var granskade av en extern revisor hade de finansiella 
rapporternas kvalité ingen direkt påverkan på kreditgivningsbeslutet, men däremot 
påverkades förtroendet (Palazuelos et al., 2018, s.871-872). 
 
Enligt vad som är nämnt ovan, påverkas kreditbeslutet av faktorer som förtroendet för 
företaget och företagets finansiella tillstånd vilket återspeglas i de finansiella rapporterna. 
Nästa steg i processen att bevilja ett företag ett banklån är att bestämma nivån på 
skuldräntan (Arens et al., 2017, s.30). Denna bestäms preliminärt av tre faktorer: 
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● Riskfri ränta 
● Affärsrisk 
● Informationsrisk 

 
En revision av företagets finansiella rapporter kan inte påverka den riskfria räntan, då 
denna bestäms av makroekonomiska faktorer. Affärsrisk påverkas inte heller av en 
revision i nämnvärd utsträckning eftersom denna risk är beroende av mikroekonomiska 
faktorer och hur företaget förvaltas. En revision kan däremot ha en betydande effekt på 
informationsrisken till följd av att de finansiella rapporterna, som kreditgivaren använder 
i sitt beslutsunderlag, blir mer trovärdiga (Arens et al., 2017, s.30). 
 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 
 
I denna del av kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras. Forskningen som 
beskrivs i avsnitten nedan behandlar revision och diskuterar olika aspekter av de fördelar 
som finns med revision för små aktiebolag. De studier som presenteras är lika den studie 
som vi genomför i detta arbete. Detta leder till att de studier som presenteras utgör denna 
studies teoretiska referensram. Den sammanställda litteraturen diskuterar i stor 
utsträckning den frivilliga revisionens effekter på små aktiebolags räntekostnader, vilket 
är relevant för denna studies syfte. Avsnitt 2.4 återger en analys av de studier som 
behandlas nedan. 
 
2.3.1 The Value of Auditor Assurance: Evidence from Loan Pricing. 

Blackwell et al., 1998 
 
I studien ‘The value of Auditor Assurance’ genomförd av Blackwell et al. (1998) 
diskuteras de fördelar som föreligger med att tillämpa en frivillig revision. Då privata 
företag inte omfattas av revisionsplikten i USA menar Blackwell et al. (1998, s.58) att 
företags efterfrågan på revision påverkas av de fördelar minskat med de kostnader som 
föreligger med att anlita en revisor. Blackwell et al. (1998, s.58) menar att dessa effekter 
driver efterfrågan. I likhet med vad vår uppsats avser att studera, har Blackwell et al. 
(1998) undersökt en av dessa fördelar genom att studera privata företags räntekostnad. 
Studiens resultat visar detta genom att företags räntekostnader är signifikant lägre då en 
revisor granskar de finansiella rapporterna än då företags finansiella rapporter inte är 
granskade (Blackwell et al., 1998, s.68-69). Blackwell et al. (1998) menar vidare att detta 
förhållande minskar icke-linjärt i förhållande till företagens storlek. Detta förklarar 
Blackwell et al. (1998, s.59) med att banker ser stora företag som mindre riskfyllda 
låntagare, varför förhållandet mellan fördelarna med lägre räntekostnader och 
företagsstorlek beskrivs som negativt. I studien definieras räntekostnader som 
räntekostnaden på långsiktiga banklån minus ‘the prime rate’ (motsvarande den svenska 
reporäntan). I kontrast till den definition som Blackwell et al. (1998, s.60) har använt för 
att mäta räntekostnader, avser denna uppsats att tillämpa ett alternativt tillvägagångssätt. 
Studier genomförda av Karjalainen (2011); Kim et al. (2011); Minnis (2011); Tervo & 
Jokipii (2018) har till skillnad från Blackwell et al. (1998) uppskattat räntekostnader 
utifrån finansiella rapporter. 
 
Resultaten av studien visar att privata företag som anlitar en revisor betalar lägre 
räntekostnader, vilket även studier genomförda av Karjalainen (2011); Kim et al. (2011); 
Lennox & Pittman (2011); Minnis (2011) argumenterar för. Detta resultat motsägs dock 
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av Tervo & Jokipii (2018) som visar att räntekostnaden i genomsnitt är högre för företag 
som frivilligt anlitar en revisor och Langli (2015) som visar att det inte föreligger något 
samband.  De företag som frivilligt hade revisor i urvalet i studien av Blackwell et al. 
(1998) var i genomsnitt mer riskfyllda, där skuldsättningsgraden för dessa företag var 
högre. Detta tolkades till att mer riskfyllda företag kan köpa revisionstjänster för att 
minska räntekostnaderna (Blackwell et al., 1998, s.63, 66-67). Resultaten visar även att 
besparingarna från att betala lägre räntekostnader genom att frivilligt köpa 
revisionstjänster minskar med företagens storlek. Denna effekt förklarar Blackwell et al. 
(1998, s.69) med att den signalerande effekten en revision kan ha minskar i takt med 
företagets storlek, då även företagens anseende ökar. Med stöd i the Signaling Theory 
förespråkar även Dharan (1992, s.2) att revision kan ha en signalerande roll avseende 
företagens risk för små företag utan revisionsplikt. 
 
Blackwell et al. (1998, s.61) hade vid genomförandet av studien åtkomst till 
lånehandlingar för företagens befintliga banklån från sex olika banker. Dessa handlingar 
inkluderade uppgifter om företagens riskklassificering, vilka specifika lån företagen hade, 
om det fanns någon säkerhet som företagen använt vid upptagande av lånen och 
bankernas relation till de specifika företagen. Denna typ av data, avseende företagens lån 
och riskklassificering, är omöjlig att få åtkomst till från banker i Sverige. Orsaken till 
detta är att åtkomsten till sådan specifika data är i strid med banksekretessen i Sverige. 
Till följd av detta kommer denna data att substitueras med en uppskattad räntekostnad 
från finansiella rapporter, vilket får stöd av Karjalainen (2011), Kim et al. (2011), Minnis 
(2011) och Tervo & Jokipii (2018).  
 

2.3.2 The Value of Financial Statement Verification in Debt 
Financing: Evidence from Private U.S. Firms. Minnis, 2011 

 
Minnis (2011) studerade hur räntekostnaden för privata företag påverkas av en revisors 
verifiering av dess finansiella rapporter. Precis som studien av Blackwell et al. (1998) 
studerar Minnis (2011) privata företag i USA som inte omfattas av lagstadgad 
revisionsplikt och visar att ett negativt samband mellan räntekostnad och frivillig revision 
föreligger för nämnda företag (Minnis, 2011, s.487). Privata företag i USA som inte 
omfattas av kravet på revisor offentliggör inte sina finansiella rapporter. Minnis (2011) 
har dock haft tillgång till finansiella rapporter från privata företag i USA (Minnis, 2011, 
s.461) till skillnad från Blackwell et al. (1998) som tagit del av bankers lånehandlingar. 
Användningen av finansiella data från företagen är ett bra alternativ då banker beaktar 
denna typ av data, vilket gör den lämplig att använda med avseende på vår studies syfte.  
 
Banklån är en primär källa till extern finansiering för privata företag i USA, varav Minnis 
(2011, s.458) i likhet med Blackwell et al. (1998) har uppskattat räntekostnaden som ett 
bra sätt att utvärdera vilken roll en revision har i långivarnas beslut vid räntesättning. 
Uppgifter om faktiska räntor för företagen kunde inte användas i studien då denna typ av 
information är konfidentiell. Räntan beräknades därför genom att dividera bokförd 
räntekostnad med genomsnittet av ingående och utgående skuldnivåer, vilket är en metod 
som Minnis (2011) tagit stöd av i tidigare studier (Minnis, 2011, s.471). Detta är en 
skillnad jämfört med studien av Blackwell et al. (1998), som hade tillgång till 
konfidentiell information rörande faktiska räntekostnader för företagen. Vår studie 
kommer att uppskatta räntan på samma sätt som Minnis (2011), då företags faktiska 
räntekostnader betraktas som konfidentiell data i Sverige. Vår uppsats har ett liknande 
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syfte som denna studie, varav den har använts som en referenspunkt vid vissa metod- och 
analysval. 
 
Till skillnad från Blackwell et al. (1998) som hade sin teoretiska utgångspunkt i the 
Signaling Theory, har Minnis (2011) utgått från Information Asymmetry (Minnis, 2011, 
s.463). Teorin om Information Asymmetry hävdar att en oberoende revision minskar 
Adverse Selection och Moral Hazard problem mellan upprättare och användare av de 
finansiella rapporterna, genom att minska informationsasymmetrin mellan dessa parter 
(Minnis, 2011, s.461). Minnis (2011, s.464) får stöd för hypotesen “Financial statement 
ratios from firms with audited financial statements are more highly associated with the 
firms’ cost of debt compared to firms with unaudited financial statements”, vilket ger stöd 
för att en revision förstärker informationen i den finansiella rapporten. Det visar även att 
långivare använder informationen i en finansiell rapport som blivit granskad av en revisor 
i större utsträckning vid räntesättning, och att en revision därmed inte bara har en 
signalerande effekt utan även minskar informationsasymmetrin (Minnis, 2011, s.459).  
 
Minnis (2011) diskuterar olika aspekter som påverkar efterfrågan på revision, och har i 
sin regressionsmodell införlivat olika egenskaper som återfinns hos företag och som kan 
påverka efterfrågan på revision. Flera studier argumenterar för att företagets storlek är en 
sådan aspekt som är viktig att beakta. Blackwell et al. (1998, s.60) och Kim et al. (2011, 
s.593) menar att större företag är mer pålitliga till följd av ökat anseende, och att storleken 
på företaget är negativt korrelerad till kreditrisk (Kim et al, 2011, s.598). Minnis (2011, 
s.481) och Tervo & Jokipii (2018, s.294) anser däremot att agentkostnader är positivt 
korrelerade med företagsstorlek. Agentproblemet anses öka i större företag som ett 
resultat av den ökade separationen mellan chef och ägare, samt den ökade spridningen av 
aktieägare (Minnis, 2011, s.481, Tervo & Jokipii, 2018, s.294). Även långivare kräver 
mer övervakning från större företag till följd av större lån (Minnis, 2011, s.481, Tervo & 
Jokipii, 2018, s.294). Agentproblemet kan även öka inom ett företag när företag blir större 
till följd av det ökade avståndet mellan företagsledning och verksamhet. Detta är 
ytterligare ett skäl till varför efterfrågan på revision kan öka hos större företag (Minnis, 
2011, s.481-482). Detta visar att agentproblemet är ytterligare en viktig teori att beakta 
vid studier av revision. Agentproblemet beskrivs vidare med The Monitoring Hypothesis 
som återges i kapitel tre, om studiens teoretiska ramverk. 
 
2.3.3 The Value of Voluntary Audit in Debt Financing: Evidence from 

Small Privately held Companies. Tervo & Jokipii, 2018 
 
I en studie genomförd av Tervo & Jokipii (2018) har effekterna av frivillig revision 
undersökts för att studera en av de fördelar en frivillig revision medför för företag i 
Finland. Studien mäter detta genom att undersöka den frivilliga revisionens effekter på 
företags räntekostnader. Denna studie är genomförd efter att den lagstadgade revisionen 
avskaffades i Finland för små företag år 2007, där effekterna av den frivilliga revisionen 
mäts under en tidsperiod från avskaffandet och sex år framåt (Tervo & Jokipii, 2018, 
s.292). Studiens resultat är i kontrast till de resultat som Blackwell et al. (1998), 
Karjalainen (2011), Kim et al. (2011) och Minnis (2011) visade. Den frivilliga revisionen 
i Finland under den undersökta tidsperioden visade att räntekostnaderna i genomsnitt var 
högre för de företag som frivilligt anlitar en revisor (Tervo & Jokipii, 2018, s.292). Denna 
studie har i likhet med Blackwell et al. (1998), Karjalainen (2011), Kim et al. (2011) och 
Minnis (2011) använt räntekostnader för att mäta en av fördelarna med revision, då 
banklån anses vara den främsta källan till extern finansiering (Tervo & Jokipii, 2018, 
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s.292). Detta motiverar användandet av en sådan variabel i denna studie. Denna studie 
kommer att användas som en referenspunkt vid olika teori- och metodval, då dess syfte 
är likt syftet med vår studie.  
 
Det teoretiska ramverket som Tervo & Jokipii (2018, s.294) har använt i sin studie 
omfattas av information asymmetry, agency problem och de tre hypoteserna som 
beskriver efterfrågan på revision. Företag anlitar revisorer för att minska agentkostnader 
och informationsasymmetrin mellan företagsledningen och intressenter varigenom 
orsakerna till detta förklaras av de tre hypoteserna: ‘Monitoring’, ‘Information’ och 
‘Insurance’. Dessa teorier användes av Tervo & Jokipii (2018, s.298) för att testa 
hypoteserna: H1, Den erhållna räntan av företag med revisor är lägre än räntan erhållen 
av företag utan revisor och H2, Nyckeltal från finansiella rapporter granskade av en 
revisor påverkar räntan mer än nyckeltal från finansiella rapporter som inte har granskats 
av en revisor. Tervo & Jokipii (2018) undersökte i likhet med Blackwell et al. (1998) och 
Minns (2011) om det förelåg ett samband mellan frivillig revision och räntekostnader. 
Detta samband förklarades av Blackwell et al. (1998, s.69) med the Signaling Theory. 
Både Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018) menar dock att revisionens inverkan på 
räntekostnader inte går att enbart förklara med ett samband. För att undersöka 
orsakssambandet mellan revision och räntekostnad använde både Minnis (2011) och 
Tervo & Jokipii (2018) en andra hypotes för att förklara hur informationsasymmetrin 
påverkas av en revision. Tervo & Jokipii (2018, s.293) argumenterar för detta genom att 
påvisa att de finansiella rapporterna tas i större beaktning då de har blivit granskade av en 
revisor. Detta påstående stärks även av Minnis (2011, s.459), genom att de finansiella 
rapporterna blir mer användbara och trovärdiga vid räntesättning till följd av minskad 
informationsasymmetri. 
 
Vid val av variabler tog Tervo & Jokipii (2018, s.300) stöd i tidigare forskning (Blackwell 
et al., 1998; Minnis, 2011), där den beroende variabeln fastställdes till företagens 
räntekostnader. De faktiska räntekostnaderna gick inte att fastställa genom 
tillvägagångssättet som Blackwell et al. (1998) använt, varav räntan beräknades utifrån 
de finansiella rapporterna i likhet med Karjalainen (2011), Minnis (2011) och Kim et al. 
(2011). Vidare diskuterar Tervo & Jokipii (2018) i likhet med Minnis (2011) hur olika 
egenskaper hos företagen påverkar efterfrågan på revision (Tervo & Jokipii, 2018, s.295-
296). Likt det resonemang Minnis (2011) framför, ökar agentkostnader då företag växer 
i storlek till följd av ökad komplexitet och avstånd mellan ägare och ledning i företaget, 
vilket medför att informationsasymmetrin ökar. Vidare betraktas företag med hög 
skuldsättning som mer riskfyllda av exempelvis banker, varför dessa ofta kräver att de 
finansiella rapporterna granskas av en revisor när skuldsättningen är hög (Tervo & 
Jokipii, 2018, s.295) för att minska informationsasymmetrin mellan bank och låntagare. 
Då både företagens storlek och skuldsättningsgrad anses vara viktiga faktorer (Blackwell 
et al., 1998; Karjalainen, 2011; Kim et al., 2011; Minnis, 2011; Tervo & Jokipii, 2018) 
till följd av informationsasymmetrin som därigenom påverkar efterfrågan på revision, 
kommer även denna studie att beakta detta.  
 

2.3.4 Voluntary Audits and the Cost of Debt Capital for Privately 
Held Firms: Korean Evidence. Kim et al, 2011 

 
Studien utförd av Kim et al. (2011, s.568) undersöker fördelarna med frivillig revision 
genom att studera sambandet mellan revision och räntekostnader hos privata företag i 
Sydkorea som inte omfattas av lagstadgad revision. I likhet med företag i de ovan nämnda 
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studierna är Sydkoreanska privata företag i stor utsträckning beroende av 
bankfinansiering, vilket gör räntekostnader till ett bra underlag för att utvärdera en av 
fördelarna med extern revision (Kim et al., 2011, s.586). Räntekostnaden har av Kim et 
al. (2011, s.586) uppskattats på liknande sätt som Karjalainen (2011), Minnis (2011) och 
Tervo & Jokipii (2018). 
 
Kim et al. (2011) har likt Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018) sett behovet av extern 
revision utifrån teorin om Information Asymmetry. Kim et al. (2011) beskriver 
informationsasymmetrin för privata företag utifrån två separata perspektiv. För det första 
argumenterar Kim et al. (2011, s.589) för att privata företag kan låta en revisor granska 
de finansiella rapporterna för att öka tillförlitligheten och kvalitén på informationen och 
därigenom minska räntekostnaden. För det andra argumenterar Kim et al. (2011, s.589-
590) för att en revision inte har en inverkan på informationsasymmetrin, då banker i 
Sydkorea kan tillgodoses med relevant information av företagens ekonomiska situation 
genom att tillsätta en banktjänsteman i företags styrelse. De två synsätten påvisar att 
informationsasymmetrin är central i båda fallen, då granskningen som utförs av revisorer 
eller banktjänstemän tillämpas i syfte att minska osäkerheter i informationen. Dessa 
perspektiv kompletterar det teoretiska synsättet the Signaling Theory som används av 
Blackwell et al. (1998) för att beskriva revisionens effekt på räntesättningen.  
 
Resultaten från studien genomförd av Kim et al. (2011, s.612) visade att privata 
Sydkoreanska företag som frivilligt låter en extern revisor granska dess finansiella 
rapporter får en signifikant lägre räntekostnad jämfört med privata företag utan revisor. 
Detta till följd av att trovärdigheten av informationen ökar, vilket kan förklaras med 
minskad informationsasymmetri. Resultaten överensstämmer med resultaten som har 
presenterats av Blackwell et al. (1998), Karjalainen (2011) och Minnis (2011), men 
motsätter resultaten av Tervo & Jokipii (2018). Kim et al. (2011, s.587) studerade även 
hur räntekostnader påverkas när företag gick över till att ha revision för första gången. 
Här visade resultaten att företag som gick från ingen revision till frivillig revision hade 
större besparingar, mätt utifrån räntekostnad, jämfört med företag som gick från ingen 
revision till obligatorisk revision till följd av att företaget växt och uppnått gränsvärdena 
för revision (Kim et al, 2011, s.612). En frivillig revision ökar därmed trovärdigheten av 
de finansiella rapporterna mer än vad en lagstadgad revision gör, vilket kan förklaras med 
the Signaling Theory.  
 
2.3.5 Voluntary Audits versus Mandatory Audits. Lennox & Pittman, 

2011 
 
Studien av Lennox & Pittman (2011) är ytterligare en studie avseende fördelar med 
revision. Det som skiljer denna studie från ovan nämnda studier är att Lennox & Pittman 
(2011) har valt att använda kreditvärdighet som ett mått för att förklara en av fördelarna 
(Lennox & Pittman, 2011, s.1660). Författarna har som teoretisk utgångspunkt valt att 
utgå från the Signaling Theory och har i studien granskat privata företag i Storbritannien 
både före och efter att den lagstadgade revisionen för små företag avskaffades i landet år 
2004 (Lennox & Pittman, 2011, s.1656). Dessa förutsättningar möjliggjorde för Lennox 
& Pittman (2011, s.1656-1657) att särskilja informationsasymmetri och den signalerande 
effekten som en revision medför. Studien kunde därigenom isolera den signalerande 
effekten en revision medför gällande företagets kreditrisk. Resultaten från studien visade 
att de företag som valde att fortsätta med revision efter att den lagstadgade 
revisionsplikten för små företag avskaffades hade signifikant högre kreditvärdighet än de 
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företag som avstod från revision (Lennox & Pittman, 2011, s.1675). Lagstadgad revision 
förhindrar den signalerande effekten i stor utsträckning, då företag som är tvingade av lag 
inte frivilligt kan välja revision och därigenom inte heller kan signalera till olika 
intressenter vilken typ av företag de är; om de är ett företag med låg risk eller ej (Lennox 
& Pittman, 2011, s.1656). Till viss del kan dock företag som omfattas av lagstadgad 
revision signalera vilket typ av företag de är genom vilken revisor de väljer att anlita, då 
en Big-4 revisor signalerar högre kvalité på revisionen jämfört med en icke Big-4 revisor 
(Lennox & Pittman, 2011, s.1672). Blackwell et al. (1998) menade att sambandet mellan 
frivillig revision och lägre räntekostnader kunde förklaras med the Signaling Theory. 
Resultaten som Lennox & Pittman (2011) visar kompletterar Blackwell et al. (1998) 
slutsatser. Det samband som har visats i studier genomförda av Kim et al. (2011), Minnis 
(2011) och Tervo & Jokipii (2018) har argumenterat för att förhållandet mellan frivillig 
revision och räntekostnader i sig enbart beskriver ett samband. 
 

2.3.6 Audit Quality and Cost of Debt Capital for Private Firms: 
Evidence from Finland. Karjalainen, 2011 

 
I studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018, s.292) påpekades att tidigare forskning 
har visat att faktumet att företag anlitar en revisor eller kvalitén av revisionen är det som 
ökar trovärdigheten av de finansiella rapporterna och därmed pålitligheten till företaget. 
Studierna av Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011), Lennox & Pittman (2011), Minnis 
(2011) och Tervo & Jokipii (2018) har beaktat det förstnämnda förhållandet. Det 
sistnämnda förhållandet, kvalitén på revisionen, har beaktats av Kim et al. (2011) samt 
Lennox & Pittman (2011) och kommer även att beaktas nedan, för att återge en 
övergripande inblick i den forskning som har genomförts på området. 
 
I studien ‘Audit Quality and Cost of Debt Capital for Private Firms’ diskuterar 
Karjalainen (2011, s.88-89) huruvida räntekostnaderna hos privata företag påverkas av 
kvalitén av den genomförda revisionen. Karjalainen (2011) visar att tidigare forskning 
har studerat revisionskvalité genom att jämföra revisioner utförda av Big-4 byråer och 
icke Big-4 byråer. Syftet med studien genomförd av Karjalainen (2011, s.88) är således 
att granska huruvida kvalitén hos revisionen i bemärkelsen av revisorns åsikt, certifiering, 
ansvarsroll och arbetsgivare påverkar räntesättningen. Räntan som användes vid 
observationerna beräknades på samma vis som i studien genomförd av Tervo & Jokipii 
(2018), Minnis (2011) och på liknande sätt som Kim et al. (2011), det vill säga utifrån de 
finansiella rapporterna. Studiens resultat visar att räntekostnaderna påverkas av 
revisionskvalité. De företag som hade en revisor från en Big-4 byrå i urvalet hade lägre 
räntekostnader. Vidare hade de företag med en modifierad åsikt i revisorsberättelsen 
högre räntekostnader. Inget samband hittades avseende räntekostnadernas nivå och 
huruvida revisorn var certifierad eller inte (Karjalainen, 2011, s.102).  
 
Studien diskuterar agentkostnader och revisionens roll för att minska dessa (Karjalainen, 
2011, s.91), vilket kommer att beaktas i det teoretiska ramverket som konstrueras i denna 
studie. I sin studie diskuterar Karjalainen (2011) Insurance Hypothesis, men att denna 
endast till liten del förklarar revisionens fördelar i Finland, där revisionsbyråerna är 
relativt skyddade av lag mot rättstvister (Karjalainen, 2011, s.91). Karjalainen (2011) 
hävdar att revisionens fördelar till större utsträckning istället kan förklaras med 
informationsasymmetrin, avseende företag i Finland (Karjalainen, 2011, s.91). Vidare 
diskuterar Karjalainen (2011, s.90) att the Signaling Theory är relevant för kreditgivare i 
nordisk företagsmiljö, som kännetecknas av nära koppling mellan skattesystem och 
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redovisning, ett starkt rättssystem och revisorns relativt låga exponering i rättstvister. 
Dessa teorier kommer även att beaktas i denna studie.  
 
2.3.7 Lending relationships, auditor quality and debt costs. Causholli 

& Knechel, 2012 
 
Causholli & Knechel (2012) har tagit stöd i tidigare forskning, däribland Pittman & Fortin 
(2004) och Kim et al. (2011), där det visats att en revision av företags finansiella rapport 
kan minska företagens räntekostnader (2012, s.552). Som ovan nämnt har tidigare studier 
kunnat visa ett samband mellan kvalité på revisionen och minskad räntekostnad. 
Causholli & Knechel (2012, s. 550) har gått vidare med detta och studerat omständigheter 
under vilka högkvalitativa revisioner minskar företags räntekostnad för företag som valt 
att gå från privata till publika företag. Revision med hög kvalité har de definierat som 
revision utförd av någon av Big-6 revisionsbyråerna (Causholli & Knechel, 2012, s.558). 
De har därmed utvidgat litteraturen inom området genom att specifikt undersöka hur 
förhållandet mellan kvalitén på revisionen och räntekostnaden påverkas av åldern på 
företaget och den industri som företaget är verksamt inom (Causholli & Knechel, 2012, 
s.551). Causholli & Knechel (2012, s.551) har valt att fokusera på företag inom den 
högteknologiska sektorn. Anledningen till detta är att företag inom den industrin är 
väldigt unga när de tar steget att gå över till att bli publika företag och därmed har mindre 
historik att utvärdera, samt att de har färre materiella tillgångar som hade kunnat användas 
som säkerhet för lån (Causholli & Knechel 2012, s.551-552). Företag inom den 
högteknologiska sektorn finansieras oftare av riskkapital i företagets tidiga skeden, vilket 
påverkar längden på relationen mellan företaget och banken (Causholli & Knechel, 2012, 
s.553). Högteknologiska företag har alltså oftare kortare relation med banken innan de 
blir publika företag jämfört med andra företagssektorer, vilket negativt påverkar bankens 
insyn i företagets historik. I studien lyfter författarna fram informationsasymmetrin som 
finns mellan företaget och dess långivare, och att denna är större för företag inom den 
högteknologiska sektorn till följd av den kortare relationen mellan dessa parter (Causholli 
& Knechel, 2012, s.553). Liknande vår uppsats har Causholli & Knechel (2012) använt 
räntekostnader som ett mått för att mäta fördelarna med en revision, och grundat sina 
hypoteser i teorin om Information Asymmetry. 
 
Causholli & Knechel (2012, s.568) kom fram till att företag som går över till att vara ett 
publikt företag tidigt i sin livscykel betalar högre räntekostnader än företag som blir 
publika senare i livscykeln. Vidare visade författarnas resultat att dessa unga företag 
kunde sänka sin räntekostnad genom att anlita en revisor från någon av Big-6 
revisionsbyråerna (Causholli & Knechel, 2012, s.568), och att dessa fördelar var starkare 
för företag inom den högteknologiska sektorn, som omgärdas av en högre nivå av 
informationsasymmetri gentemot bankerna. Detta ger stöd för att 
informationsasymmetrin minskar med en högkvalitativ revision (Causholli & Knechel, 
2012, s.568). 
 

2.3.8 Auditor choice and the cost of debt capital for newly public 
firms. Pittman & Fortin, 2004 

 
Ytterligare en studie som undersökt hur valet av revisor påverkar räntekostnaden för 
privata företag som blir publika är studien av Pittman & Fortin (2004). Författarna till 
studien har likt många andra studier inom ämnesområdet utgått från teorin om 
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Information Asymmetry mellan låntagare och långivare (Pittman & Fortin, 2004, s.115). 
De har tagit stöd av tidigare studier som visat att företag kan sänka sin räntekostnad med 
hjälp av en högkvalitativ revision, och har i sin studie undersökt hur denna effekt avtar 
med tiden då företag blir äldre. Detta följer det resonemang Blackwell (1998, s.69) 
framförde, där det konstaterades att effekten av att frivilligt anlita en revisor minskar med 
avseende på räntekostnaderna ju större och mer etablerade företagen blir. Resultaten av 
Pittman & Fortin (2004, s.134) visar att en revision utförd av en Big-6 revisor kan minska 
räntekostnaderna genom att öka trovärdigheten av de finansiella rapporterna. De visade 
även att informationsasymmetrin mellan företag och långivare minskar med tiden, och att 
valet av revisor påverkade räntekostnaden mindre desto äldre företag blir. Detta 
förklarade Pittman & Fortin (2004, s.134) vara resultatet av att långivare med tiden 
värderar företagets rykte i större utsträckning, och därmed minskar fördelarna av att ha 
en högkvalitativ revisor.  
 
Studien av Pittman & Fortin (2004) studerar andra effekter av revision än de vi avser att 
undersöka. Deras urval består även av publika företag, som omfattas av lagstadgad 
revision. Studien är likväl av intresse, då den skapar förståelse för hur revisionskvalité 
kan sänka räntekostnader, särskilt för yngre företag, samt att dess resultat ger stöd för att 
informationsasymmetrin mellan företag och långivare minskar vid revision. 
 

2.3.9 Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be 
audited? Niemi et al., 2012 

 
Niemi et al. (2012) har i sin studie undersökt faktorer som påverkar valet att anlita en 
revisor i små privata aktiebolag i Finland. Enligt författarna uppstår behovet av revision 
till följd av informationsasymmetri och agentproblem (Niemi et al., 2012, s.171), men att 
kontext och omfattning av dessa problem skiljer sig mellan små privata och stora publika 
företag. Niemi et al. (2012) menar att det finns minst tre skillnader mellan små privata 
och stora publika företag i detta avseende. Dessa är separationen av ägarskap och kontroll, 
kvalitén på den interna kontrollen, och behovet av att outsourca viktiga 
redovisningsfunktioner till följd av bristande intern kunskap (Niemi et al, 2012, s.172-
173). Separationen mellan aktieägare och företagets ledning kan leda till agentproblem. 
Dessa agentproblem är i regel mindre i små företag, där separationen mellan ägare och 
ledning är mindre. Agentproblemet i mindre företag beskrivs oftare som de mellan 
företagsledningen och långivare. Vidare beskrivs den interna kontrollen i små företag som 
mindre formell. Detta skapar ett behov och efterfrågan på revision. Studien visar även att 
intern kunskap beträffande redovisning och andra företagsekonomiska frågor är 
bristfällig i små företag, vilket ökar efterfrågan på revision. (Niemi et al., 2012, s.172-
173). De faktorer som anses påverka efterfrågan på revision i den bemärkelse som Niemi 
et al. (2012) har beskrivit kommer i vår studie att mätas med företagens storlek, i enlighet 
med Tervo & Jokipii (2018) & Minnis (2011). 
 

2.4 DISKUSSION AV TIDIGARE FORSKNING 
 
Tidigare forskning har som ovan visats försökt att besvara frågan vilken nytta små företag 
har av att anlita en extern revisor och vad som skapar efterfrågan på revision. 
Litteraturgenomgången har sammanställt forskning där frågan har studerats på olika 
marknader. Samtliga artiklar som behandlas är ‘Peer-reviewed’ vilket ökar trovärdigheten 
av forskningsresultaten. Merparten av den tidigare forskning som diskuterats ovan har 
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argumenterat för att räntekostnader är ett bra vis att mäta företags nytta på, med avseende 
på extern revision. Vidare har merparten av studierna som undersökt räntekostnadens 
förhållande till revision behandlat frivillig revision. Tidigare forskning har undersökt 
frågan på diverse marknader. De flesta studierna har dock undersökt förhållandet för 
företag som är verksamma i U.S.A.  
 
Tidigare forskning har diskuterat att det finns många faktorer som påverkar efterfrågan 
på revision, som därför bör beaktas. Den främsta orsaken till att det föreligger en 
efterfrågan på revision som har fått stöd i tidigare forskning är företagens vilja att minska 
agentkostnader som uppstår till följd av informationsasymmetri. Det har diskuterats i 
tidigare studier att informationsasymmetrin är mer påtaglig i publika bolag till följd av att 
separationen mellan ägare och företagsledning är större. I privata företag är ägandet och 
ledningen generellt sett mer sammanfogad vilket visar att informationsasymmetrin ofta 
anses som mindre betydlig i den bemärkelsen. Tidigare studier har dock diskuterat att 
banklån är den främsta källan till extern finansiering för privata företag, varför andra 
intressenter än företagets ägare är relevanta vid beaktande av informationsasymmetrin. 
Studierna diskuterar därför agentproblemet och informationsasymmetrin som föreligger 
mellan privata företag och kreditgivare, såsom banker. För att studera revisionens 
koppling till informationsasymmetri har orsakssamband studerats i relation till 
revisionens inverkan på räntekostnader. Tidigare studier argumenterar således för att det 
är mer än revisionen i sig som påverkar räntekostnader, där teorin om Information 
Asymmetry används för att beskriva dessa orsakssamband. Studier har diskuterat huruvida 
informationen i finansiella rapporter som har blivit granskade av en revisor anses som 
mer trovärdiga till följd av minskad informationsasymmetri eller till följd av the Signaling 
Theory. Tidigare studier har även visat att det krävs ett orsakssamband för att kunna visa 
vilken av teorierna som bäst återspeglar revisionens effekt på räntekostnader. Att visa att 
det finns ett samband mellan revision och räntekostnader är inte tillräckligt för att hävda 
att effekten beror på the Signaling Theory. Denna effekt måste isoleras för att kunna 
särskiljas från effekten som beror på minskad informationsasymmetri. 
 
Samtliga studier argumenterar för att det är viktigt att beakta företagsspecifika variabler, 
där vår studie kommer att ta stöd av Tervo & Jokipii (2018) vid fastställandet av dessa 
metodval. De variabler Tervo & Jokipii (2018) har använt i detta avseende har fått stöd i 
studier genomförda av Blackwell et al. (1998); Kim et al. (2011); Minnis (2011). Den 
forskning som har behandlats har generellt visat att det finns ett negativt samband mellan 
räntekostnader och frivillig revision i små företag. Studien av Tervo & Jokipii (2018) 
motsätter dock dessa resultat med sin studie, där de visar att små företag som frivilligt 
anlitar en revisor i genomsnitt har högre räntekostnader än de som avstår från revision. 
Motstridigheterna i resultaten kan bero på olika faktorer, där valet av variabler, aktuella 
regelverk, typ av insamlade data och studiens tidsram är några exempel. De länder som 
studerats skiljer sig dessutom, där den förstnämnda studien är genomförd i Finland, 
medan merparten av de övriga studierna är genomförda i U.S.A. Till vår vetskap har ingen 
liknande studie genomförts i Sverige. Faktorer som gränsvärden för frivillig revision och 
tidpunkt för avskaffandet av revisionsplikten är liknande i Sverige och Finland. 
Gränsvärden för frivillig revision är betydligt högre i U.S.A. och Storbritannien i 
jämförelse med Sverige och Finland, där Storbritannien som nämnt utnyttjar EU:s 
undantagsbestämmelser avseende revision maximalt. Nämnda studier bidrar därför till att 
positionera vår uppsats i förhållande till befintlig forskning. Forskningsgapet blir tydligt 
då Finland är det enda land i Norden där en liknande vetenskaplig studie har genomförts, 
där resultatet dessutom motsätter resultaten i tidigare forskning. 
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3 TEORETISKT RAMVERK 
 

Detta kapitel kommer att utgå från den argumentation som presenterades i den teoretiska 
referensramen. Teorier som har diskuterats och fått stöd i tidigare forskning presenteras 
nedan, i syfte att genomgående beskriva denna uppsats teoretiska ramverk. De teorier 
som beskrivs är relevanta med avseende på studiens syfte. Kapitlet kommer med 
utgångspunkt från dessa teorier att utveckla den hypotes som kommer att testas i den 
statistiska analysen, i syfte att besvara forskningsfrågan. 

 
 

3.1 VAL AV TEORIER 
 
Revisionsplikten för små aktiebolag har varit ett brett omdiskuterat ämne i Sverige, både 
innan och efter att den lagstadgade revisionsplikten avskaffades i landet år 2010. 
Diskussionerna har avhandlat de förhållanden som beskriver kostnaderna som en revision 
medför, och dess inverkan på små aktiebolags verksamhet. Vidare har fördelarna med 
revision diskuterats i stor omfattning sedan avskaffandet av revisionsplikten. Syftet med 
en revision är som känt att skapa förtroende för den finansiella rapporten och medföra en 
slags försäkran till företagets olika intressenter. Företagets intressenter avgörs av 
företagets omvärld där ägare, leverantörer, kunder, kreditgivare och olika typer av 
myndigheter är ett antal exempel. Företagens finansiella rapporter har rollen att förse 
intressenter med relevant information om företagets verksamhet och räkenskaper så att 
intressenterna kan ta välgrundade beslut. Förvrängd finansiell information eller 
information som innehåller väsentliga fel kan därför bidra till att intressenter skapar en 
osann bild av företaget. Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida 
det föreligger ett samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i 
Sverige. För att beskriva revisionens roll och efterfrågan tar denna uppsats stöd av de tre 
hypoteserna som beskrivs av Wallace (1980). De tre hypoteserna beskriver efterfrågan på 
revision i en bred kontext, som går att tillämpa i olika företagsmiljöer. De tre hypoteserna 
som Wallace (1980) beskriver visar att teorierna om Information Asymmetry och the 
Signaling Theory är viktiga att beakta.  
 
Det finns fler teorier som berör området avseende efterfrågan på revision. Ett exempel på 
en sådan teori är The Theory of Inspired Confidence, som grundades av Limpberg år 1932. 
Denna teori beskriver både utbudet och efterfrågan på revision och revisionstjänster. 
Teorin förklarar att efterfrågan på revision styrs av faktumet att tredje man har ett intresse 
i ett företag (Ittonen, 2010, s.5). Intressenterna i företaget kräver ansvarstagande och 
trovärdighet av företagsledningen i gengäld för till exempel investeringar. Teorin 
beskriver vidare att de finansiella rapporterna är företagsledningens verktyg för att skapa 
detta ansvarstagande och denna trovärdighet gentemot intressenter. En revisor krävs för 
att intyga om pålitligheten av den finansiella rapporten, då den kan innehålla missvisande 
information då det är företagsledningen som framställer den finansiella informationen 
(Ittonen, 2010, s.5). 
 
The Policeman Theory är ännu ett exempel på en teori som diskuteras i sammanhanget. 
Ittonen (2010, s.4) förklarar att teorin beskriver omfattningen av revisorns roll som 
ansvaret att leta efter, hitta och förhindra bedrägerier. Ittonen (2010, s.4) diskuterar att 
detta var revisorns främsta uppdrag under 1900-talet men att revisorns uppdrag i modern 
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tid i större utsträckning omfattas av att intyga om att informationen i de finansiella 
rapporterna har en rimlig säkerhet. 
 
Både The Theory of Inspired Confidence och The Policeman Theory diskuterar 
efterfrågan på revision och gör detta med olika synsätt på orsakerna till varför efterfrågan 
uppstår. Då dessa teorier är väldigt specifika blir de inte tillräckliga att tillämpa i syfte att 
besvara forskningsfrågan i denna uppsats.  Vidare överlappas dessa teorier av de tre 
hypoteserna som beskrivs av Wallace (1980). Teorierna om Information Asymmetry och 
Signaling Theory kan anses som kärnan i de tre hypoteserna vilket är orsaken till att de 
blir mest aktuella att använda som referenspunkt i denna uppsats. Vidare är det de två 
nämnda teorierna som har fått stöd i tidigare forskning på området, vilket den teoretiska 
referensramen visade.  
 

3.2 EFTERFRÅGAN PÅ REVISION 
 
Wallace (1980) har med hjälp av tre hypoteser beskrivit efterfrågan på revision. Dessa tre 
hypoteser är inte heltäckande för alla de aspekter som kan inverka på efterfrågan, utan 
beskriver snarare en grund för att kunna förstå vad som skapar denna efterfrågan. 
Beroende på de villkor som råder i den företagsmiljö som granskas, så kan efterfrågan på 
revision förklaras utifrån någon av de tre hypoteserna, alternativt utifrån någon form av 
kombination av dessa (Wallace, 1980, s.8). Det går alltså inte att förklara efterfrågan på 
revision utan att undersöka aktuella förhållanden. Wallace (1980, s.7-8) hävdar att de tre 
hypoteserna utvidgar de fyra villkor som brukar anges som orsak till vad som skapar 
själva efterfrågan på revision. Villkoren återspeglas därför i var och en av de tre 
hypoteserna. Dessa fyra villkor är: 
 

● Intressekonflikt mellan framställare och användare av finansiell information kan 
leda till information som är partisk/snedvriden. 

● Finansiell information kan ha betydande konsekvenser för den som använder 
denna information som beslutsgrund. 

● I komplexa företagsmiljöer krävs ofta någon form av expertis för skapande av 
finansiell information och verifiering av denna. 

● Separationen mellan användare och framställare av informationen innebär 
svårigheter för användare att bedöma kvalitén på informationen. 

 
3.2.1 The Monitoring Hypothesis 

 
Wallace (1980) beskriver det agentproblem som uppstår när en eller flera huvudmän 
anförtror en annan person, en agent, att förvalta över den förstnämndas egendom med 
hjälp av the Monitoring Hypothesis. I en sådan situation är det naturligt att huvudmannen 
önskar ha någon form av kontroll för att stärka agentens trovärdighet, för att säkerställa 
att dess egendom förvaltas på ett enligt huvudmannen önskvärt sätt. Kostnaden som 
uppstår till följd av huvudmannens önskan av kontroll benämns agentkostnad (Wallace, 
1980, s.12). Agenten motiveras till att låta sig bli övervakad om fördelarna från sådana 
aktiviteter överstiger kostnaderna (Ittonen, 2010, s.6). 
 
Agentteorin är en teori som länge använts för att beskriva förhållandet mellan två parter 
i en verksamhet, där asymmetrisk information föreligger mellan parterna. Teorin 
myntades av Ross (1973) och Mitnick (1976) på 1970-talet. Ross (1973, s.134) och 
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Mitnick (1976, s.8) förklarar att en agentrelation uppstår mellan två parter när ena parten 
utgör en agent som agerar utifrån direktiv av den andra parten, benämnd som en 
huvudman. Relationen beskriver situationer där problem uppstår i förhållande till olika 
typer av beslutsfattande. Ross (1973, s.134) menar vidare att agentproblemet är tydligast 
i situationer som kännetecknas av osäkerhet till följd av asymmetrisk information.   
 
Då parterna i agentrelationen kan antas ha olika egenintressen och huvudmannens 
kontroll är förknippad med en agentkostnad, finns det anledning att tro att agenten inte 
alltid kommer att agera i enlighet med huvudmannens bästa och en intressekonflikt kan 
därmed uppstå (Smieliauskas & Bewley, 2016, s.39-40; Wallace, 1980, s.12). Beroende 
på de rådande förhållandena för individerna i agentrelationen kommer denna 
intressekonflikt att se olika ut från situation till situation. Det är därför viktigt att försöka 
förstå dessa förhållanden för att kunna förklara efterfrågan på revision med stöd av the 
Monitoring Hypothesis. En agentrelation kan uppstå i en mängd olika situationer. 
Exempel på detta är när aktieägare och företagsledningen är separerade, vid 
resultatbaserad kompensation (till personal/ledning), mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, och mellan kreditgivare och aktieägare (Wallace, 1980, s.12-14). Vår 
uppsats kommer att fokusera på agentrelationen mellan kreditgivare och aktieägare, då vi 
undersöker revisionens påverkan på räntekostnader för aktiebolag i Sverige som inte 
omfattas av revisionsplikten. Detta förhållande undersöks vid frivillig revision i privata 
aktiebolag, där separationen mellan aktieägare och ledning generellt är liten. Efterfrågan 
på revision utifrån the Monitoring Hypothesis utgår från att det föreligger en 
intressekonflikt, och att det finns ett ekonomiskt värde i att minska denna (Smieliauskas 
& Bewley, 2016, s.40; Wallace, 1980, s.14). Tillvägagångssätten för att minska dessa 
intressekonflikter benämns som övervakningsaktiviteter, varav revision är ett exempel på 
en sådan aktivitet som kan förhindra och upptäcka sådana intressekonflikter som 
motverkar huvudmannens intressen (Ittonen, 2010, s.6; Wallace, 1980, s.14). Vad gäller 
förhållandet mellan kreditgivare och aktieägare kan det handla om att kreditgivare vill 
försäkras om att låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånen (Minnis, 2011, s.464). 
Denna möjlighet brukar av kreditgivare bedömas med hjälp av prognostiserade 
kassaflöden (Minnis, 2011, s.459; Pittman & Fortin, 2004, s.124). Om de finansiella 
rapporterna är granskade av en revisor kan framtida kassaflöden prognostiseras med 
större säkerhet, vilket kan leda till att företag som frivilligt låtit en revisor granska de 
finansiella rapporterna erhåller lägre räntekostnader (Minnis, 2011, s.497). Efterfrågan på 
revision utifrån the Monitoring Hypothesis förklarar således en efterfrågan på 
övervakning från huvudmannen gentemot agenten, i vårt fall banken gentemot 
företagaren, som uppkommer utifrån informationsasymmetri och agentproblematik. 
 

3.2.2 The Information Hypothesis 
 
Den andra hypotesen som Wallace (1980, s.16) använder för att förklara efterfrågan på 
revision är Information Hypothesis. Denna hypotes kan ses som ett komplement eller ett 
alternativ till Monitoring Hypothesis, beroende på den kontext och företagsmiljö som 
studeras. Informationen som återfinns i ett företags finansiella rapporter utgör grunden 
för diverse beslut som tas av olika aktörer, ofta avseende resursfördelning. 
Företagsledningen använder denna information för att ta företagsinterna beslut, såsom 
budgetering och break-even analyser (Wallace, 1980, s.17). För publika företag är kapital 
från aktieägare som väljer att investera i företaget en viktig källa till extern finansiering. 
Investerare använder den finansiella informationen i investeringsbesluten, och om 
informationen är granskad av en revisor anses den som mer tillförlitlig och investeraren 



 

 23 

kan minska sin riskexponering (Wallace, 1980, s.16). För majoriteten av privata företag, 
som inte kan förlita sig på kapital från externa investerare i samma utsträckning som 
publika företag, är banklån en primär källa till kapital (Backman, 2013, s.1; Kim et al., 
2011, s.568; Minnis, 2011, s.458). Här används den finansiella informationen i stor 
utsträckning av kreditgivare som beslutsunderlag för att fastställa lånevillkor (Lennox & 
Pittman, 2011, s.1659; Minnis, 2011, s.459; Tervo & Jokipii, 2018, s.306-307; Wallace, 
1980, s.17), vilket kan leda till bättre lånevillkor och lägre ränta om informationen blivit 
granskad av en revisor (Blackwell et al, 1998, s.68-69; Minnis, 2011, s.89). Att låta en 
revisor granska den finansiella informationen kan ses som ett sätt att förstärka kvalitén 
(Minnis, 2011, s.497; Wallace, 1980, s.16) och göra den mer användbar i beslutsfattande. 
 
I vissa avseenden kan Information Hypothesis och Monitoring Hypothesis överlappa 
varandra, då samma information kan användas i syfte att minska agentproblem och vid 
beslut rörande resursfördelning. En viktig skillnad är dock att Monitoring Hypothesis 
förutsätter att ett agentförhållande finns och att en revision efterfrågas i syfte att övervaka 
huvudmannens intresse. Information Hypothesis visar i kontrast till Monitoring 
Hypothesis hur efterfrågan på revision uppstår genom behovet av att kunna ta rationella 
beslut baserade på de finansiella rapporterna (Wallace, 1980, s.16), även när något 
agentförhållande inte föreligger. 
 

3.2.3 The Insurance Hypothesis 
 
The Insurance Hypothesis anges av Wallace (1980, s.21) som den tredje hypotesen som 
kan förklara hur efterfrågan på revision skapas. I länder som tillämpar common law, det 
vill säga en rättsordning som bygger på prejudikat, är revisorn och revisionsobjektet 
solidariskt ansvariga för eventuella förluster hos tredje part som är hänförliga till 
felaktigheter i de finansiella rapporterna. Länder som tillämpar common law är bland 
annat USA, England, Kanada och Australien. I Sverige och övriga Norden bygger 
rättssystemet på civilrätt, även benämnt som code law. Rättssystemet i Sverige innebär 
att ansvarig revisor är skyddad från rättsliga påföljder i större utsträckning än i de länder 
som tillämpar common law (Karjalainen, 2011, s.90-91). Detta beror på att juridiska 
skador är begränsade till faktiska förluster av käranden, grupptalan inte är tillåtet, samt 
att den som förlorar rättegången betalar vinnarens rättegångskostnader i Sverige såsom i 
Finland (Karjalainen, 2011, s.90-91). Dessa förutsättningar innebär ett visst skydd för 
revisorn som inte återfinns i bland annat USA och Storbritannien. I länder där common 
law tillämpas kan därmed the Insurance Hypothesis förklara efterfrågan på revision, då 
en revision innebär att investerare kan kräva revisorn på full ersättning för en eventuell 
förlust som uppkommit till följd av investerarens inköp eller försäljning av värdepapper 
som baserats på felaktig information i de granskade finansiella rapporterna (Smieliauskas 
& Bewley, 2016, s.40; Wallace, 1980, s.22). En revision innebär därmed ett skydd både 
för investeraren samt för företaget och dess ledning som låtit en revisor granska de 
finansiella rapporterna, då företaget inte ensamt hålls ansvarig gentemot förluster hos 
tredje part (Wallace, 1980, s.21-22). Detta skydd för företag och företagsledning kan 
skapa en efterfrågan på revision som kan liknas med en försäkring mot rättstvister, där 
ansvaret för de finansiella rapporterna flyttas över på revisorn och de förväntade 
kostnaderna från rättstvister för företaget och företagsledningen kan minskas (Wallace, 
1980, s.21). Sveriges rättssystem innebär som nämnt inte samma utsatthet för revisorn 
jämfört med länder som tillämpar common law, varav the Insurance Hypothesis inte kan 
användas i någon nämnvärd utsträckning för att förklara efterfrågan på revision i Sverige. 
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3.3 INFORMATION ASYMMETRY 
 
Akerlof (1970) är en av grundarna till teorin om Information Asymmetry. I artikeln “The 
Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” visar Akerlof 
med hjälp av exempel från bilmarknaden att bilförsäljare har tillgång till annan 
information angående bilar och dess egenskaper än vad bilköpare har; det finns en 
asymmetri i informationen mellan säljare och köpare. Akerlof (1970) argumenterar för 
att skillnaden i tillgänglig information mellan köpare och säljare innebär att köpare inte 
kan särskilja de bra bilarna från de dåliga. Köpare kommer således inte vara villiga att 
betala ett högre pris än ett pris som motsvarar den genomsnittliga bilen, och säljare kan 
därmed inte få ett högre pris än ett pris som motsvarar detta genomsnittliga pris. Säljarna, 
som vet vilka bilar som är av hög kvalité, kommer att plocka bort dessa bilar från 
marknaden, då de inte kan få det pris som de högkvalitativa bilarna är värderade till. Detta 
leder till att den genomsnittliga kvalitén på tillgängliga bilar på marknaden sjunker, vilket 
ytterligare får priset att sjunka (Akerlof, 1970, s.489-490). Utan denna 
informationsasymmetri skulle användarna av informationen potentiellt kunna ta mer 
välgrundade beslut (Connelly et al., 2011, s.42). 
 
Dessa argument återses ofta i diskussionen angående behovet av revision, där 
framställaren av den finansiella informationen har mer information angående företaget 
jämfört med användaren av informationen. Detta blir framförallt observerbart för publika 
företag som är beroende av externa investerare för kapital, där separationen mellan 
aktieägare och företagsledning är påtaglig (Wallace, 1980, s.16) och investeraren är 
oförmögen att kontrollera informationens kvalité (Wallace, 1980, s.8). Här fungerar en 
revision som ett sätt att säkerställa att informationen i de finansiella rapporterna återger 
en rättvisande bild av företag, vilket på så sätt kan minska informationsasymmetrin. Utan 
denna försäkran skulle alla företag ses som riskfyllda investeringar, då investeraren inte 
skulle kunna särskilja de bra företagen från de dåliga (Akerlof, 1970, s.495). Samma 
resonemang går att applicera på andra situationer (Akerlof, 1970, s.488), där 
informationsasymmetrin mellan kreditgivare och företag är en sådan situation. 
Kreditgivare behöver uppskatta företags förmåga att återbetala olika lån och krediter, där 
denna bedömning ofta baseras på de finansiella rapporterna om dessa anses som 
trovärdiga (Karjalainen, 2011, s.89; Kim et al., 2011, s.586-587; Minnis, 2011, s.458). I 
likhet med analogin med bilar skulle avsaknaden av revision resultera i att kreditgivare 
hade en bedömningsmetod mindre att använda i arbetet med att särskilja de riskabla 
företagen från de mindre riskabla företagen. Vi ser därmed att teorin om Information 
Asymmetry skulle kunna förklara ett eventuellt negativt samband mellan frivillig revision 
och räntekostnad, vilket har motiverats av tidigare studier.  
 

3.4 THE SIGNALING THEORY 
 
Michael Spence presenterade idén om The Signaling Theory år 1973, vilket har fått stor 
betydelse inom organisationsteorin och forskningen inom området (Connelly et al., 2011, 
s.40). Det grundläggande med The Signaling Theory är att den fokuserar på att minska 
informationsasymmetrin mellan två parter (Connelly et al., 2011, s.40). Spence (2002) 
beskrev detta utifrån jobbmarknaden där arbetsgivaren omöjligt kan observera alla 
kvalitéer hos de arbetssökande, vilka dock är kända av enskilda arbetssökande. Detta 
innebär att arbetsgivaren kan ha svårt att särskilja högkvalitativa arbetssökanden från 
lågkvalitativa (Spence, 2002, s.436-437). Det finns därmed en asymmetri av information 



 

 25 

mellan arbetssökande och arbetsgivare (Connelly et al., 2011, s.42-43). En arbetssökande 
kan minska denna informationsasymmetri genom den kostsamma signalen som förmedlas 
av att individen har en högre utbildning (Connelly et al., 2011, s.40). 
 
I the Signaling Theory finns två aktörer; den som sänder ut signalen och den som är 
mottagare av signalen (Connelly et al, 2011, s.43-44). Sedan teorin presenterades av 
Spence år 1973 har den applicerats på diverse organisationsproblem utöver 
jobbmarknaden (Connelly et al., 2011, s.43). Blackwell et al. (1998, s.69) använde the 
Signaling Theory för att förklara att företag som frivilligt anlitar en revisor för att granska 
dess finansiella rapporter har lägre räntekostnader jämfört med företag som inte har 
revisor. Detta förklarades av Blackwell et al. (1998, s.69) genom att företag som frivilligt 
väljer revision kan signalera den underliggande kvalitén hos företaget till olika 
intressenter, som exempelvis kreditgivare. Till skillnad från teorin om the Information 
Asymmetry förklarar the Signaling Theory, med hänsyn till det som vår uppsats avser att 
studera, enbart att själva revisionen i sig kan ha en påverkan på räntekostnaden. Det vill 
säga att den signal som företaget sänder ut genom att frivilligt låta en revisor granska dess 
finansiella rapporter leder till att företaget anses som mindre riskfyllt och därmed mer 
kreditvärdigt. Detta beror inte på att informationen i de finansiella rapporterna blir mer 
trovärdig och att banken därmed lättare kan uppskatta företagets förmåga att återbetala 
lånet och därmed den risk som banken beaktar, vilket skulle kunna förklaras av 
Information Asymmetry. Båda dessa effekter anser vi som relevanta att beakta, varför vi 
valt att basera vår teoretiska utgångspunkt på dessa två teorier. 
 

3.5 HYPOTES 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida det 
föreligger ett samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige. 
Tidigare studier har visat att ett negativt samband finns mellan frivillig revision och 
företags räntekostnader (Blackwell et al., 1998, s.68-69; Kim et al., 2011, s.612; Minnis, 
2011, s.487). Dock har studier inom området som utförts på den nordiska marknaden inte 
visat samma samband, där den finska studien av Tervo & Jokipii (2018, s.306) visat ett 
positivt samband för företag på den finska marknaden och den norska studien av Langli 
(2015, s.57-58) visat att frivillig revision inte påverkar varken räntekostnad eller 
möjligheten för norska företag att beviljas krediter. Det är därför intressant att undersöka 
hur sambandet ser ut för svenska företag, då kontexten som företag verkar inom är lika 
mellan de nordiska länderna. Några exempel på detta är de gränsvärden som reglerar vilka 
företag som är undantagna den lagstadgade revision och det rättssystem som till viss mån 
skyddar en revisor vid kostsamma rättstvister som är hänförliga till felaktiga finansiella 
rapporter. Den teoretiska referensramen och det teoretiska ramverket har visat att 
asymmetrier i informationen mellan företagsledningen och kreditgivare föreligger i en 
företagsmiljö som kännetecknas av intressekonflikter (Wallace, 1980, s.8). Faktumet av 
att informationsasymmetri uppstår mellan aktörer medför en försämrad beslutsgrund för 
aktörerna (Connelly et al., 2011, s.42). Då trovärdigheten av de finansiella rapporterna 
anses som en viktig grund för att aktörer ska kunna ta välgrundade beslut, genom att 
kvalitén hos företagen återspeglas på ett tillförlitligt vis, är det viktigt för framställaren 
av de finansiella rapporterna att kunna förmedla denna kvalité. De teorier som har 
presenterats föreslår att detta är möjligt genom att tillsätta en extern revisor som granskar 
de finansiella rapporterna och uttrycker en synpunkt för dess tillförlitlighet (Blackwell et 
al. 1998, s.69). Då banklån och andra typer av krediter är den främsta källan till extern 
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finansiering för små aktiebolag blir kreditgivare en viktig intressent för dessa företag 
(Kim et al., 2011, s.586; Minnis, 2011, s.458). De finansiella rapporterna värdesätts i stor 
utsträckning vid beslutsgrundanden avseende räntesättning av dessa krediter 
(Karjalainen, 2011, s.89; Kim et al., 2011, s.586-587; Minnis, 2011, s.458). Detta påvisar 
innebörden för företagen att signalera den underliggande kvalitén till kreditgivare i syfte 
att minska den asymmetriska informationen som föreligger. Då revisorns granskning av 
den finansiella informationen som presenteras av företagen värdesätts av kreditgivare kan 
valet av att anlita en revisor anses som en sådan signal (Lennox & Pittman, 2011, s.1660). 
Detta leder oss till uppsatsens teoretiska hypotes som syftar till att testa sambandet mellan 
frivillig revision och räntekostnader. Hypotesen syftar således till att undersöka om 
revision medför förmåner i form av lägre räntekostnader för aktiebolag i Sverige som inte 
omfattas av revisionsplikten. 
 

 
H1: Räntekostnader för aktiebolag med frivillig revision är lägre än för aktiebolag utan 

revision. 
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4 VETENSKAPLIG METOD 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för uppsatsens vetenskapliga metod. Författarnas 
förförståelse inför framställandet av denna uppsats kommer att diskuteras. Vidare 
kommer de val som genomförts avseende studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, 
forskningens tillvägagångssätt, metodval och perspektiv beskrivas och diskuteras. Vidare 
kommer det tillvägagångssätt som tillämpats vid litteratursökning att presenteras och 
källkritik redogöras. Slutligen diskuteras de etiska och moraliska överväganden som 
genomförts vid arbete med denna uppsats.    

 
 

4.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet föreligger ständigt ett behov av att 
tolka den verklighet som vi befinner oss i och de intryck som denna förser oss med. Gilje 
& Grimen (1995, s.179) förklarar att människor ständigt gör tolkningar av vad de gör och 
det samhälle som de befinner sig i. Dessa tolkningar beskriver de med hjälp av vad de 
hör, ser och tänker. Detta förklarar vidare att grunden i det resonemang som forskare 
tillämpar vid framställandet av ett forskningsproblem ständigt, antingen medvetet eller 
omedvetet är relaterat till vad tidigare forskning har visat. Bjereld et al. (2018, s.11) 
argumenterar för att detta resonemang påvisar att en form av förförståelse föreligger då 
en forskare upprättar ett forskningsproblem som denne tänkt studera. Den vetenskapliga 
problemformuleringen i en forskningsstudie skapas genom vår förförståelse av 
verkligheten och verkligheten såsom vi tolkar den (Bjereld et al., 2018, s.11; Gilje & 
Grimen, 1995, s.179, 183). Vidare argumenterar Johansson Lindfors (1993, s.76) för att 
det finns två huvudtyper av förförståelse. Den första typen av förförståelse handlar om 
den kunskap som förvärvas genom personliga erfarenheter, såsom yrkesmässig 
erfarenhet. Den andra typen av förförståelse handlar om den kunskapssyn som människor 
har (Johansson Lindfors, 1993, s.76). 
 
Denna uppsats har skrivits på ett vis, där författarna har varit begränsade till den andra 
typen av förförståelse som beskrivs av Johansson Lindfors (1993, s.76). Detta beror på 
att ingen av oss som författat denna uppsats har någon yrkeserfarenhet inom 
revisionsområdet. Detta medför att den första typen av förförståelse är begränsad vid 
tillämpning av forskningsmetodiken och tolkning av den empiriska data som analyseras. 
Den förkunskap som vi besitter inom ämnesområdet, omfattas av den utbildning och den 
teoretiska kunskapen som vi har förvärvat. Denna kunskap inom revisionsområdet har 
främst erhållits under vår studietid vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Under 
denna tid har en bred grundkunskap inom företagsekonomi förvärvats som har bidragit 
till att förankra vår förståelse för revisionsområdet och de teorier som därtill föreligger. 
Vi har främst studerat revision i detalj på C- respektive D-nivå vilket har försett oss med 
den teoretiska förförståelsen som utgör grunden i denna uppsats. 
 
Under kurserna som har berört revision på C- och D-nivå under våra studier har vi fått en 
förförståelse för vilka fördelar en revision kan medföra och vad som skapar efterfrågan 
för denna typ av tjänst. Kunskapen om den frivilliga revisionens påverkan på 
räntekostnader har för oss varit begränsad. Detta har medfört att vår teoretiska 
förförståelse för området successivt har vuxit fram i samband med att tidigare forskning 
inom området har studerats under uppsatsskrivandets gång. Denna begränsning avseende 
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teoretisk förförståelse och den arbetsprocess som förelegat uppsatsskrivandet har 
påverkat uppsatsens utformning i olika bemärkelser. Delvis har detta bidragit till att våra 
förutfattade meningar har varit begränsade, då en stor del av kunskapen inom området 
har förvärvats under processens gång. Vidare kan detta även påverka uppsatsen i en 
negativ bemärkelse, då det finns en risk för att vi har missat viktiga aspekter att beakta 
vid studier inom detta område. Detta har vi dock strävat efter att motverka, genom en 
noggrann litteraturgenomgång.  
 
Saunders et al. (2009, s.22) argumenterar för att författarna till en uppsats bör välja ett 
forskningsområde som är kopplat till ett ämne som de har ett intresse för. Vidare bör detta 
ämne inte vara mer komplicerat än vad författarna hanterar att bearbeta och utreda under 
den givna skrivtiden. Valet att studera revision som företagsekonomiskt ämnesområde i 
denna uppsats föreföll sig naturligt för oss båda, då intresset för ämnesområdet är genuint. 
Vi båda har inriktat oss mot revision under våra studier, samt fått anställning på två av de 
fyra stora revisionsbyråerna. Området är vidare intressant för oss med avseende på 
studiens syfte, att undersöka revisionens fördelar för aktiebolag som är undantagna 
revisionsplikten, då vi med stor sannolikhet kommer att arbeta med sådana bolag under 
våra framtida karriärer. 
 
Med utgångspunkt i vad som ovan har konstaterats har vi under framställandet av denna 
uppsats strävat efter att med ett objektivt förhållningssätt ta hänsyn till den förförståelse 
som föreligger och inte låta den influera teorival, datainsamling eller resultattolkning. 
Vidare kan även våra anställningar som revisorsassistenter påverka vår syn på yrket och 
dess fördelar, varav vi måste förhålla oss kritiskt till detta och undvika vinklingar och 
personliga värderingar. 
 

4.2 VETENSKAPSFILOSOFISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Synen som forskare har på kunskap förklarar de verklighets- och vetbarhetsuppfattningar 
som dessa har vid genomförandet av en studie enligt Johansson Lindfors (1993, s.10). 
Verklighetsuppfattningen beskriver det sätt som forskaren uppfattar den verklighet som 
är tänkt att studeras i den aktuella studien. Vetbarhetsuppfattningen beskriver det sätt som 
denna verklighet kommer att studeras på.  
 

4.2.1 Ontologi 
 
Det ontologiska synsätt, det vill säga den verklighetsuppfattning som en forskare har, 
beskriver hur denne anser att verkligheten uppfattas och hur världen är beskaffad 
(Saunders et al., 2009, s.110). Det finns flera olika aspekter av ontologi. Två sådana 
aspekter som är centrala inom företagsekonomisk forskning är de objektiva och 
subjektiva synsätten (Saunders et al., 2009, s.110). Den subjektivistiska uppfattningen, 
som ofta är associerad med konstruktionism, förklarar att sociala fenomen skapas genom 
sociala aktörers tolkningar av verkligheten (Saunders et al., 2009, s.110). Forskare som 
betraktar världens beskaffande utifrån detta synsätt presenterar en specifik version av den 
sociala verkligheten som ständigt revideras. Denna verklighet kan således aldrig betraktas 
som slutlig och definitiv, varigenom kunskap uppfattas som något obestämbart och 
subjektivt (Bryman & Bell, 2005, s.33-34). Det objektivistiska synsättet förklarar i 
kontrast till detta att fenomen och sociala företeelser existerar oberoende av sociala 
aktörers uppfattning (Bryman & Bell, 2005, s.33). Det objektivistiska perspektivet 
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förklarar därmed att verkligheten består av solida objekt som går att mäta. Dessa objekt 
existerar oberoende av om vi kan observera dem (O’Gorman & MacIntosh, 2015, s.56), 
varigenom synsättet på världens beskaffenhet betraktas som objektivt.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida det föreligger ett 
samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige. Det material 
som utgör grunden för analys av ett sådant samband i denna uppsats är arkivdata i form 
av finansiella nyckeltal från årsredovisningar. Vid framtagandet av dessa nyckeltal 
lämnas inget utrymme för personliga tolkningar och värderingar då dessa nyckeltal är 
beräknade utifrån väletablerade beräkningsmetoder som vidare har fått stöd i tidigare 
forskning inom ämnesområdet. Vidare tillämpas statistiska analysmetoder av denna data 
vid hypotesprövningen vilket inte lämnar utrymme för personliga värderingar av 
resultaten. Synsättet på den verklighet som studeras i denna uppsats är således objektiv, 
vilket är den mest naturliga aspekten av verklighetens uppfattning i denna typ av studie. 
 

4.2.2 Epistemologi 
 
Den epistemologiska frågeställningen, det vill säga vetbarhetsuppfattningen (Johansson 
Lindfors, 1993, s.10), avser vad som är eller kan betraktas som kunskap inom ett valt 
ämnesområde (Bryman & Bell, 2005, s.27). En brett omdiskuterad fråga avseende 
epistemologi är huruvida forskare inom samhällsvetenskapen kan eller bör genomföra 
studier utifrån samma principer och metoder som tillämpas vid naturvetenskaplig 
forskning eller inte. De olika synsätten brukar ofta beskrivas som positivism och 
interpretivism och står till viss del i kontrast till varandra. Ett interpretivistisk synsätt 
anser att verkligheten är för komplex för att det ska vara möjligt att förklara denna med 
enkla generaliseringar och att människans sociala interaktion behöver studeras för att 
skapa en djupare förståelse (Saunders et al., 2009, s.114-115). Det interpretivistiska 
tillvägagångssättet är lämpligt vid studier avseende sociala fenomen inom bland annat 
beteenden inom en organisation där den sociala kontexten spelar en avgörande roll 
(Saunders et al., 2009, s.115). Vid sådana studier är urvalet ofta litet och studeras över en 
lång tidsperiod (O’Gorman & MacIntosh, 2015, s.60). Det positivistiska synsättet 
fokuserar på fakta snarare än intryck och företas på ett värderingsfritt sätt (Saunders et 
al., 2009, s.114). Inom positivismen utvecklas ofta hypoteser baserat på existerande teori 
(Saunders et al., 2009, s.113). Ett sådant tillvägagångssätt betonar även vikten av 
kvantifierbara observationer som möjliggör statistisk analys (Saunders et al., 2009, 
s.114). Urvalet är ofta väldigt stort inom positivismen (O’Gorman & MacIntosh, 2015, 
s.60), vilket leder till högre generaliserbarhet (Saunders et al,. 2009, s.125).  
 
Denna uppsats avser att undersöka ett samband, genom att med utgångspunkt i tidigare 
forskning och etablerade teorier inom ämnesområdet, framställa en hypotes som testas 
genom statistiska analyser av insamlade data. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är 
således kvantitativ och fokuserar på att testa hypotesen och beskriva ett samband med 
fakta. Denna data utgörs av variabler av kvantitativ karaktär som är observerbara varav 
studien inte fokuseras mot sociala kontexter. Kunskapssynen som utgör grunden i denna 
uppsats är således positivistisk då studien beaktar observerbara data snarare än intentioner 
och intryck. 
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4.3 FORSKNINGENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det i huvudsak två olika uppfattningar 
av förhållandet mellan teori och empiri och hur forskningens tillvägagångssätt utformas. 
Det första tillvägagångssättet är ett deduktivt förhållningssätt. Detta beskrivs genom att 
forskaren skapar en bred förståelse av ett ämnesområde genom att studera befintlig teori. 
Med utgångspunkt i den valda teorin deducerar, eller skapar, forskaren hypoteser. Dessa 
hypoteser operationaliseras sedan genom att begrepp som utgör hypotesens formulering 
omvandlas från abstrakta termer till observerbara variabler. Det resultat som framställs 
genom deduktiv forskning förkastar eller bekräftar den deducerade hypotesen och 
återkopplas sedan till den valda teorin (Bryman & Bell, 2005, s.23-24). Det andra 
tillvägagångssättet är ett induktivt förhållningssätt. Vid detta tillvägagångssätt är teorin 
resultatet av forskningen (Bryman & Bell, 2005, s.25). Genom det induktiva 
tillvägagångssättet studerar forskaren ett forskningsobjekt utan någon teoretisk 
förankring och formulerar utifrån empirin en teori. Detta angreppssätt är således omvänt 
det deduktiva tillvägagångssättet (Patel & Davidson, 2003, s.24). Den deduktiva 
processen anses som det mest frekvent förekommande tillvägagångssättet att genomföra 
naturvetenskaplig forskning på, då den ofta används inom den positivistiska 
vetenskapsfilosofiska ideologin (Saunders et al., 2009, s.124). Vidare anser även Bryman 
& Bell (2005, s.23) att den deduktiva ansatsen är den vanligaste uppfattningen av 
relationen mellan teori och empiri.  
 
Vår uppsats har som avsikt att beskriva ett samband genom att testa relevanta teorier inom 
ämnesområdet med en hypotesprövning. Denna uppsats har således ingen avsikt att 
generera nya teorier varav det induktiva tillvägagångssättet inte kan anses som relevant 
för denna studie. En genomgående litteratursökning har genomförts inom det valda 
ämnesområdet, där tidigare forskning har bidragit till att motivera val av relevanta teorier. 
Dessa teorier har beskrivits på ett vedertaget känt vis och sammanställts till ett teoretiskt 
ramverk. En hypotes har sedan deducerats från de valda teorierna och använts som grund 
för den empiriska processen. Den data som samlas in analyseras och sammanställs till ett 
resultat som sedan återkopplas till de valda teorierna.  
 

4.4 METODVAL 
 
För att undersöka denna studies forskningsproblem har vi i likhet med tidigare studier 
valt att använda oss av kvantitativ datainsamling. Majoriteten av tidigare forskning vi 
tagit del av som avser revisionens påverkan på räntekostnad har varit baserad på 
sekundärdata (Causholli & Knechel, 2012, s.557; Pittman & Fortin, 2004, s.117; 
Karjalainen, 2011, s.96; Kim et al., 2011, s.591; Lennox & Pittman, 2011, s.1662-1663; 
Minnis, 2011, s.458; Niemi et al., 2012, s.177; Tervo & Jokipii, 2018, s.298), vilket i 
majoriteten av studierna varit arkivdata i form av årsredovisningar (Causholli & Knechel, 
2012, s.558-559; Pittman & Fortin, 2004, s.128; Karjalainen, 2011, s.96; Kim et al., 2011, 
s.591; Lennox & Pittman, 2011, s.1662; Minnis, 2011, s.458; Niemi et al., 2012, s.177; 
Tervo & Jokipii, 2018, s.298). Kvantitativ datainsamling är således ett etablerat arbetssätt 
inom valt forskningsområde, vilket ger stöd för vårt metodval. Uppsatsen datainsamling 
kommer bestå av sekundärdata i form av företagens årsredovisningar. Denna kommer 
inhämtas från databasen Retriever Business.  
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Studiens positivistiska kunskapssyn och deduktiva angreppssätt talar även för en 
kvantitativ insamling av data (Bryman & Bell, 2005, s.40). Generaliserbarhet av resultat 
är större för kvantitativa studier (Saunders et al., 2009, s.127). För att resultatet ska vara 
generaliserbart på andra populationer är den som uppsatsen avser att undersöka måste en 
jämförelse göras över likheter mellan den population som har studerats och den 
population till vilken resultaten ska generaliseras (Johansson Lindfors, 1993, s.162). 
Generaliserbarhet är av stor vikt för denna uppsats, vilket ytterligare är ett argument för 
en kvantitativ studie (Saunders et al., 2009, s.125, 127). 
 
Syftet med en kvantitativ studie kan vara att beskriva verkligheten utifrån hur olika 
variabler samverkar och påverkar varandra (Svenning, 2003, s.75). För att kunna förklara 
hur olika variabler hänger ihop behöver därmed verkligheten först brytas ner i dessa 
variabler, som kan delas in i oberoende, beroende, bakomliggande och mellankommande 
variabler (Svenning, 2003, s.74-75). Vår uppsats avser att undersöka huruvida det 
föreligger ett samband mellan frivillig revision och företagets räntekostnad utifrån olika 
variabler, vilket är i linje med hur Svenning (2003, s.74) beskriver en kvantitativ studie. 
Att undersöka hur dessa variabler samverkar och påverkar varandra utifrån en kvalitativ 
studie skulle vara svårt, då räntesättningsprocessen kan vara ett känsligt ämne. En 
intervju- eller enkätbaserad studie riktad mot långivare skulle kunna ge missvisande 
resultat, då urvalet skulle bli litet och resultatet skulle vara svårt att generalisera (Bryman 
& Bell, 2005, s.131; Johansson Lindfors, 1993, s.162). Vidare kan det tänkas vara svårt 
att fånga upp all olika variablers påverkan genom en kvalitativ studie. Då arkivdata i form 
av årsredovisning finns tillgänglig för hela populationen i flertalet länder kan detta vara 
ytterligare en av anledningarna till att studier inom detta område baseras på kvantitativa 
sekundärdata. 
 
Med det ovan nämnda resonemanget kan den kvantitativa studien utgöra olika syften 
beroende på författarens intentioner. Studien kan för det första anta en deskriptiv, det vill 
säga beskrivande, ansats. Detta syfte med den kvantitativa ansatsen utgörs av en 
beskrivning av verkligheten utifrån det urval som genomförs i en studie (Svenning, 2003, 
s.75). Genom tillämpning av detta syfte vid användning av kvantitativ metod söker en 
studie att hitta och beskriva samband. Det andra syftet en kvantitativ studie kan utgöra är 
då författaren antar en kausalanalytisk, det vill säga förklarande, ansats. De kvantitativa 
studier som använder denna typ av kvantitativa metod har således som syfte att hitta och 
förklara orsakssamband, det vill säga hur variabler hänger ihop (Svenning, 2003, s.75). 
Den studie som vi genomför kommer inte att anta en kausalanalytisk ansats, utan kommer 
att fokusera på att beskriva ett samband. Syftet med den kvantitativa metod som tillämpas 
i denna uppsats är således deskriptiv. 
 

4.5 PERSPEKTIV 
 
För att läsaren inte ska misstolka data och resultat, är det av betydelse att forskarens 
perspektiv klargörs (Bjereld et al., 2018, s.14; Svenning, 2003, s.23-35). Denna studie har 
de små aktiebolagens perspektiv i fokus, då frivillig revision väljs av företag utifrån de 
fördelar en revision förväntas kunna innebära för företaget. En revision innebär ofta en 
förhållandevis väldigt stor kostnad för små aktiebolag (SOU 2008:32, s.14-15), vilket gör 
att fördelarna med denna bör vara tydliga. Befintlig forskning inom området har visat sig 
tvetydig och ingen studie har undersökt förhållandet på den svenska företagsmarknaden. 
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4.6 LITTERATURSÖKNING OCH DATABASER 
 
Vid framställandet av denna uppsats har tidigare forskning kopplat till det valda 
ämnesområdet utgjort en fundamental grund. Vetenskapliga artiklar har använts 
uteslutande vid upprättandet av den teoretiska referensramen och det teoretiska 
ramverket. Delbetänkanden och propositioner har vidare använts för att beskriva 
bakgrunden till problemområdet. Samtliga vetenskapliga artiklar som har använts i denna 
uppsats är Peer Reviewed, vilket stärker trovärdigheten av dessa artiklar, då de har 
granskats av forskare innan publicering. Vid litteratursökningen av de vetenskapliga 
artiklarna har databaserna Emerald Business, Business Source Premier, SwePub och 
Google Scholar använts. Den data som har använts i uppsatsens empiridel har uteslutande 
utgjorts av sekundärdata från finansiella rapporter. Dessa rapporter är upprättade av 
svenska aktiebolag som är undantagna revisionsplikten i Sverige. Denna data har 
inhämtats från databasen Retriever Business. De sökord som har använts i olika 
kombinationer för att hitta litteraturen avseende de vetenskapliga artiklarna listas nedan: 
 

 
Audit, Voluntary audit, Statutory Audit, Audit Quality, Privately held Companies, Interest 
Rate, Cost of Debt, Debt Financing, Financial Information Quality, Financial statement 

 
 
Litteratur i form av böcker har även använts vid upprättandet av denna uppsats. Dessa 
böcker har använts i studiens metodkapitel och utgör således litteratur avseende 
vetenskaplig forskning. Vid litteratursökning för dessa böcker har vi utgått från 
uppsatsmanualens appendix. Då böckerna har varierat med avseende på hur väl de 
beskriver olika företeelser inom vetenskaplig metod har fler böcker sökts. Den primära 
källan till dessa böcker har varit Umeå Universitetsbibliotekets sektion Kursbokssamling. 
Vidare har universitetsbibliotekets databas LIBRIS används vid denna typ av 
litteratursökning. De sökord som har använts vid litteratursökning av metodlitteratur 
listas nedan: 
 

 
Forskningsmetodik, Vetenskaplig metod, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 
Källkritik, Ontologi, Epistemologi, Samhällsvetenskaplig metod, Kvantitativ metod 

 
 

4.7 KÄLLKRITIK 
 
Vid författande av en uppsats av vetenskaplig karaktär är det viktigt att beakta de källor 
som används i studien med ett kritiskt förhållningssätt. I den metodlitteratur som finns 
beskrivs olika kriterier som kan tillämpas som ett ramverk vid en sådan kritisk granskning 
av källor. Ejvegård (2009, s.71) beskriver att det finns fyra olika kriterier som är viktiga 
att beakta från ett källkritiskt perspektiv. Dessa fyra kriterier kommer att beskrivas och 
diskuteras med utgångspunkt i de källor som har använts i denna studie. 
 
För det första diskuterar Ejvegård (2009, s.71) äkthetskriteriet. Detta kriterium diskuterar 
om det kan finnas förfalskningar bland de använda källorna, det vill säga huruvida 
materialet som har använts är äkta. Denna studie har använt vetenskapliga artiklar från 
olika ansedda journaler, såsom Journal of Accounting Research och International 
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Journal of Auditing. Dessa artiklar har även genomgått Peer Review granskningar, vilket 
innebär att andra forskare har granskat artiklarna innan publicering. Vidare har dessa 
vetenskapliga artiklar hämtats från välkända databaser, där merparten är försedda av 
Umeå Universitetsbibliotek. Slutligen är den insamlade data som använts hämtad från 
Retriever Business. Retriever Business hämtar denna data från Bolagsverket, 
Skatteverket, SCB och UC varav datan kan anses som äkta. Det finns dock risk för att 
företagen förfalskar data eller presenterar felaktigheter avseende deras bokslut. Dock är 
detta samma information som de ovan nämnda myndigheterna och även långivare grundar 
sina beslut på, varför denna data är kan anses som tillförlitlig i relation till denna studies 
syfte. 
  
För det andra beskriver Ejvegård (2009, s.71) att det även föreligger ett oberoendekrav 
på källor. Oberoendekravet beskriver att en källa ska vara självständig för att anses som 
trovärdig, källan får således inte vara påverkad av någon annan part eller vinklad på något 
vis. Ejvegård (2009) argumenterar för detta genom att beskriva att primärkällor är mer 
trovärdiga än sekundärkällor. Saunders et al. (2009, s.69) förklarar att en primärkälla 
utgörs av exempelvis lagförfattningar och myndigheters rapporter. Även företags 
finansiella rapporter anses som en sådan källa. Vidare utgörs sekundärkällor av böcker 
och vetenskapliga artiklar som har publicerats i journaler. Denna studie har således främst 
använt sekundärkällor då vetenskapliga artiklar har utgjort en fundamental grund i den 
argumentation som framförts i den teoretiska referensramen och det teoretiska ramverket. 
Datainsamlingen har utgjorts av nyckeltal från företags finansiella rapporter. Dessa har 
dock samlats in från en databas som ursprungligen har hämtat dessa från myndigheter, 
vilket antyder att även denna källa bör anses som sekundär. Detta medför att det finns risk 
för förekomsten av fel bland den data som används, då den har hanterats i flera led. 
Oberoendekriteriet kan dock anses vara uppfyllt, då källorna som har använts för att 
inhämta information anses som självständiga. Dock hade källornas trovärdighet ansetts 
som mer tillförlitlig om primära källor skulle ha använts uteslutande. 
 
För det tredje argumenterar Ejvegård (2009, s.72) för att det ska föreligga ett 
färskhetskrav. Detta kriterium beskriver att de källor som har använts bör vara de senast 
publicerade inom forskningsområdet. Dock bör skribenten även beakta äldre källor inom 
området då dessa även kan vara aktuella för studien. Denna uppsats har utgått från en 
studie publicerad år 2018 samt tagit stöd av ytterligare studier, framförallt från år 2011. 
Samtliga av dessa har tagit del av äldre forskning som även har beaktats i denna studie. 
Då vi har tagit del av nya studier och även beaktat äldre studier som är centrala inom 
ämnesområdet anses färskhetskravet som uppfyllt i denna studie. 
 
Slutligen beskriver Ejvegård (2009, s.73) att ett samtidighetskrav måste föreligga. 
Ejvegård (2009) argumenterar för att sådana källor som har författats i nära anslutning till 
en händelse avseende tid kan anses som mer adekvat än en källa som tillkommit en längre 
tid efter att händelse inträffade. Risken för att information förvrängs eller förvanskas då 
tiden mellan händelsen och källans författande är lång ökar således. De källor som har 
använts i denna uppsats har omfattat empiriska studier som har genomförts i direkt 
anslutning till datainsamlingen. Den data som har använts i dessa studier har i stor 
utsträckning utgjorts av årsredovisningar. Dessa har framställts i nära anslutning till 
företagens bokslut, då krav för detta föreligger enligt rådande lag. Samtidighetskriteriet 
är således uppfyllt för de källor som har använts i denna uppsats oberoende av vilka år 
som har studerats i källorna med avseende på den data som har använts. Samma 
resonemang är aktuellt med avseende på den data som inhämtats för denna studie. 
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4.8 ETIK OCH MORAL 
 
Holme & Solvang (1997, s.331) beskriver etik som ett systematiskt bearbetande av 
principer, normer och värden. Dessa principer, normer och värden aktualiseras i konkreta 
situationer och påverkar människors handlingar. Etiken beskriver således förhållandet 
mellan vad som är och vad som bör vara. Holme & Solvang (1997) beskriver vidare att 
etiken inom samhällsvetenskaplig forskning i huvudsak har två huvuduppgifter. Den 
första uppgiften utgörs av att etiken ställer forskningens värdepremisser i fokus. Beroende 
på forskarens värdepremisser gör denne olika val som resulterar i olika konsekvenser och 
möjligheter. Det är därför viktigt att beakta konsekvenserna av de handlingsval som 
konstateras. Forskaren ska fokusera på att finna det som är, det vill säga det som kan 
anses utgöra sanningen i den genomförda studien. Det ska således inte finnas utrymme i 
forskningen för olika typer av influenser i värderingarna och resonemangen, exempelvis 
institutionell eller politisk påverkan, då detta skulle vara ifrågasättande mot forskarens 
oberoende ställning. Forskaren ställs dock inför en rad valsituationer som infriar 
möjligheten till värderingar, såsom olika metodval och resultattolkning. Det är således 
viktigt för forskaren att vara medveten om dessa valsituationer och hur dessa kan influera 
andra individer (Holme & Solvang, 1997, s.332-333).  
 
Den andra uppgiften etiken omfattar är att granska forskningsprocessen i en studie. 
Samhällsvetenskaplig forskning belyser alltid människors beteenden i viss bemärkelse. 
Det är därför viktigt att reflektera över vilken syn som forskningen har på människor, det 
vill säga om de studeras som ett kollektiv eller individer. Oavsett vilken människosyn 
forskningen har skapar forskningsprocessen konsekvenser för människor. Det är därför 
viktigt att beakta vissa kriterier. Det första kriteriet som beskrivs är skydd för människors 
psykiska och fysiska integritet, vilket beskriver att forskningen ska vara utformad på ett 
vis som inte inskränker denna integritet eller leder till att individer hamnar i utsatta 
situationer. Vidare beskrivs diskretion som ett viktigt kriterium, där sådan information 
som är personlig och eventuellt känslig inte ska avslöjas för obehöriga. Vidare ska de 
personer som inkluderas i en studie vara informerade om detta och även samtycka till 
medverkandet (Holme & Solvang, 1997, s.333-335).  
 
Vid författande av denna studie har en rad etiska överväganden diskuterats. Avseende 
våra värdepremisser har vi en positiv syn på revisionens roll i samhället då vi besitter 
utbildningskompetens inom ämnesområdet. Vidare är vi anställda på två av de fyra stora 
revisionsbyråerna vilket influerar detta synsätt. Vi är således inte värderingsneutrala 
avseende revisorns roll. Detta är vi medvetna om, varför vi eftersträvar att inte låta dessa 
värderingar influera de resultat som presenteras i denna uppsats. Avseende studiens 
forskningsprocess används en kvantitativ metod där arkivdata används för att studera ett 
eventuellt samband mellan räntekostnader för svenska aktiebolag som ej omfattas av 
revisionsplikten samt frivillig revision. Forskningsprocessen omfattar således ingen 
interaktion med individer i en kvalitativ bemärkelse. Då denna uppsats inte genomför 
intervjuer eller hanterar enkäter behöver vi inte diskutera integritet, diskretion och känslig 
information om individer. Det är dock fundamentalt att poängtera att uppsatsens resultat 
indirekt kan påverka beslutsfattandet hos individer och företag i olika riktningar beroende 
på utfallet. Ett exempel på detta är om uppsatsens resultat visar ett negativt samband 
mellan frivillig revision och räntekostnader och en företagsledning anlitar en revisor för 
sitt bolag med detta resultat som beslutsgrund. Resultatet kan således påverka 
företagsledningens handlingar. Det är därför viktigt att tydligt förmedla hur studiens 
resultat har framställts och tydligt visa att resultatet avser ett eventuellt samband och inte 
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ett orsakssamband. Vidare är det därför även viktigt att ur ett etiskt perspektiv inte göra 
förhastade slutsatser från resultatet.  
 
Då den modell som har testats i denna studie inte kan förklara all variation mellan de 
inkluderade variablerna i modellen har olika robusthetstester genomförts för att 
undersöka huruvida resultatet som presenteras håller. Dessa tester har genomförts då 
modellen kan vara känslig för vissa antaganden såsom val av variabler. I studiens resultat- 
och analyskapitel återges även att enbart objektiva variabler inkluderas i modellen, trots 
att subjektiva effekter kan medföra en inverkan på aktiebolagens räntekostnader. 
Robusthetstesterna visar således huruvida sambandet håller trots detta, varav brister och 
åtgärder har presenterats i studien.  
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5 PRAKTISK METOD 
 

Detta metodkapitel beskriver med utgångspunkt i de vetenskapliga metodvalen den 
population som studien avser att studera samt det urval som har beaktats i detta syfte. 
Studiens statistiska hypoteser diskuteras och framställs med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen och det teoretiska ramverket. Vidare diskuteras och presenteras det 
praktiska metodvalet. Slutligen beskrivs den modell med tillhörande variabler som utgör 
grunden i studiens resultat- och analyskapitel. 

 
 

5.1 POPULATION OCH URVAL 
 
Denna studie avser att studera en potentiell fördel som förknippas med att frivilligt anlita 
en revisor för aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten i Sverige. Detta kommer 
att undersökas och beskrivas genom att studera om det föreligger ett samband mellan 
räntekostnader och frivillig revision för aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten 
i Sverige och hur detta samband i så fall ser ut. Det har genomförts studier inom området 
i olika länder, där många av dessa har genomförts i U.S.A. Till vår vetskap är Finland och 
Norge de enda nordiska länderna där liknande studier har genomförts. Resultaten i den 
finska studien motsatte resultaten som visades i majoriteten av de övriga studierna som 
beaktats inom området, samtidigt som den norska studien visade att något samband inte 
kunde konstateras. Detta skapar ett intresse för att undersöka hur sambandet förhåller sig 
under svenska förutsättningar, då dessa är lika de finska och norska.  
 
Den population som vi avser att undersöka i denna studie är svenska aktiebolag som inte 
omfattas av revisionsplikten under år 2017. Valet av att basera studien på data för år 2017 
är ett resultat av att databasen Retriever Business inte hade en tillräckligt stor mängd data 
med avseende på variabeln revisor, för åren innan 2017. Vidare är denna data aktuell då 
räntor är föränderliga över tid, vilket är en fördel vid genomförandet av denna studie. Det 
har diskuterats i tidigare kapitel i denna uppsats att kraven för frivillig revision kan variera 
mellan olika industrier och avvika från huvudregeln då regelverken är mer strikta för vissa 
industrier. Detta beaktas i den population som studeras genom att industrier som omfattas 
av infrastruktur, finans, försäkring, offentlig förvaltning och försvar inte räknas till 
populationen. Justeringar för dessa industrier genomförs då avgränsningarna för 
sökkriterierna i Retriever Business väljs. De aktiebolag som beskriver populationen ska 
vara sådana bolag som har en aktiv verksamhet. I syfte att rensa populationen från 
inaktiva aktiebolag inkluderas en avgränsning i sökkriterierna där omsättningen för de 
inkluderade bolagen ska överskrida 100 000 SEK. Denna avgränsning är i likhet med den 
avgränsning som gjorts av Tervo & Jokipii (2018, s. 299). Populationen för svenska 
aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten är efter ovan nämnda justeringar 152 769 
stycken aktiebolag år 2017. Antalet aktiebolag som frivilligt väljer att anlita en revisor är 
15 341 stycken aktiebolag. Andelen aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten som 
frivilligt anlitar en revisor uppgår således till 10,04 procent av populationen. Motsvarande 
antal aktiebolag som har valt bort revisor är således 137 428 stycken. 
 
Vid fastställandet av uppsatsens urval avseende populationen som studeras finns ett flertal 
avgränsningar som måste beaktas för att detta urval ska vara representativt. Då denna 
studie avser att studera hur räntekostnader påverkas av att aktiebolag som inte omfattas 
av revisionsplikten frivilligt anlitar en revisor, är det fundamentalt att samtliga aktiebolag 
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som ingår i urvalet har räntebärande skulder. De företag som inte redovisat några 
räntekostnader för år 2017 eliminerades därför från populationen. 
 
Vidare filtreras populationen från sådana aktiebolag som ingår i en koncern. Orsaken till 
detta är att det blir problematiskt att urskilja andelen av de räntebärande skulderna som 
hör till varje bolag som ingår i koncernen till följd av att bolagen kan ha koncerninterna 
skulder. Vidare bedömer banken hela koncernen i en kreditprövningsprocess, inte enbart 
det enskilda bolaget som ansöker om en kredit. Detta innebär att det inte går att bedöma 
om det enskilda bolaget i en koncern får fördelar i form av lägre räntekostnader vid 
frivillig revision. För att urskilja de bolag som ingår i en koncern har populationen 
sorterats med avseende på den från Retriever Business nedladdade variabeln ”Koncern 
Modernamn”. Därefter har samtliga bolag som enligt denna data ingår i en koncern 
eliminerats. Vi har därmed försökt motverka att något koncerntillhörande bolag ingått i 
populationen.  
 
Populationen justeras även för sådana aktiebolag som har annat räkenskapsår än ett sådant 
som löper över 12 månader, samt sådana företag som tillämpar aktivitetsbaserad 
redovisning. Anledningen till dessa justeringar är att observationerna som görs ska vara 
jämförbara i tid, då samtliga aktiebolag måste ha samma längd på räkenskapsåret. Vidare 
skulle det vara problematiskt att urskilja vilka kostnader som hör till räntekostnader då 
aktivitetsbaserad redovisning tillämpas. Orsaken till detta är att sådan information enbart 
går att urskilja från noterna till de finansiella rapporterna (Tervo & Jokipii, 2018, s.298), 
vilket inte finns tillgängligt i databasen.  
 
Den urvalsmetod som tillämpas i denna uppsats är ett proportionerligt stratifierat urval. 
Denna metod beskrivs genom att populationen delas in i olika grupper (strata) där urval 
sedan görs för varje grupp. Andelarna för de urval som genomförs för grupperna är lika 
stora som andelarna för hela populationen (Aczel, 2008, s.742-744). Detta tillämpas 
genom att populationen delas in i två grupper där ena gruppen utgörs av aktiebolag som 
är undantagna revisionsplikt med revisor och den andra utan revisor. Ur populationen 
kommer ett proportionerligt stratifierat urval motsvarande 10 procent av de respektive 
grupperna att slumpas fram. Urvalet utgörs således av 1 534 stycken aktiebolag som 
frivilligt har anlitat en revisor och 13 743 stycken aktiebolag som inte har anlitat en 
revisor. Andelen aktiebolag med revisor är 10,04 procent i urvalet så att detta 
överensstämmer med populationen. En fördel med ett proportionerligt stratifierat urval är 
att urvalet blir mer representativt med avseende på gruppernas storlek i populationen. 
Denna urvalsmetod har även använts av Tervo & Jokipii (2018, s.303), vilket ger 
ytterligare stöd till valet av denna urvalsmetod.  
 
Sambandet mellan frivillig revision och räntekostnader kommer att studeras för år 2017. 
En kontroll har utförts för att säkerställa att de aktiebolag som ingår i urvalet, som 
frivilligt har revisor, även hade det under år 2016. Orsaken till detta är att eventuella 
effekter av en frivillig revision inte är observerbara under samma år då revisionen utförs. 
Vidare kan observationer av räntekostnader vid samma år (t) som för de övriga 
variablerna medföra föråldrad information (Minnis, 2011, s.468, 472). I den kontroll vi 
utförde visade det sig att samtliga aktiebolag som frivilligt har revisor år 2017, även hade 
det år 2016. En likadan kontroll har även genomförts för gruppen aktiebolag utan revisor. 
Denna kontroll visade att inget av företagen i urvalet som inte hade frivillig revisor år 
2017 hade det år 2016. Effekterna av en sådan tidsförskjutning med avseende på 
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räntekostnader är således inräknad i de finansiella rapporterna år 2017. En översiktlig 
tabell som visar bearbetningen av datamaterialet presenteras under avsnitt 6.1. 
 

5.1.1 Brister i urvalet 
 
Under datainsamlingen har olika problem som kan utgöra brister i urvalet lokaliserats. 
För det första är tillgängligheten av data beträffande aktiebolag som ej omfattas av 
revisionsplikten i Sverige begränsad. Årsredovisningshandlingar som denna studie 
använder som dataunderlag är offentliga handlingar som finns att hämta från 
Bolagsverket för en avgift. Denna avgift hade uppgått till en stor summa på grund av 
kvantiteten data som måste inhämtas till urvalsprocessen. Umeå Universitetsbibliotek 
tillhandahåller olika databaser som innehåller relevant information för denna studie. Den 
databas som är mest lämplig med avseende på datamängdens fullständighet och möjlighet 
till filtrering av sökningar är Retriever Business.  
 
Då revisionspliktens avskaffande i Sverige är en tämligen ny händelse innehåller denna 
databas begränsad information om huruvida aktiebolag omfattas av revisionsplikten för 
åren innan år 2017. Vidare begränsas urvalsmöjligheterna av faktumet att företag har sju 
månader på sig från utgången av räkenskapsåret att förse Bolagsverket med 
årsredovisningarna. Detta medför att antalet tillgängliga årsredovisningar för år 2018 är 
begränsade. Antalet tillgängliga årsredovisningar för aktiebolag som ej omfattas av 
revisionsplikt för år 2018 uppgår vid tidpunkten för datainsamlingen till 33 835 stycken. 
Då detta inte är en tillräcklig grund för att möjliggöra en analys baserad på 2018 års data, 
baseras studiens datainsamling helt på data tillgänglig år 2017. Detta beror på att urvalet 
skulle bli snedvridet vid användning av data för år 2018, då hela populationen inte skulle 
ha samma möjlighet till att bli vald och ingå i urvalet. Effekterna av att inkludera en 
laggad variabel för räntekostnaderna med avseende på tid är dock redan inräknad i 
modellen. Detta beror på att en kontroll av gruppen aktiebolag som frivilligt valt att ha 
revisor har genomförts. Kontrollen innebar en undersökning av om dessa bolag även hade 
revisor föregående år, det vill säga år 2016. Det visades att samtliga aktiebolag i gruppen 
hade revisor året innan. En likadan kontroll har även genomförts för gruppen aktiebolag 
utan revisor, där inget av dessa bolag hade revisor för år 2016. 
 
Vidare har SNI-koder används vid filtreringar av urvalet, där företag som är verksamma 
inom ovan nämnda industrier har rensats bort från urvalet. Dessa SNI-koder anges av 
företagen själva vid företagsregistrering. Detta kan medföra att vissa företag är 
kategoriserade felaktigt om de har angett fel SNI-kod. Detta är dock en möjlig 
snedvridning som inte går att påverka i någon bemärkelse. Sådana bortfall som 
uppkommit i samband med bearbetningen av datamaterialet presenteras i det inledande 
avsnittet i kapitel sex, om studiens data. 
 

5.2 STATISTISKA HYPOTESER 
 
Inom det företagsekonomiska forskningsområdet och i synnerhet då deduktiva metoder 
tillämpas i forskningen är forskaren intresserad av att undersöka huruvida den teoretiska 
utgångspunkten har stöd i empirin. Detta studeras genom att urval bestående av 
observationer från den studerade populationen testas genom olika metodologiska 
tillvägagångssätt. Utgångspunkten vid dessa test är vanligtvis framtagandet av statistiska 
hypoteser som används för att antingen godta eller förkasta hypotesen (Studenmund, 
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2014, s.128). Hypotesprövningen återger dock inte tillräckligt med underlag för att 
garantera att en viss teori är korrekt eller felaktig. Det stöd hypotesprövningen ger 
beskriver på vilken signifikansnivå hypotesen kan godtas eller förkastas. När 
hypotesprövning tillämpas i en studie är det fundamentalt att en noll- och 
alternativhypotes fastställs innan studien utförs och insamlade data bearbetas med vald 
modell. Orsaken till detta är att risken för att resultatet blir snedvridet ökar om 
hypoteserna utvecklas efter att resultatet framställs, snarare än att validiteten av dessa 
resultat diskuteras (Studenmund, 2014, s.128).  
 
Som ovan nämnt framställs en nollhypotes och en alternativhypotes vid hypotesprövning. 
Nollhypotesen beskriver det utfall av studien som vi inte förväntar oss givet den teoretiska 
bakgrunden som har bidragit till framtagandet av den teoretiska hypotesen som 
presenterades i avsnitt 3.5 (Studenmund, 2014, s.128). Givet vår forskningsfråga; Hur ser 
sambandet ut mellan räntekostnader och frivillig revision för aktiebolag i Sverige? och 
den teoretiska bakgrundens argumentation att frivillig revision bör leda till lägre 
räntekostnader är vår nollhypotes den följande: 

 
H01: Det finns inget signifikant samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag 
och räntekostnader.  

 
 
Alternativhypotesen som framställs vid hypotesprövningen ska återge det resultat som vi 
förväntar oss av studien (Studenmund, 2014, s.129). Givet forskningsfrågan och den 
teoretiska bakgrunden som har diskuterats i tidigare kapitel av denna studie framställs 
således följande alternativhypotes: 

 
HA1: Det finns ett signifikant samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag och 
räntekostnader.  

 
 
En del av den tidigare forskningen som har genomförts på området har argumenterat för 
att räntekostnaderna bör minska till följd av att aktiebolag frivilligt anlitar en revisor. Den 
studie som genomfördes av Tervo & Jokipii (2018, s.293) argumenterade dock för att 
räntan är högre för de företag som frivilligt väljer att anlita en revisor. Den teoretiska 
bakgrunden som helhet argumenterar för att räntekostnaderna bör vara lägre för sådana 
aktiebolag som frivilligt har en revisor till följd av att informationsasymmetrin minskar 
och företagen kan signalera sin risknivå genom valet att ha revisor. Om ett signifikant 
samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag och räntekostnader kan påvisas, 
avser vi även att undersöka i vilken riktning detta samband föreligger. Detta resonemang 
leder till vår andra nollhypotes: 

 
H02: Det föreligger inget negativt samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag 
och räntekostnader, ceteris paribus. 
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Med stöd i tidigare forskning och i det teoretiska ramverket förväntar vi oss att 
räntekostnaderna bör vara lägre för aktiebolag som frivilligt väljer att anlita en revisor. 
Den alternativhypotes som vi framställer i syfte att undersöka riktningen på ett eventuellt 
samband blir således: 

 
HA2: Det föreligger ett negativt samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag 
och räntekostnader, ceteris paribus. 

 
 

5.3 REGRESSIONSANALYS 
 
Regressionsanalyser är vanliga metodval inom företagsekonomin inom 
forskningsområden där forskaren avser att mäta samband som tidigare har förklarats 
genom teorier. I situationer då forskaren vill studera hur mycket en variabel påverkas av 
en annan variabel samt i vilken riktning, krävs teoretisk kunskap om variablerna. I sådana 
situationer är regressionsanalyser lämpliga att använda, då dessa beskriver samband och 
inte orsakssamband (kausalitet). Regressionsanalysen förklarar således rörelser i den 
beroende variabeln som en funktion av rörelserna i de oberoende variablerna genom en 
estimerad ekvation (Studenmund, 2014, s.5). I studien som beskrivs i denna uppsats avser 
vi att undersöka om räntekostnader påverkas av frivillig revision, det vill säga om det 
föreligger ett samband mellan variablerna, samt om räntan minskar till följd av den 
frivilliga revisionen, det vill säga riktningen på sambandet. Denna metod har fått stöd i 
tidigare forskning som har beaktats inom ämnesområdet (Blackwell et al.,1998; Causholli 
& Knechel, 2012; Karjalainen, 2011; Kim et al., 2011; Lennox & Pittman, 2011; Minnis, 
2011; Pittman & Fortin, 2004; Tervo & Jokipii, 2018). En regression kommer att 
användas i denna studie för att undersöka om det föreligger ett samband mellan frivillig 
revision och räntekostnader samt i vilken riktning detta samband råder. Denna studie 
kommer att ta stöd av studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018) vid framställandet 
av regressionsmodellen. En fullständig redogörelse för variablerna återges i avsnitt 5.5.  
 
Vid tillämpning av en regressionsanalys i en studie är det fundamentalt att notera att 
resultatet av en sådan analys inte beskriver någon kausalitet mellan variablerna som 
studeras. Regressionsanalysen beskriver ett samband samt riktningen på detta samband. 
Det är därför viktigt att vid tillämpning av en sådan metod inte förhasta slutsatserna i en 
bemärkelse av att kausalitet föreligger (Studenmund, 2014, s.6). Då denna studie avser 
att studera ett samband, och inte ett orsakssamband är det väldigt viktigt att detta 
uppmärksammas. Modellen är vidare lämplig att använda till följd av detta konstaterande. 
 

5.3.1 Ordinary Least Squares 
 
Tidigare forskning har som ovan diskuterat använt en regression för att studera om 
liknande samband mellan frivillig revision och räntekostnader föreligger i olika länder 
med gränsvärden för frivillig revision som varierar. Majoriteten av dessa studier har 
tillämpat en Ordinary Least Squares Regression (OLS) för att analysera dessa samband. 
Då vår studie undersöker ett liknande samband och då metodvalet har fått stöd i tidigare 
forskning kommer även denna studie att tillämpa en OLS regression. Denna 
regressionsmodell är en frekvent tillämpad metod vid genomförande av kvantitativa 
studier. OLS regressionen används för att beräkna regressionskoefficienten på ett vis som 
minimerar summan av de kvadrerade residualerna, det vill säga avståndet mellan 
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observationerna och regressionslinjen (Studenmund, 2014, s.37). OLS regressionen är 
fördelaktig att använda då denna minimering är viktig att eftersträva vid tillämpning av 
en regressionsanalys. Ett eventuellt samband anses som starkare då avståndet mellan de 
faktiska observationerna och regressionslinjen är liten (Studenmund, 2014, s.38). OLS 
regressionen förebygger vidare problematiken med att summan av positiva och negativa 
residualer riskerar att bli liten och i vissa avseenden noll, genom att kvadrerade residualer 
alltid är positiva (Studenmund, 2014, s.38). Detta innebär således att tillämpningen av en 
OLS regression i denna studie bidrar till att skapa estimeringar av räntekostnader för 
aktiebolag som frivilligt anlitar en revisor och aktiebolag som inte har revisor som är så 
nära de faktiska observationerna som möjligt.  
 
Vid tillämpning av OLS regression finns det sju klassiska antaganden som måste vara 
uppfyllda för att regressionsmodellen ska anses som den bästa möjliga estimeringen av 
ett samband. En av de viktigaste delarna av dataanalys med OLS regressionen är att 
granska så att de sju antagandena är uppfyllda (Studenmund, 2014, s.97). Huruvida dessa 
antaganden är uppfyllda för det urval som analyseras i denna studie diskuteras vidare i 
kapitel sex som behandlar uppsatsens data. De sju klassiska antaganden som måste vara 
uppfyllda enligt Studenmund (2014, s.98) är: 
 
I. Regressionsmodellen är linjär och inkluderar en felterm. 
II. Feltermens medelvärde för population är noll. 
III. De oberoende variablerna är inte korrelerade med feltermen. 
IV. Observationer av feltermen är inte korrelerade med varandra. 
V. Ingen heteroskedasticitet. 
VI. Ingen perfekt multikollinearitet. 
VII. Feltermen är normalfördelad. 
 
Om något eller några av de ovan angivna antagandena inte är uppfyllda vid tillämpningen 
av OLS regressionen för det observerade urvalet finns det ett flertal åtgärder att vidta. 
Detta är viktigt för att regressionsmodellen ska uppnå högsta möjliga säkerhet i 
estimeringarna. Detta diskuteras vidare i kapitel sex avseende studiens data. 
 

5.4 REGRESSIONSFÖRFARANDET 
 
Denna studie har använt den regressionsmodell som Tervo & Jokipii (2018) framställde 
i sin forskning som utgångspunkt i dataanalysen. Tervo & Jokipii (2018, s.303) grundade 
sin modell i de modeller som använts i tidigare forskning av Blackwell et al. (1998), 
Minnis (2011) och Kim et al. (2011). Modellen kommer att användas för att undersöka 
om det föreligger ett samband mellan aktiebolags räntekostnader och om dessa aktiebolag 
frivilligt har valt att anlita en revisor. Regressionsmodellen kommer även att användas i 
syfte att undersöka vilken riktning som föreligger för detta samband. De engelska 
uttrycken har använts för variablerna i modellbeskrivningen och i de tabeller och figurer 
som presenteras i kommande kapitel. Denna åtgärd har vidtagits för att underlätta läsaren 
för jämförelser med tidigare forskning inom området. Denna regressionsmodell beskrivs 
i detalj nedan:  

 
INTERESTi,t  =   β0 + β1AUDITi,t + β2COVERAGEi,t + β3CURRENTi,t + β4PPEi,t +            
 β5LEVERAGEi,t + β6SIZEi,t + β7SALESGi,t + Σβ8INDi,t + RISKi,t  + μi,t 
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Modellens beståndsdelar beskrivs översiktligt nedan: 
 

INTERESTt = Aktiebolagens uppskattade räntekostnad. Denna beräknas genom att 
dividera ränte- och finansiella kostnader med den genomsnittliga räntebärande skulden. 
Den genomsnittliga räntebärande skulden har beräknats genom att dividera summan 
mellan ingående- och utgående balans av de lång- och kortfristiga skulderna med två.  
AUDITt = En dummyvariabel som antar värdet 1 om aktiebolaget frivilligt har anlitat en 
revisor och 0 om aktiebolaget inte har anlitat en revisor. 
COVERAGEt = Räntetäckningsgraden beräknas genom att dividera rörelseresultat plus 
finansiella intäkter med ränte- och finansiella kostnader. 
CURRENTt = Kassalikviditet beräknas genom att dividera omsättningstillgångar minus 
varulager med kortfristiga skulder.  
PPEt = Aktiebolagens anläggningstillgångar. 
LEVERAGEt = Aktiebolagens skuldsättningsgrad beräknas genom att dividera totala 
skulder med totala tillgångar. 
SIZE_logt = Aktiebolagens storlek beräknas genom den naturliga logaritmen av totala 
tillgångar. 
SALESGt = Aktiebolagens tillväxt har beräknats genom differensen mellan innevarande 
och föregående räkenskapsårets omsättning dividerat med omsättningen för föregående 
år. 
INDt = Dummyvariabler för den industri det observerade aktiebolaget är verksamt inom 
vid tidpunkten för studien.  
RISK = Dummyvariabler som beskriver hur stor risken är hos företaget enligt Retriever 
Business bedömning. Variabeln antar ett värde mellan 1 och 5, där 1 betraktas som den 
högsta risken och 5 som den lägsta. 
βt = Koefficient  
μt = Felterm 

 
 

5.5 VARIABLER 
 
I detta avsnitt kommer de variabler som ingår i den multipla regressionsmodellen som 
presenterades i föregående avsnitt att presenteras och diskuteras med avseende på varför 
de är relevanta att beakta. Definitionen av dessa variabler återfinns i föregående avsnitt 
där regressionsmodellen presenterades. Variablerna kommer att diskuteras som 
oberoende-, beroende- och kontrollvariabler. Dessa variabler har som tidigare nämnt fått 
stöd i den tidigare forskning som har presenterats i uppsatsens teoretiska referensram.  
 

5.5.1 Beroende variabel 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida det föreligger ett 
samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige. Det har 
diskuterats att räntekostnader är ett väl använt sätt att mäta en av revisionens fördelar på, 
då banklån är den främsta källan till extern finansiering för aktiebolag som är undantagna 
revisionsplikten i Sverige. Detta argument har framförts och styrkts genom uppsatsens 
teoretiska referensram, där argumentet har fått stöd i tidigare forskning. Majoriteten av 
de tidigare studier som genomförts inom forskningsområdet har argumenterat för att 
räntekostnader är lämpliga att använda som beroende variabel (Blackwell et al., 1998; 
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Causholli & Knechel, 2012; Karjalainen, 2011; Kim et al., 2011; Minnis, 2011; Pittman 
& Fortin, 2004; Tervo & Jokipii, 2018).  
 
Blackwell et al. (1998, s.61) har i sin studie använt företagens faktiska räntekostnader, 
det vill säga räntekostnader på specifika banklån. Denna information har Blackwell et al. 
(1998) fått tillgång till från diverse banker i U.S.A. Då denna typ av information är 
konfidentiell och omfattas av banksekretessen i Sverige tillämpar vi samma 
förhållningssätt till räntekostnaderna som Tervo & Jokipii (2018, s.300). Denna studie 
har således använt aktiebolagens uppskattade räntekostnad (INTERESTt) som beroende 
variabel. Denna har beräknats genom att dividera ränte- och finansiella kostnader med 
den genomsnittliga räntebärande skulden. Den genomsnittliga räntebärande skulden 
beräknas genom att beräkna genomsnittet av ingående- och utgående balans av de lång- 
och kortfristiga skulderna. Detta har gjorts i likhet med hur Minnis (2011, s.471) och 
Tervo & Jokipii (2018, s.312) beräknade den uppskattade räntekostnaden. Då de 
förväntade effekterna av en revision inte blir synliga omedelbart har en kontroll på 
aktiebolagen som ingår i urvalet genomförts för att säkerställa att företagen hade samma 
tillsynsbefattning avseende revision föregående år, det vill säga år 2016. Användandet av 
den uppskattade räntekostnaden för samma år som studeras medför således inte föråldrad 
information (Minnis, 2011, s.468, 472). 
 
Den data som hämtas i syfte att beräkna den uppskattade räntekostnaden för 
observationerna som ingår i urvalet hämtas från databasen Retriever Business som hämtar 
sin data från Bolagsverket. Då de finansiella rapporterna som Bolagsverket tillhandahåller 
sammanställs av aktiebolagen själva, finns det risk för att felaktigheter finns i 
informationen. Det bästa tillvägagångssättet hade varit att hämta information avseende 
räntor direkt från banker, då sådan information hade innefattat en lägre risk för 
snedvridning och felaktigheter. Att estimera räntekostnader utifrån data från de finansiella 
rapporterna har dock fått stöd i tidigare forskning. Vidare argumenteras det för att även 
banker använder finansiell information från aktiebolagen i räntesättningsprocessen, varav 
denna typ av information kan anses som ett bra alternativ.  
 

5.5.2 Oberoende variabler 
 
I syfte att svara på studiens forskningsfråga och testa hypoteserna som framställdes ovan 
beaktas en oberoende variabel i regressionsmodellen. Denna oberoende variabeln är en 
dummyvariabel (AUDITt) och visar huruvida aktiebolagen i urvalet har revisor eller ej. 
Variabeln beskriver således vilken grupp som observationerna hör till genom att de 
kategoriseras efter revisor eller ej revisor. Denna dummyvariabel antar värdet (1) för de 
aktiebolag som frivilligt har revisor och värdet (0) för de aktiebolag som ej har revisor. 
Denna information hämtas från Retriever Business där det framgår av aktiebolagens 
tillsynsbefattning om bolaget har revisor, samt vilken revisionsbyrå som utför revisionen. 
Kontroller har genomförts för att kontrollera att samtliga aktiebolag i urvalet som har 
respektive inte har revisor år 2017 hade samma tillsynsbefattning år 2016. Denna metod 
av att fastställa revision som den oberoende variabeln i liknande studier har fått stöd av 
studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018). Då räntekostnader påverkas av mer än 
endast revisionen har fler variabler inkluderats i modellen. Dessa variabler beskrivs i 
avsnittet nedan som kontrollvariabler, men agerar som oberoende variabler i den 
statistiska modell som testas. 
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5.5.3 Kontrollvariabler 
 
Tidigare studier har diskuterat att det inte går att anta att aktiebolagens räntekostnader 
enbart påverkas av huruvida de har frivillig revision eller ej. Det är därför väsentligt att 
inkludera kontrollvariabler i regressionsmodellen då ett eventuellt samband mellan den 
beroende och oberoende variabeln undersöks för att undersöka i vilken utsträckning 
relevanta kontrollvariabler påverkar detta samband. Ett flertal variabler har diskuterats i 
studier genomförda av Kim et al. (2011), Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018) i 
form av nyckeltal och effekter som skulle kunna påverka bankernas beslut av räntenivån 
för företagskrediter. Tervo & Jokipii (2018, s.295) argumenterar för att aktiebolag som är 
mer skuldsatta anses som mer riskfyllda av både banker och revisorer. De 
kontrollvariabler som hänförs till aktiebolagens skuldsättning och betalningsförmåga är 
räntetäckningsgrad (COVERAGEt), kassalikviditet (CURRENTt) och skuldsättningsgrad 
(LEVERAGEt). Dessa variabler kommer således att inkluderas i denna studie som 
kontrollvariabler. Den data som hänförs till beräkningen av dessa nyckeltal inhämtas från 
databasen Retriever Business från aktiebolagens finansiella rapporter. Dessa 
kontrollvariabler har beräknats på samma vis som i studien genomförd av Tervo & Jokipii 
(2018, s.301-302). Den första kontrollvariabeln, räntetäckningsgrad, beräknas genom att 
dividera rörelseresultatet plus ränte- och finansiella intäkter med ränte- och finansiella 
kostnader. Den andra kontrollvariabeln, kassalikviditet, beräknas genom att dividera 
omsättningstillgångar minus varulager med kortfristiga skulder. Varulagret räknas bort 
då denna del av omsättningstillgångarna utgör en stor osäkerhet med avseende på dess 
värdering (Özcelik, 2015). Vid beräkning av kassalikviditet argumenteras det för att 
föreslagen utdelning bör subtraheras från de kortfristiga skulderna. Då denna typ av 
information återfinns i noterna till de finansiella rapporterna tar vi inte hänsyn till 
föreslagen utdelning i denna studie. 
 
Tervo & Jokipii (2018, s.293) och Minnis (2011, s.481) argumenterar för att 
aktiebolagens egenskaper och karaktärsdrag har en inverkan på de lånevillkor som banker 
beslutar om samt valet av att ha revisor. Det argumenteras för att aktiebolagens 
anläggningstillgångar har en viktig roll med avseende på dessa villkor, då aktiebolagen 
kan använda dessa som säkerhet vid upptagande av nya lån. Dessa bör således ha en 
inverkan på räntekostnaderna. Det argumenteras vidare för att denna effekt är större för 
de aktiebolag som har revisor, då värderingen av dessa tillgångar blir tillstyrkt av 
revisionen vilket minskar risken av felaktiga värderingar. Minnis (2011, s.481) 
argumenterar vidare för att det blir svårare att tömma bolaget vid en eventuell konkurs 
för de aktiebolag som har mycket anläggningstillgångar, då dessa tillgångar har låg 
likviditet. Detta medför att faktumet av att aktiebolagen har anläggningstillgångar kan 
anses som en säkerhet för banken utan att en revisor tillstyrker dess existens. Vi inkluderar 
därför en kontrollvariabel som beskriver aktiebolagens totala anläggningstillgångar 
(PPEt) för att undersöka huruvida dessa påverkar ett eventuellt samband mellan den 
beroende och oberoende variabeln eller ej. 
 
Tidigare forskning har även visat att aktiebolagens storlek har en inverkan på valet av att 
anlita en revisor. Tervo & Jokipii (2018, s.295) och Minnis (2011, s.481) argumenterar 
för att företagen blir mer komplexa desto större de blir till följd av att distansen mellan 
företagsledning och verksamhet blir större, samtidigt som processer blir mer komplexa. 
Behovet av högkvalitativ finansiell information ökar därför då företag blir större, varför 
efterfrågan på revision ökar. Vi inkluderar således en kontrollvariabel som beskriver 
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aktiebolagens storlek (SIZE_logt). Denna kontrollvariabel beräknas med stöd av tidigare 
forskning som den naturliga logaritmen av aktiebolagens totala tillgångar. 
 
Då aktiebolagens storlek har en inverkan på behovet av revisor har vi i likhet med tidigare 
studier inkluderat företagstillväxt som en kontrollvariabel. Tillväxt kan associeras med 
investeringsmöjligheter, vilket skapar ett behov av högkvalitativ finansiell information 
för att underlätta vid beslut om kapitalfördelning samt beslut avseende extern finansiering 
(Minnis, 2011, s.482). Företagstillväxt mäts genom försäljningstillväxt (SALESGt), som 
är omsättning för aktuellt år minus omsättning för föregående år, dividerat med 
föregående års omsättning (Tervo & Jokipii, 2018, s.302). Den data som behövs för att 
beräkna detta nyckeltal för aktiebolagen hämtas från databasen Retriever Business. 
Vidare argumenterar Tervo & Jokipii (2018, s.302) för att den industri ett aktiebolag är 
verksamt inom kan medföra effekter som påverkar räntan på upptagna lån. Detta beror på 
att karaktärsdragen för olika industrier varierar där vissa industrier betraktas som mer 
riskfyllda än andra. Vi inkluderar därför kontrollvariabler som beskriver vilka industrier 
(INDt) aktiebolagen är verksamma inom. Denna data finns tillgänglig att hämta i 
databasen Business Retriever, där det framgår vilken industri som observationen hör till. 
Industrierna som sammanställs kodas till dummyvariabler som aktiebolagen grupperas 
efter. Detta diskuteras i detalj i kapitel sex som avser uppsatsens data. 
 
Vid bestämmande av skuldräntan försöker banken uppskatta den risk som föreligger att 
företaget inte kommer att kunna återbetala lånet (Arens et al., 2017, s.30). I tidigare 
studier inom det område som vi ämnar undersöka har även variabeln CREDIT 
inkluderats, för att kunna kontrollera för den eventuella effekt företagens kreditvärdighet 
har vid räntesättningen. I Sverige bestäms företags kreditvärdighet av olika privata 
företag vars verksamhet är att uppskatta företags risk baserat på olika modeller. Denna 
information kring kreditbedömningen säljs sedan till olika företag och banker som har ett 
behov av att bedöma företags risk avseende dess fortlevnad. Det finns därmed inget 
enhetligt mått för kreditvärdighet. Retriever Business har en variabel som avser företags 
risk, som är graderad ett (1) till fem (5) där ett är hög risk och fem är låg risk. Denna 
variabel är en statistisk kreditvärdering som är prognostiserad av företaget Creditsafe 
Rating, som uppskattar sannolikheten för att företaget går i konkurs inom 12 månader. Vi 
har valt att använda denna variabel i likhet med variabeln CREDIT som använts i tidigare 
studier (Tervo & Jokipii, 2018, s.302). Kontrollvariabeln RISKt inkluderas därför i 
regressionsmodellen. 
  
Vid tillämpning av den OLS regression som används i denna uppsats avser vi att 
undersöka om ett eventuellt samband föreligger mellan räntekostnader och frivillig 
revision för aktiebolag i Sverige, samt riktningen på detta samband. Genom att tillämpa 
denna modell söker vi att beskriva hur den beroende variabeln påverkas av den oberoende 
variabeln med stöd av kontrollvariablerna. Trots detta menar Studenmund (2014, s.9) att 
det nästan alltid föreligger variationer i variablerna som inte går att förklara med hjälp av 
de oberoende variablerna. Denna oförklarade variation föreligger till följd av externa 
faktorer som modellen inte beaktar. Det kommer alltid att föreligga en sådan oförklarad 
variation till följd av uteblivna influerande variabler, felaktigheter i mätningarna eller 
slumpmässiga variationer. En stokastisk variabel som förklarar den slumpmässiga 
variationen i modellen inkluderas därför i den modell som tillämpas i denna studie. Denna 
slumpmässiga variation, vidare benämnd som felterm (μt) förklarar all variation i den 
beroende variabeln som inte kan förklaras med de oberoende variablerna i modellen. 
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6 DATA 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av den data som har samlats in, samt de 
processer som har genomförts vid bearbetningen av datamaterialet. Vidare sammanställs 
studiens deskriptiva statistik. De antaganden som föreligger vid tillämpning av OLS 
regression diskuteras, där de tester som har genomförts i syfte att testa dessa antaganden 
presenteras. 

 
 

6.1 INSAMLING OCH BEARBETNING AV DATA 
 
Den data som har använts i framställandet av denna studie har uteslutande hämtats från 
databasen Retriever Business. Datamaterialet som har hämtats innefattar sådana 
aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten och som antingen har revisor eller som 
har avstått från att ha revisor. Vid sökningen efter relevanta aktiebolag i databasen 
användes vissa sökfiltreringar som har diskuterats i avsnittet om population och urval i 
det föregående kapitlet. Det förelåg vissa begränsningar i databasen trots möjligheten till 
att filtrera sökningarna. Dessa begränsningar innefattade att det bara var möjligt att ladda 
ner 40 000 stycken företag åt gången, till följd av databasens kapacitet. Vår datainsamling 
tillät dock oss inte att ladda ner detta maximala antal per nedladdning. Detta åtgärdades 
genom att grupperna (med revisor och utan revisor) delades upp i flera 
nedladdningsgrupper med avseende på SNI-koder. Den totala populationen av aktiebolag 
som har revisor för år 2017 omfattades av 15 341 stycken aktiebolag, där dessa delades 
upp på fyra nedladdningar. Totalt antal nedladdade företag är vid sammanställning av 
ovan nedladdade filer 18 227 stycken. Det förekommer således dubbletter till följd av att 
företag kan registrera upp till tre olika SNI-koder vilket medförde att vissa företag 
inkluderas i fler än en nedladdning. Dessa togs bort i Excel med användning av funktionen 
‘Ta bort dubbletter´. Efter att dubbletter tagits bort återstod 15 341 stycken företag, vilket 
överensstämmer med populationen. En lista på nedladdningarna och grupperingen med 
avseende på SNI-kod återges i appendix 1. Motsvarande population för sådana aktiebolag 
som ej omfattas av revisionsplikten och som har avstått från revision för år 2017 omfattas 
av 137 428 stycken aktiebolag. Då denna population är större än den första gruppen 
aktiebolag, delades denna grupp upp på 36 stycken nedladdningar. Totalt antal 
nedladdade aktiebolag var vid sammanställningen 199 626 stycken för gruppen 
aktiebolag utan revisor. Det förekom således även dubbletter för denna population, där 
dessa togs bort. Antalet återstående aktiebolag för denna grupp var då 137 428 stycken, 
vilket överensstämmer med populationen. En lista på de nedladdade grupperna och 
fördelningen mellan SNI-koder för gruppen aktiebolag utan revisor återges i appendix 2. 
 
Efter att all data för de två grupperna var sammanställda till två separata filer, där ena 
filen var aktiebolag med revisor och den andra aktiebolag utan revisor, gjordes några 
justeringar med datamaterialet, där dessa justeringar betraktas som bortfall. Den första 
justeringen innefattade att ta bort sådana företag som ingick i en koncern år 2017. Detta 
gjordes genom att variabeln ’Koncern Modernamn’ inkluderades i datamängden för de 
två grupperna. De aktiebolag som var med i en koncern togs bort, genom att 
datamaterialet filtrerades efter denna variabel. För gruppen aktiebolag med revisor 
raderades 6 312 stycken aktiebolag av denna anledning, varefter 9029 aktiebolag återstod 
i datamaterialet. Motsvarande bortfall för gruppen aktiebolag utan revisor var 15 409 
stycken aktiebolag, varefter 122 018 stycken företag återstod i datamaterialet. Den andra 
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justeringen som genomfördes innefattade att radera sådana aktiebolag som inte hade 
några räntekostnader för år 2017, eller där räntekostnaderna för detta år var negativa. För 
gruppen aktiebolag med revisor raderades 1 826 stycken aktiebolag, varefter 7 203 fanns 
kvar i gruppen. Motsvarande antal raderade aktiebolag för gruppen utan revisor var 59 
678 stycken aktiebolag. Återstående antal aktiebolag i denna grupp var därefter 62 340 
stycken. Vidare förekom det aktiebolag med SNI-koder som inte ska ingå i urvalet, det 
vill säga 64.XXX, 65.XXX & 84.XXX, trots avgränsningen i databasen. Detta beror på 
att företag kan välja upp till tre SNI-koder. Dessa företag togs bort från grupperna. 
Återstående företag är efter denna justering 7 015 stycken för gruppen aktiebolag med 
revisor och 60 988 stycken för gruppen aktiebolag utan revisor. Vidare vidtogs justeringar 
av datamaterialet i enlighet med Minnis (2011, s.468) och Tervo & Jokipii (2018, s.299). 
Dessa avgränsningar innefattade att sådana aktiebolag som hade en försäljningstillväxt 
som översteg 100 procent eller understeg -50 procent togs bort från datamaterialet. För 
gruppen aktiebolag med revisor raderades 814 stycken aktiebolag, varefter 6 201 
aktiebolag återstod. Motsvarande bortfall för gruppen aktiebolag utan revisor var 9 256 
stycken aktiebolag, varefter 51 732 stycken återstod. Vidare togs sådana aktiebolag som 
hade negativa anläggningstillgångar bort från populationen då företag per definition inte 
kan ha negativa anläggningstillgångar. Sådana aktiebolag återfanns enbart i gruppen utan 
revisor, där 18 sådana aktiebolag raderades. Efter denna justering återstod 51 714 stycken 
aktiebolag i gruppen aktiebolag utan revisor. Då dessa justeringar var genomförda 
sammanställdes de två grupperna till samma fil, där både aktiebolag med och utan revisor 
var representerade. Urvalet genomfördes sedan i enlighet med vad som är beskrivet i 
avsnittet om population och urval i kapitel fem av denna studie.  
 
Efter dessa bearbetningar exporterades datamaterialet till statistikprogrammet STATA. 
Med utgångspunkt i tidigare forskning togs de observationer som understeg den 5:e och 
översteg den 95:e percentilen bort från datamaterialet med avseende på företagens 
räntekostnad (Tervo & Jokipii, 2018, s.300). Detta har genomförts i syfte att minimera 
effekterna av utliggare som annars kan snedvrida resultaten (Moore et al., 2014, s.20, 
130). Denna justering resulterade i att totalt 1 522 stycken företag togs bort. Minnis (2011, 
s.471-472) menar att dessa extremvärden skulle ha medfört störningar till dataanalysen. 
Observationer som är större än den 99:e eller mindre än den 1:a percentilen med avseende 
på aktiebolagens räntetäckningsgrad tas bort från urvalet. Detta med stöd av tidigare 
forskning i syfte att minska effekten av utliggare (Minnis, 2011, s.500; Tervo & Jokipii, 
2018, s.302). Denna justering resulterade i att totalt 274 stycken företag togs bort. 
Slutligen eliminerades observationer som är större än den 99:e eller mindre än den 1:a 
percentilen med avseende på kassalikviditet bort från urvalet. Detta görs i enlighet med 
tidigare studier i syfte att minimera effekterna av utliggare (Minnis, 2011, s.501; Tervo 
& Jokipii, 2018, s.301) Denna justering resulterade i att totalt 268 stycken företag togs 
bort. Efter dessa justeringar av urvalet återstod 13 213 stycken aktiebolag. Tabell 1 nedan 
sammanfattar de ovan beskrivna bearbetningarna. 
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Tabell 1 - Bearbetning av datamaterialet 

BEARBETNINGAR MED REVISOR UTAN REVISOR 
NEDLADDADE AKTIEBOLAG 18 277 199 626 
BORTTAGNA DUBBLETTER - 2 936 - 62 199 
BORTTAGNA KONCERNBOLAG - 6 312 - 15 409 
BEARBETNINGAR FÖR RÄNTEKOSTNADER - 1 826 - 59 678 
BEARBETNINGAR FÖR SNI-KODER - 188 - 1 352 
BEARBETNINGAR FÖR 
FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT 

- 814 - 9 256 

BEARBETNINGAR FÖR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

- - 18 

   
TOTALT ANTAL AKTIEBOLAG 6 201 51 714 
URVAL 1 534* 13 743** 
  
SAMMANFOGAT URVAL (POOLED 
SAMPLE) 

15 277 

 
 BÅDA GRUPPERNA 
POOLED SAMPLE 15 277 
TRUNKERING RÄNTEKOSTNAD -1 522 
TRUNKERING RÄNTETÄCKNINGSGRAD -274 
TRUNKERING KASSALIKVIDITET -268 
  
UNDERLAG FÖR DATAANALYS 13 213 

 
Notis: *=Urval för gruppen aktiebolag med revisor, enl. kapitel 5. **= Urval för gruppen 
aktiebolag utan revisor, enl. kapitel 5. 
 
 

6.2 DESKRIPTIV STATISTIK 
 
Det datamaterial som har använts för att undersöka denna uppsats forskningsfråga har 
sammanställts i statistikprogrammet STATA där deskriptiv statistik har framställts för 
den beroende variabeln och de oberoende- och kontrollvariablerna. Tabell 2 nedan återger 
en sammanställning av den deskriptiva statistiken för det samlade urvalet, det vill säga 
både för de aktiebolag som frivilligt har revisor, samt de aktiebolag som har avstått från 
att ha revisor. Den deskriptiva statistiken återger medelvärden, minimum- och 
maximumvärden, 25:e percentilen, medianen, 75:e percentilen samt standardavvikelsen 
för samtliga variabler. Tabellen återger denna sammanställning av samtliga 13 213 
observationer för respektive variabel. Vid jämförelse av studien genomförd av Tervo & 
Jokipii (2018, s.300) är den deskriptiva statistiken lik i sin helhet, men skiljer sig i vissa 
avseenden. Den oberoende variabeln AUDIT beskrivs som tidigare konstaterat med en 
dummyvariabel som antar värde ett eller noll. Den deskriptiva statistiken i tabellen nedan 
visar att detta medelvärde är 0,0945 medan motsvarande medelvärde i studien genomförd 
av Tervo & Jokipii (2018) är 0,57. Detta påvisar att fler företag i studien av Tervo & 
Jokipii (2018) hade revisor än vad fallet är i denna studie. Båda studierna har återspeglat 
fördelningen av företag med frivillig revision i urvalet, varför denna skillnad är 
acceptabel. Vidare skiljer den genomsnittliga nivån på räntekostnaderna (INTEREST) 
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mellan vår studie och studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018). Den deskriptiva 
statistiken visar att räntenivån i medeltal är 2,06 procent för den sammanlagda 
populationen i vår studie, medan motsvarande värde i studien genomförd av Tervo & 
Jokipii (2018) är 5,22 procent. Denna skillnad kan förklaras med tidsskillnaden avseende 
när observationerna är beskrivna i tiden. Det datamaterial som har sammanställts i denna 
studie beskriver variablerna för år 2017, medan Tervo & Jokipii (2018) beskriver 
paneldata mellan år 2007 och 2012. Detta kan delvis förklara att det föreligger en skillnad 
avseende den genomsnittliga räntenivån, då tidsskillnaden mellan studierna är påtaglig. 
 
 
Tabell 2 - Deskriptiv statistik av det samlade urvalet: Samtliga aktiebolag 

Variabel Obs Mean Min 25% Median 75% Max SD 
AUDIT 13 213 0,0945 0 0 0 0 1 0,2926 
         
INTEREST 13 213 0,0206 0,0015 0,0066 0,0146 0,0275 0,1111 0,0194 
         
COVERAGE 13 213 0,6694 -1,45 0,0112 0,1125 0.68 8,8625 1,4093 
         
CURRENT 13 213 2,4017 0,024 0,906 1,593 2,747 24,071 2,7912 
         
PPE 13 213 950,4992 0 5 119 628 231 298 3768,711 
         
LEVERAGE 13 213 0,7338 0,0120 0,4680 0,6568 0,8392 50.5 1,1204 
         
SIZE 13 213 6,8556 0 6,1247 6,8068 7,5570 12,3646 1,1193 
         
SALESG 13 213 0,0677 -0.5 -0,0839 0 0,1843 1 0,2774 
         
RISK 13 213 4,0187 1 4 4 5 5 1,1307 

 
 
I tabell 3 nedan återges den deskriptiva statistiken med gruppering avseende på om 
aktiebolaget har revisor eller ej. Samma statistiska mått återges således i denna tabell men 
uppdelat mellan de två grupperna av aktiebolag. En stor skillnad mellan vår studie och 
studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018, s.301) är att skillnaden mellan 
räntekostnaderna (INTEREST) mellan gruppen som frivilligt har revisor och gruppen 
som inte har revisor är större i vår studie. Denna skillnad är 0,47 procentenheter i vår 
studie och 0,13 procentenheter i studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018). 
Motsvarande skillnad i studien genomförd av Minnis (2011, s.472) är 0,7 procentenheter. 
Den deskriptiva statistiken i vår studie med avseende på skillnaden mellan den 
genomsnittliga räntenivån för grupperna är således mellan motsvarande nivåer i dessa 
studier. I samtliga tre studier, med vår studie inräknad, är den genomsnittliga räntenivån 
för gruppen aktiebolag med revisor lägre än gruppen aktiebolag utan revisor. Det går dock 
inte att dra några slutsatser från den deskriptiva statistiken med avseende på uppsatsens 
syfte, utan vidare analyser är nödvändiga. 
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 Tabell 3 - Deskriptiv statistik av grupperna med och utan revisor var för sig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT Variabel Obs Mean Min 25% Median 75% Max SD 
1 INTEREST 1 249 0,0163 0,0014 0,0052 0,0119 0,0216 0,1104 0,0156 

          
 COVERAGE 1 249 0,6874 -1,45 0,0167 0,1175 0,6778 8,73 1,4146 
          
 CURRENT 1 249 1,7433 0,026 0,79 1,266 1,946 22,98 2,0627 
          
 PPE 1 249 2664,67 0 70 466 2140 231 298 9768,52 
          
 LEVERAGE 1 249 0,7653 0,0458 0,5833 0,75 0,8952 13,0347 0,5145 
          
 SIZE 1 249 8,0267 3,8712 7,4476 8,0313 8,6180 12,3646 1,0037 
          
 SALESG 1 249 0,1197 -0,4965 -0,0376 0,056 0,2703 0,9996 0,2783 
          
 RISK 1 249 3,9319 1 4 4 5 5 1,1771 
          

0 INTEREST 11 964 0,0210 0,0015 0,0067 0,0149 0,0282 0,1111 0,0197 
          
 COVERAGE 11 964 0,6675 -1,45 0,0107 0,1125 0,68 8,8625 1,4088 
          
 CURRENT 11 964 2,4704 0,024 0,9225 1,644 2,836 24,071 2,8479 
          
 PPE 11 964 771,55 0 1 103 529,5 60 002 2322,17 
          
 LEVERAGE 11 964 0,7305 0,0120 0,4557 0,6445 0,8318 50,5 1,1656 
          
 SIZE 11 964 6,7333 0 6,0580 6,6995 7,3840 11,0175 1,0585 
          
 SALESG 11 964 0,0623 -0,5 -0,0883 0 0,1753 1 0,2767 
          
 RISK 11 964 4,0278 1 4 4 5 5 1,1254 
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Nedan presenteras en korrelationsmatris i tabell 4 som återger korrelationen mellan 
samtliga variabler som ingår i regressionsmodellen. Det mest fundamentala som går att 
utläsa från denna tabell är att ingen av de oberoende variablerna är perfekt eller högt 
korrelerade med varandra. Gränsvärdet för vad som anses som en för hög korrelation 
mellan de oberoende variablerna är 0,8. Sådana situationer då korrelationen är för hög 
och överstiger denna nivå kan leda till att modellen innehåller multikollinearitet, vilket 
diskuteras vidare i nästa avsnitt om modellens diagnostik. Då denna studie inte avser att 
påvisa kausalitet utan endast undersöka ett samband, kommer inga vidare tester avseende 
korrelation att genomföras i denna studie. Än mindre kommer tolkningar av 
korrelationskoefficienterna att genomföras då belägg för kausalitet saknas. Det viktiga att 
konstatera är således att variablerna inte är för högt korrelerade med varandra. 
 
 
Tabell 4 - Korrelationsmatris mellan modellens samtliga variabler 
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6.3 MODELLENS DIAGNOSTIK 
 
De antaganden som presenterades i föregående kapitel i avsnitt 5.3.1 om OLS regression 
kommer att diskuteras i detta avsnitt. De klassiska antaganden som presenteras diskuteras 
utifrån de tester som har genomförts i syfte att fastställa att respektive antagande är 
uppfyllt. Det är viktigt att dessa antaganden är uppfyllda för att regressionsmodellen som 
testas ska kunna anses som pålitlig (Studenmund, 2014, s.97). 
 

6.3.1 Antagande I, Linjär funktion 
 
Det första antagandet som måste gälla för att en OLS regression ska vara tillämplig är att 
den ska beskriva en linjär funktion (Studenmund, 2014, s.98). Detta kan testas genom att 
framställa så kallade scatter plots mellan modellens beroende och oberoende variabler. 
Då modellen innehåller kontrollvariabler som fungerar som förklarande variabler är ett 
smidigt sätt att testa huruvida modellen är linjär att framställa scatter plots mellan 
modellens residualer och modellens fitted values. Modellens fitted values beskriver de 
värden som regressionsmodellen uppskattar för den beroende variabeln med avseende på 
de oberoende variablerna. Residualerna i modellen förklarar vidare skillnaden mellan 
dessa uppskattade värden och de faktiska observationerna av den beroende variabeln 
(Newbold et al., 2013, s.468). I syfte att avgöra huruvida modellen är linjär, studeras 
förhållandet mellan residualerna och fitted values. Modellen betraktas som linjär om 
residualerna inte bildar ett mönster vid de uppskattade beroende variablerna (Newbold et 
al., 2013, s.516). Den första figuren nedan, figur 1 beskriver förhållandet mellan 
residualerna i regressionsmodellen och de uppskattade värdena av den beroende variabeln 
räntekostnad (INTEREST). 
 

 

 
 

Figur 1 - Scatter plot av residualer och uppskattade värden av INTEREST. 
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Figuren visar tydligt att residualerna har högre värden vid de uppskattade värdena av 
räntekostnaden då dessa är vid nivån -4. Modellen är således inte linjär då residualerna 
av fitted values bildar ett mönster. För att åtgärda detta problem med icke-linjäritet finns 
det vissa tillvägagångssätt att tillämpa. Ett sådant tillvägagångssätt är att logaritmera den 
beroende variabeln. Newbold et al. (2013, s.497) förklarar att sådana åtgärder är lämpliga 
att vidta i situationer där förhållandet mellan två variabler förväntas beskrivas med en 
procentuell förändring av den beroende variabeln, till följd av att den oberoende variabeln 
förändras med en enhet. Då denna studie studerar räntekostnader och huruvida frivillig 
revision påverkar dessa, är det rimligt att förvänta sig att en eventuell påverkan av den 
oberoende variabeln revision medför effekter av en procentuell förändring av den 
beroende variabeln räntekostnader. Vi logaritmerar således den beroende variabeln. 
Resultaten visar att spridningen mellan residualerna efter en sådan logaritmering blir mer 
jämn, i förhållande till de uppskattade värdena. Det finns inte ett lika tydligt mönster i 
spridningen efter denna åtgärd, varför modellen kan anses som linjär. Detta visualiseras i 
figuren nedan. 
 

 

 
 

Figur 2 - Scatter plot av residualer och uppskattade värden av INTEREST_log 

 
6.3.2 Antagande II & VII, Spridning av residualerna 

 
Det andra klassiska antagandet vid tillämpning av OLS regression är att medelvärdet av 
residualerna i modellen ska vara noll. Medelvärdet av residualerna i en OLS regression 
är per konstruktion noll. Detta har dock kontrollerats genom att residualerna har 
estimerats från regressionen. Medelvärdet har sedan beräknats med STATA. Detta 
medelvärde uppgick till -4.26e-12, vilket är approximativt noll. Detta test återges i 
appendix 4. Användandet av OLS regression förutsätter även genom de klassiska 
antagandena att residualerna ska vara normalfördelade (Studenmund, 2014, s.104). Det 
uppmanas att detta antagande uppfylls vid användandet av OLS regression då syftet är att 
genomföra en hypotesprövning, trots att detta antagande är frivilligt. Orsaken till detta är 
att de estimerade regressionskoefficienterna används vid hypotesprövningen varvid t-
statistics och f-statistics inte är trovärdiga om residualerna inte är normalfördelade 
(Studenmund, 2014, s.105). Detta skulle innebära en risk för att resultattolkningen av 
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hypotesprövningen blir snedvriden. Studenmund (2014, s.105) menar dock att t-statistics 
och f-statistics kan vara pålitliga även om residualerna inte är helt normalfördelade om 
urvalet är stort, där urvalet i denna studie är tillräckligt stort för att normalfördelning ska 
föreligga.  
 

6.3.3 Antagande IV, Auto- och seriekorrelation av feltermen 
 
Det fjärde antagandet förklarar att observationerna av feltermen inte ska vara korrelerade 
med varandra. Om antagandet inte uppfylls och korrelation mellan observationer av 
feltermen föreligger blir det svårare för OLS regressionen att estimera korrekta 
standardfel av regressionskoefficienterna (Studenmund, 2014, s.101). Risken för att det 
föreligger autokorrelation råder i situationer då tidsserier studeras. Denna risk är således 
påtaglig då observationernas inbördes ordning har en betydelse i studien. Då denna studie 
varken behandlar panel- eller tidsseriedata, där observationernas ordning har betydelse, 
föreligger ingen risk för att autokorrelation råder inom den studerade modellen. Vidare 
finns det inget statistiskt test för att kontrollera detta antagande för datamaterial som 
beskriver endast ett år utan inbördes ordning av de studerade observationerna. Det 
föreligger således ingen risk för att modellen innehåller autokorrelation, varför detta 
antagande är uppfyllt. 
 

6.3.4 Antagande V, Heteroskedasticitet 
 
Det femte antagandet som måste vara uppfyllt för att OLS regressionen ska vara 
tillämpningsbar är att ingen heteroskedasticitet ska råda. Detta innebär att variansen i 
spridningen av observationerna av feltermen i modellen ska vara konstant. Om denna 
variation inte är konstant kommer OLS regressionen att estimera felaktiga uppskattningar 
av standardavvikelsen av koefficienterna i modellen (Studenmund, 2014, s.102-103).  
 
Ett Breusch-Pagan test konstruerades därför i syfte att fastställa huruvida modellen är 
heteroskedastisk eller ej. Nollhypotesen i ett sådant test är att variansen av feltermen är 
konstant. Då testet som genomfördes visade en signifikansnivå på över 95 procent kan 
nollhypotesen om homoskedasticitet förkastas, varav heteroskedasticitet föreligger i 
modellen. Detta test återges i appendix 6. För att åtgärda problemet med 
heteroskedasticitet har robusta standardfel använts i regressionsmodellen. Detta 
genomfördes genom att använda kommandot vce (robust) i STATA då 
regressionsmodellen estimerades (Williams, 2015, s.6-7). Denna typ av åtgärd, där 
robusta standardfel inkluderas kallas även White estimators of variance, vilket är i linje 
med studien genomförd av Tervo & Jokipii (2018, s.314). 
 

6.3.5 Antagande VI, Multikollinearitet 
 
Det sjätte antagandet förklarar att det föreligger multikollinearitet om två eller fler 
oberoende variabler är perfekt korrelerade med varandra. I en sådan situation finns ett 
linjärt samband mellan de oberoende variablerna. En förändring av en oberoende variabel 
kan i en sådan situation inte urskiljas från dess påverkan på den beroende variabeln från 
de oberoende variablerna denna är perfekt korrelerad med (Studenmund, 2014, s.103). 
Det har genomförts ett korrelationstest mellan de oberoende variablerna i syfte att 
undersöka om det råder perfekt multikollinearitet. Ingen sådan effekt föreligger mellan 
de oberoende variablerna i modellen, vilket återges av testet i appendix 7. Vidare 
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genomfördes även ett VIF test för att testa huruvida multikollinearitet råder i modellen. 
VIF testet prövar om var och en av de oberoende variablerna i modellen kan förklaras 
genom de övriga oberoende variablerna. Ett högt VIF-värde antyder att multikollinearitet 
har ökat variansen av regressionens koefficienter i en betydande omfattning. Gränsvärdet 
för vilket värde som betraktas som högt är enligt Studenmund (2014, s.274) ett värde som 
överstiger 5. Detta test indikerar ingen effekt av multikollinearitet i modellen, vilket 
återges i appendix 8. 
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7 RESULTAT 
 

Detta kapitel av studien inleds med en genomgång av hypotestesten av de statistiska 
hypoteserna som presenterades i kapitel fem. Regressionsresultaten för testet av den 
statistiska modellen återges. Vidare återges de robusthetstest som har genomförts för 
modellen. 

 
 

7.1 HYPOTESTEST 
 
I detta avsnitt presenteras de hypotestest som har genomförts för de statistiska 
hypoteserna som presenterades i kapitel fem, om uppsatsens praktiska metod. Den första 
statistiska hypotesen som framfördes i det femte kapitlet syftar som där beskrivet, till att 
utvärdera huruvida det föreligger ett samband mellan frivillig revision och 
räntekostnader. Nollhypotesen utvärderas med stöd av resultaten från 
regressionsmodellen och återges nedan. 

 
H01: Det finns inget signifikant samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag 
och räntekostnader.  

 
 
Regressionskoefficienterna för den oberoende variabeln AUDIT visade ett negativt värde, 
med en t-stat som uppgick till -4,32 och en regressionskoefficient som uppgick till -
0,1110712. Hypotestestet som utförs är tvåsidigt, varvid vi söker ett värde på t-stat som 
avviker från noll. Då -4,32 som är t-stat för detta test avviker från noll kan nollhypotesen 
H01 förkastas. Det konfidensintervall som koefficienten förhåller sig inom är för detta test 
-0,1614253 till -0,0607172. Det går med över 99 procents säkerhet att fastslå att 
koefficienten är inom detta konfidensintervall, då signifikansnivån är över 1 procent. Vi 
kan således konstatera att ett samband föreligger mellan frivillig revision av svenska 
aktiebolag och räntekostnader. 

 
H02: Det föreligger inget negativt samband mellan frivillig revision av svenska aktiebolag 
och räntekostnader, ceteris paribus. 

 
 
Den andra nollhypotesen, H02 syftade till att undersöka huruvida ett eventuellt samband 
mellan räntekostnader och frivillig revision var negativt eller positivt. Nollhypotesen 
utgår således från att inget negativt samband föreligger. Även denna hypotes kan 
förkastas då koefficienten för revision i regressionsmodellen är -0,1110712. Det samband 
som konstaterats föreligga är således negativt. Detta samband är negativt på 1 procents 
signifikansnivå, där koefficientens värde till över 99 procent återfinns inom det ovan 
angivna konfidensintervallet. Resultaten från regressionsmodellen återges i mer detalj i 
nästkommande avsnitt i detta kapitel. 
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7.2 REGRESSION MELLAN RÄNTEKOSTNADER OCH REVISION 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från regressionen mellan räntekostnader och frivillig 
revision att presenteras. Resultaten som presenteras är baserade på den modelldiagnostik 
som redogjordes i avsnitt 6.3. Detta medför att den beroende variabeln (INTEREST_log) 
i modellen är logaritmerad, vilket var åtgärden som tillämpades för att motverka 
effekterna av icke-linjäritet som förelåg i modellen. Detta måste beaktas vid tolkning av 
regressionskoefficienterna för de oberoende variablerna. Genom logaritmeringen 
beskriver en enhets förändring av en oberoende variabel en procentuell förändring av den 
beroende variabeln. Det kommer vidare att genomföras ett robusthetstest med avseende 
på logaritmeringen av den beroende variabeln (INTEREST_log). Tabell 5 nedan återger 
de kompletta resultaten från regressionsmodellen mellan räntekostnader och revision. 
 
 
Tabell 5 - Regression mellan INTEREST_log & AUDIT med robusta standardfel 

 
Notis: * = P>10%, ** = P>5%, *** = P>1% 
 
Syftet med den ovan presenterade regressionsmodellen var att testa nollhypoteserna H01 
och H02 genom att undersöka om det föreligger ett samband mellan små aktiebolags 
räntekostnader och frivillig revision samt sambandets riktning. Resultaten med avseende 
på den oberoende variabeln (AUDIT) visar att räntekostnaderna (INTEREST_log) 
minskar med ungefär 0,11 procentenheter då aktiebolag frivilligt väljer att anlita en 
revisor. Sambandet är signifikant på 1 procents signifikansnivå, vilket beskrivs av p-

INTEREST_LOG 
 

KOEF. 
 

ROBUST 
STD. FEL 

T P>|T| [95% KOEF. INTERVALL] 

AUDIT  -.1110712  .025689  -4.32  0.000*** -.1614253  -.0607172  
       
COVERAGE  -.3393266  .0054665  -62.07 0.000*** -.3500418 -.3286115 
       
CURRENT  .0615828  .0030934 19.91 0.000*** .0555193 .0676463 
       
PPE .000015 6.86e-06 2.19 0.029** 1.55e-06 .0000284 
       
LEVERAGE -.0212696 .0082058 -2.59 0.010** -.0373542 -.005185 
       
SIZE_LOG -.0854665 .0120594 -7.09 0.000*** -.1091047 -.0618282 
       
SALESG .0324246 .0266813 1.22 0.224 -.0198746 .0847238 
       
RISK -.0357347 .0073246 -4.88 0.000*** -.0500919 -.0213775 
       
KONSTANT -3.491223 .0810541 -43.07 0.000*** -3.650101 -3.332345 
       
ANTAL   
OBS 

13,213       

       
F(8, 
13204) 

649.92       

       
PROB > F 
 

0.0000       

       
R2 
 

0.2586       



 

 58 

värdet i regressionen. Vidare visar koefficienten för räntetäckningsgraden (COVERAGE) 
att räntekostnaderna minskar med ungefär 0,3393 procentenheter då 
räntetäckningsgraden ökar med en procentenhet. Denna koefficient är signifikant på 1 
procents signifikansnivå. Effekterna av kontrollvariablerna kassalikviditet (CURRENT) 
och anläggningstillgångar (PPE) är små och positiva, men signifikanta på 1 respektive 5 
procents signifikansnivå. Vidare är även effekterna av skuldsättningsgrad (LEVERAGE) 
och storlek (SIZE_log) små, men negativa, med signifikansnivåer som uppgår till 5 
respektive 1 procent. Den enda variabeln i modellen som inte kan förklara den beroende 
variabeln i en signifikant utsträckning är kontrollvariabeln försäljningstillväxt 
(SALESG). Effekterna av både riskklassificering och de industrier företagen är 
verksamma inom återspeglas i modellen, då samtliga riskklasser och industrier är 
representerade bland observationerna som regressionen innehåller. Robusthetstester för 
dessa kontrollvariabler kommer att genomföras i avsnitten nedan. Modellen har vidare en 
acceptabel förklaringsgrad då denna uppgår till 25,86 procent. Detta innebär att 25,86 
procent av förändringen i den beroende variabeln räntekostnad förklaras av modellen. Vi 
återkommer till detta i diskussionen om omitted variables.  
 

7.3 ROBUSTHETSTEST 
 
I de följande avsnitten kommer resultaten från sex separata robusthetstester att 
presenteras. Testerna syftar till att undersöka hur starkt det samband som visades i 
föregående avsnitt är, samt hur detta samband påverkas av vilka aktiebolag som 
inkluderas i regressionsmodellen. Det första testet undersöker hur sambandet påverkas då 
icke-logaritmerade värden av den beroende variabeln används, trots dess problem med 
icke-linjäritet. Det andra testet syftar till att illustrera hur sambandet påverkas av att olika 
industrier exkluderas från modellen. Det tredje testet presenterar resultat av 
regressionsmodellen då aktiebolag med olika riskklassificeringar exkluderas. Det fjärde 
till sjätte testet syftar till att illustrera hur sambandet påverkas av att kvartiler med 
observationer exkluderas från modellen. 
 

7.3.1 Med avseende på räntekostnader 
 
Resultaten av det första robusthetstestet återges i tabell 6 nedan. Testet avser att pröva om 
och i sådana fall hur sambandet förändras om antagandet om linjäritet i modellen undantas 
och icke-logaritmerade räntekostnader används. Från tabellen går det att utläsa att 
sambandet mellan revision (AUDIT) och aktiebolagens räntekostnader (INTEREST) 
fortfarande är negativt, men på en lägre signifikansnivå. Aktiebolag som frivilligt anlitar 
en revisor har således lägre räntekostnader än de aktiebolag som inte har en revisor. 
Signifikansnivån för detta samband då räntekostnaderna inte är logaritmerade och icke-
linjäritet i modellen råder är 5 procent (jämfört med 1 procent med logaritmerade 
räntekostnader). Storleken på koefficienten för revision är dock nästan helt oförändrad då 
det logaritmerade och icke-logaritmerade värdet jämförs. Detta värde är -0,00105 i 
rationella tal för regressionen som återges nedan och -0,11107 i regressionen i tabell 5. 
Då den beroende variabeln är logaritmerad i huvudtestet och den oberoende variabeln är 
en dummyvariabel, tolkas koefficienten som en procentuell förändring, det vill säga 
ungefär -0,11 procentenheter. Motsvarande procentuella förändring i detta robusthetstest 
vid omvandling till procentuella termer -0,105 procentenheter. Riktningen på effekten av 
samtliga kontrollvariabler är oförändrad i detta robusthetstest, vid jämförelse med 
huvudtestet. Det enda undantaget är kontrollvariabeln försäljningstillväxt (SALESG) som 
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är negativ för detta test och positiv för huvudtestet. Denna koefficient är dock inte 
signifikant för något av testen, varför denna inte beaktas vidare. Vidare har denna modell 
en förklaringsgrad som uppgår till 14,69 procent, jämfört med huvudtestets 
förklaringsgrad som uppgår till 25,86 procent. 
 
 
Tabell 6 - Regression mellan INTEREST & AUDIT med robusta standardfel 

 
Notis: * = P>10%, ** = P>5%, *** = P>1% 
 

7.3.2 Med avseende på industrier 
 
Detta test syftar till att undersöka om specifika industrier har en påverkan på 
aktiebolagens räntekostnader och hur stor denna effekt i sådana fall är. Denna effekt 
jämförs med huvudtestet mellan logaritmerade räntekostnader och frivillig revision. 
Testerna utgår från att regressionsmodeller estimeras med avseende på samtliga 
industrier, där en industri exkluderas från modellen per estimering. Aktiebolagen som 
ingår i urvalet har kategoriserats till 21 olika industrigrupper med avseende på SNI-kod. 
Denna kategorisering har genomförts utifrån SNI-kod 1 för respektive aktiebolag, då 
denna återger aktiebolagens huvudsakliga verksamhet. Företagen har tilldelats en 
dummyvariabel med ett värde mellan 1 och 21 beroende på den industrigrupp som 
företaget är verksamt inom. Av dessa industrigrupper var 17 stycken representerade i 
urvalet, då två av dessa inte inkluderas i studien med avseende på avgränsningarna enligt 
avsnitt 1.5, samt då observationer saknades för industrigrupperna hushållens produktion 

INTEREST KOEF. ROBUST 
STD. FEL 

T P>|T| [95% KONF.INTERVALL] 

AUDIT  -.0010581  .0004915  -2.15  0.031** -.0020214  -.0000947  
       
COVERAGE  -.0045358  .0000927  -48.94  0.000*** -.0047175  -.0043542  
       
CURRENT  .0011717  .0000786  14.91  0.000*** .0010176  .0013257  
       
PPE  2.32e-07  9.36e-08  2.47  0.013** 4.81e-08  4.15e-07  
       
LEVERAGE  -.0004215  .0001447  -2.91  0.004** -.0007052 -.0001379 
       
SIZE_LOG  -.0025406  .0002238  -11.35  0.000*** -.0029793 -.0021019 
       
SALESG -.0004624 .0005751 -0.80 0.421 -.0015897 .000665 
       
RISK -.0009877 .0001663 -5.94 0.000*** -.0013136 -.0006618 
       
KONSTANT .0424253 .0015971 26.56 0.000*** .0392948 .0455558 
       
ANTAL 
OBS. 

13,213       

       
F(8, 
13204) 

434.96       

       
PROB > F 
 

0.0000       

       
R2 
 

0.1469       
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av varor och tjänster för eget bruk samt verksamhet vid internationella organisationer, 
utländska ambassader.  En tabell som visualiserar kategoriseringen av industrierna 
återges i appendix 3. Vidare återges samtliga regressionsmodeller som detta test har 
baserats på i appendix 9. Koefficienterna, t-stat och signifikansnivå återges för samtliga 
regressionsmodeller i detta appendix. 
 
Testet visar att aktiebolag som är verksamma inom industrigruppen tillverkning (IND=3) 
verkar ha en inverkan på sambandet mellan frivillig revision och aktiebolagens 
räntekostnad. Sambandet är oförändrat med avseende på dess lutning när aktiebolag 
tillhörande gruppen tillverkningsindustri exkluderas från modellen. Detta samband är 
fortfarande negativt, men storleken på koefficienten för revision (AUDIT) är förändrad. 
Denna är -0,1229 i detta test, jämfört med -0,1110 i huvudtestet. Detta antyder att 
effekterna på räntekostnaderna blir större då aktiebolag från tillverkningsindustrin 
exkluderas. Aktiebolag som tillhör industrigrupp nummer 3 medför således att 
förändringen av räntekostnaderna är lägre än om dessa exkluderas. Detta samband är 
signifikant på en oförändrad signifikansnivå, det vill säga 1 procent. Vidare förelåg vissa 
intressanta effekter då aktiebolag som är verksamma inom industrigruppen bygg (IND=6) 
exkluderas. Koefficienten för revision i detta test är -0,0929, jämfört med -0,1110 i 
huvudtestet. Detta visar att förändringen av räntekostnaderna är mindre då aktiebolag 
inom denna industrigrupp exkluderas. Företag som är verksamma inom gruppen 
byggindustri medför således att förändringen på räntekostnader blir större om de 
inkluderas i modellen. Signifikansnivån för detta samband är oförändrad i jämförelse med 
huvudtestet, det vill säga 1 procent. De aktiebolag som är verksamma inom industrigrupp 
7 (IND=7), det vill säga handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar medför 
en minskad förändring av räntekostnaderna då dessa företag frivilligt anlitar en revisor. 
Detta illustreras genom att koefficienten för revision är -0,1415 då dessa företag 
exkluderas från modellen, jämfört med -0,1110 i huvudtestet. Även detta samband har en 
oförändrad signifikansnivå på 1 procent. Vidare var koefficienten för revision -0,0796 då 
aktiebolag som är verksamma inom industrigruppen för fastighetsverksamhet (IND=12) 
exkluderades från modellen. Förändringarna av räntekostnaderna var således lägre i 
denna modell vid jämförelse med huvudtestet. Detta antyder att förändringen av 
räntekostnader blir större om företag i denna grupp inkluderas i modellen. Exkluderingen 
medför således att förändringen blir lägre än om dessa inkluderas. Signifikansnivån är 
även för detta test oförändrad på 1 procents signifikansnivå. Gemensamt för samtliga 
nämnda robusthetstest med avseende på industrigrupp är att modellens förklaringsgrad 
marginellt var högre. Dessa förklaringsgrader var mellan 26 och drygt 27 procent, jämfört 
med huvudtestets förklaringsgrad på drygt 25 procent. Vidare är sambanden mellan 
frivillig revision och räntekostnader negativa för samtliga 17 regressionsmodeller. 
 

7.3.3 Med avseende på riskklassificering 
 
Det tredje robusthetstestet som genomfördes avsåg att undersöka om och hur resultaten 
från huvudtestet påverkas av vilken riskklassificering aktiebolagen har tilldelats. 
Riskklassificeringen representeras i modellen som en dummyvariabel med ett värde 
mellan 1 och 5. Denna variabel har hämtats från Retriever Business och förklaras med 
avseende på dess karaktär i kapitel fem, om studiens praktiska metod. Robusthetstestet är 
strukturerat på samma vis som testet i föregående avsnitt. Regressionsmodeller estimeras 
för samtliga aktiebolag, där ett aktiebolag tillhörande en riskgrupp exkluderas per 
estimering. Samtliga robusthetstest baseras på huvudstödet där den beroende variabeln 
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(INTEREST) är logaritmerad (INTEREST_log). En summering av samtliga framställda 
regressioner för detta test återges i appendix 10.  
 
Resultaten av testet visar att koefficienten för revision blev större då aktiebolag 
tillhörande riskgrupp 2 (RISK=2) exkluderades från modellen. Denna koefficient uppgick 
till -0,1272, jämfört med huvudtestets värde på -0,1110. Detta resultat förklarar att 
förändringen av räntekostnaderna för aktiebolag som frivilligt anlitar en revisor blir större 
då gruppen med riskklassificering 2 exkluderas från modellen. De aktiebolag som tillhör 
denna riskklass medför således att förändringen blir mindre, då dessa inkluderas i 
modellen. Vidare är det anmärkningsvärt att konstatera att riskklassificering 2 betraktas 
som den näst högsta risken på den använda skalan. Detta samband har en oförändrad 
signifikans på 1 procent, jämfört med huvudtestet. I kontrast till detta visar resultaten från 
testet där riskgrupp 4 (RISK=4) exkluderades från regressionsmodellen att koefficienten 
för revision uppgick till -0,0909, jämfört med huvudtestets värde på -0,1110. 
Förändringen av räntekostnader blir således mindre då dessa aktiebolag exkluderas från 
modellen, varav dessa företag bidrar till att förändringen är större i huvudmodellen. De 
företag som tillhör riskklassificering 4 har den näst lägsta risken på den femgradiga 
skalan. Sambandet i testet är signifikant på en oförändrad signifikansnivå jämfört med 
huvudtestet. Förklaringsgraderna för dessa test var inte förändrad i någon 
anmärkningsvärd utsträckning, där dessa var runt 26 procent, jämfört med cirka 25 
procent i huvudtestet. Samtliga test hade oförändrade koefficienter för sambandet mellan 
räntekostnader och frivillig revision avseende dess lutningar, där samtliga var negativa. 
 

7.3.4 Med avseende på räntetäckningsgrad 
 
De robusthetstest som kommer att beskrivas i avsnitten nedan har genomförts utifrån att 
aktiebolagen har delats in i fyra kvartiler med avseende på variabeln som utgör grunden 
för robusthetstestet. Appendix 11 återger denna gruppering av variablerna. 
Dummyvariabler genererades för respektive kvartil och variabel, det vill säga 
räntetäckningsgrad i detta avseende. Dummyvariablernas funktion utgjordes av att 
illustrera vilken kvartil respektive observation i urvalet tillhörde, där dessa tilldelades ett 
värde mellan 1 och 4. Regressionsmodeller estimerades sedan, där en kvartil utelämnades 
per estimering. Kvartilerna med avseende på räntetäckningsgrad som exkluderas i 
regressionsestimeringarna benämns som (PCT_COV=X) i detta test. De kompletta 
resultaten från regressionerna för detta robusthetstest återges i appendix 12.  
 
Resultaten från robusthetstesten visar att variationen i den beroende variabeln 
(INTEREST_log) var stabil då kvartiler av observationer med avseende på variabeln 
räntetäckningsgrad (COVERAGE) utelämnades. De största skillnaderna konstaterades då 
kvartil 2 (PCT_COV=2) och 3 (PCT_COV=3) utelämnades, där förändringen av 
räntekostnader för aktiebolag med frivillig revision var -0,06 respektive -0,14 
procentenheter. Signifikansnivåerna för den oberoende variabeln (AUDIT) var oförändrat 
på 1 procents signifikansnivå för samtliga estimeringar, med undantag för regressionen 
där kvartil 2 (PCT_COV=2) utelämnades, där signifikansnivån uppmättes till 5 procent. 
Skillnaderna mellan dessa test och huvudtestet är således små, då sambandet mellan 
räntekostnader och frivillig revision beaktas. Förklaringsgraderna för estimeringarna i 
detta robusthetstest var vidare relativt konstanta, där dessa varierade mellan 29 och 33 
procent jämfört med cirka 25 procent för huvudtestet. Anmärkningsvärt är dock att 
förklaringsgraden uppmättes till endast cirka 3 procent för regressionsestimeringen där 
den fjärde kvartilen (PCT_COV=4) uteslöts. Denna regressionsestimering bör således 
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inte anses som tillförlitlig, trots de höga signifikansnivåerna. Robusthetstestet visar i 
övrigt att sambandet håller, trots att observationer tillhörande olika kvartiler med 
avseende på räntetäckningsgrad exkluderas från modellen. 
 

7.3.5 Med avseende på kassalikviditet 
 
Detta robusthetstest har utförts på samma vis som testet i föregående avsnitt. Definitionen 
och fördelningen mellan kvartilerna som exkluderas från regressionerna per estimering 
beskrivs i appendix 11, där kvartilerna med avseende på kassalikviditet benämns som 
(PCT_CUR=X). En komplett redogörelse av resultaten från regressionsestimeringarna 
återges i appendix 13.  
 
Resultaten från detta robusthetstest visar att sambandet mellan räntekostnader 
(INTEREST_log) och frivillig revision (AUDIT) håller, trots att en kvartil av 
observationer med avseende på kassalikviditet (CURRENT) exkluderas från modellen 
per estimering. Sambandet är fortsatt negativt för respektive estimering där storleken på 
förändringen varierar mellan cirka -0,05 och -0,13 procentenheter. Variationen är således 
inte betydande i jämförelse med sambandet som uppmättes i huvudtestet. 
Signifikansnivåerna för den oberoende variabeln (AUDIT) var oförändrat på 1 procents 
signifikansnivå för samtliga estimeringar, med undantag för regressionen där den andra 
kvartilen utelämnades. Då kvartil 2 (PCT_CUR=2) utelämnades från modellen uppmättes 
signifikansnivån för sambandet endast till 10 procent i jämförelse med 1 procent för de 
övriga estimeringarna och huvudtestet. Förklaringsgraderna för estimeringarna i detta 
robusthetstest var vidare relativt konstanta, där dessa varierade mellan cirka 21 och 31 
procent i jämförelse med huvudtestets förklaringsgrad på cirka 25 procent. 
Robusthetstestet visar således att sambandet håller trots att observationer tillhörande olika 
kvartiler, med avseende på kassalikviditet exkluderas från modellen. 
 

7.3.6 Med avseende på skuldsättningsgrad 
 
Detta robusthetstest har utförts på samma vis som testet i föregående avsnitt. Definitionen 
och fördelningen mellan kvartilerna som exkluderas från regressionerna per estimering 
beskrivs i appendix 11, där kvartilerna med avseende på skuldsättningsgrad benämns som 
(PCT_LEV=X). En komplett redogörelse av resultaten från regressionsestimeringarna 
återges i appendix 14.  
 
Det sista robusthetstestet testar huruvida sambandet påverkas av att kvartiler med 
avseende för skuldsättningsgrad (LEVERAGE) exkluderas från regressionsmodellen, där 
en kvartil exkluderas per estimering. Testet visar att sambandet mellan räntekostnader 
(INTEREST_log) och frivillig revision (AUDIT) håller då respektive kvartil exkluderas, 
där sambandet är oförändrat negativt i jämförelse med huvudtestet. Förändringen av 
räntekostnader då aktiebolagen frivilligt har revisor är stabil, men varierar mellan cirka -
0,08 och -0,14 procentenheter i jämförelse med huvudtestet på cirka -0,11 procentenheter. 
Signifikansnivåerna för den oberoende variabeln (AUDIT) är oförändrat på 1 procents 
signifikansnivå. Förklaringsgraderna för estimeringarna i detta robusthetstest var vidare 
relativt konstanta, där dessa varierade mellan cirka 21 och 33 procent i jämförelse med 
huvudtestets förklaringsgrad på cirka 25 procent. Robusthetstestet visar således att 
sambandet mellan räntekostnader och frivillig revision håller, trots att kvartiler med 
avseende på skuldsättningsgrad exkluderas från modellen. 
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8 ANALYS 
 

Detta kapitel i studien kommer att analysera resultaten från kapitel sju och återkoppla 
dessa analyser till den forskning som har beskrivits i den teoretiska referensramen. Det 
teoretiska ramverket som presenterades i kapitel tre kommer vidare att inkluderas i 
analysen i syfte att besvara studiens forskningsfråga avseende revisionens 
värdeskapande. 

 
 
Denna studie har genomförts i syftet att undersöka och beskriva huruvida det föreligger 
ett samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige. Den 
teoretiska referensramen har genom tidigare forskning visat att räntekostnader är ett bra 
sätt att mäta en av fördelarna med revision på (Backman, 2013, s.1; Minnis, 2011, s.2; 
Tervo & Jokipii, 2018, s.293), då små aktiebolag är studieobjektet. Studiens syfte har 
bidragit till att framställa den forskningsfråga som studien har avsett att besvara. 
Forskningsfrågan har besvarats genom att denna har omvandlats till en teoretisk hypotes 
genom argumentationen i den teoretiska referensramen och det teoretiska ramverket. 
Denna hypotes har sedan operationaliserats till två statistiska hypoteser som har testats 
genom studiens empiriska observationer. Detta kapitel kommer att beakta dessa resultat i 
samverkan med den tidigare forskning som har presenterats och den teoribildning som 
har återgivits. Analysen som framförs nedan syftar således till att utvärdera de empiriska 
resultaten i denna studie och återkoppla resultaten till teorierna om efterfrågan på revision 
som beskrevs i det teoretiska ramverket. 
 
8.1 AKTIEBOLAGS RÄNTEKOSTNADER OCH FRIVILLIG REVISION 

 
Denna studie har som kapitel sju återger testat huruvida det föreligger ett samband mellan 
aktiebolags räntekostnader och om dessa bolag har anlitat en revisor. De aktiebolag som 
analysen omfattar är sådana aktiebolag i Sverige som inte omfattas av revisionsplikten, 
som konstaterat i uppsatsens tidigare kapitel. Resultatkapitlet har illustrerat att ett 
signifikant samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader föreligger, 
då aktiebolag i Sverige för år 2017 har studerats. Detta samband är vidare negativt, vilket 
ger vissa förutsättningar till denna analys. Då denna studie avser att undersöka ett sådant 
samband som har presenterats och inte ett orsakssamband, uttrycks de analyser avseende 
sambandets riktning restriktivt. Det går således inte att fastställa huruvida förhållandet 
förklarar om räntekostnaderna är ett resultat av revisionen eller om revisionen är ett 
resultat av räntekostnaderna. Sambandet antyder således att det finns möjlighet för att 
båda utfallen föreligger. I denna studies fall, visar sambandet att ett negativt förhållande 
föreligger mellan aktiebolagens räntekostnader och frivillig revision. Detta samband 
antyder att de aktiebolag som frivilligt väljer att anlita en revisor gynnas av att de erhåller 
i genomsnitt lägre räntekostnader än de aktiebolag som avstår från att låta de finansiella 
rapporterna granskas av en revisor. Vi kan således med säkerhet besvara vår 
forskningsfråga som framfördes i det inledande kapitlet och konstatera att det föreligger 
ett signifikant samband mellan räntekostnader och frivillig revision för aktiebolag i 
Sverige. 
 
Det inledande kapitlet av denna studie visade att resultaten av tidigare studier som har 
behandlat ett liknande forskningsområde har varit tvåfaldiga. Resultaten har således inte 
varit entydiga avseende hur räntekostnaderna påverkas av om aktiebolag väljer att anlita 
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en revisor eller ej. Resultaten från denna studie tillstyrker således ena synsättet, men 
lämnar utrymme för vidare tolkningar och utvärdering av resultaten inom 
forskningsområdet. Den regressionsmodell som har använts i denna studie har utgått från 
den modell som Tervo & Jokipii (2018) använde vid fastställandet av resultatet av studien 
som de genomförde i Finland. Resultaten i Tervo & Jokipii (2018, s.306) visar att ett 
positivt samband föreligger mellan frivillig revision och räntekostnader, då den använda 
modellen antydde att räntekostnaderna ökade med 0,16 procentenheter om aktiebolagen 
hade en revisor (Tervo & Jokipii, 2018, s.303). Vidare visade Langli (2015, s.20) att det 
inte förelåg några betydande effekter på räntekostnaderna för de aktiebolag som valt bort 
att anlita en revisor. Resultaten i den studie som beskrivs i denna uppsats motsätter således 
dessa resultat, då det har fastställts genom resultatkapitlet att räntekostnaderna minskade 
med ungefär 0,11 procentenheter för de aktiebolag som frivilligt valt att anlita en revisor. 
Vidare är de gränsvärden som reglerar vilka företag som omfattas av revisionsplikten i 
Finland och Norge lika de gränsvärden som är rådande i Sverige (Langli, 2015, s.93; 
Tervo & Jokipii, 2018, s.314). 
 
Trots att denna studie motsätter de resultat som har presenterats av studierna genomförda 
av Langli (2015) och Tervo & Jokipii (2018) är resultaten i likhet med studier genomförda 
av Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011) och Minnis (2011). Samtliga av dessa studier 
har visat ett negativt samband mellan räntekostnader och revision, där de menar att de 
företag som anlitar en revisor gynnas av lägre räntekostnader. Trots att storleken på 
räntekostnadernas förändring till följd av att företag anlitar en revisor är oregelbunden 
vid jämförelse mellan studierna, föreligger samma negativa samband. Blackwell et al. 
(1998, s.67) visade att räntekostnaderna i genomsnitt var 0,25 procentenheter lägre för de 
företag som anlitade en revisor. Minnis (2011, s.497) visade dock att räntekostnaderna 
minskade med 0,69 procentenheter då företagen frivilligt anlitade en revisor. Kim et al. 
(2011, s.612) menar vidare att minskningen av räntekostnaderna varierade mellan 0,56 
och 1,24 procentenheter beroende på vilken statistisk modell som användes. Detta visar 
att resultaten i vår studie skiljer sig avseende storleken på förändringen i jämförelse med 
tidigare forskning, trots det negativa sambandet. Förklaringarna till dessa skillnader av 
räntekostnadernas minskning till följd av frivillig revision kan inte konstateras, utan 
snarare antydas. För det första behandlade samtliga nämnda studier data från en tidsföljd 
som omfattade flera år, medan vår studie endast behandlade data för året 2017. Detta 
konstaterande kan medföra en inverkan på förändringens storlek då de makro- och 
mikroekonomiska faktorer som har konstaterats i den teoretiska referensramen kan ha en 
inverkan på räntekostnadernas nivå (Arens et al., 2017, s.30), då dessa mäts över tid. 
Vidare skiljer sig gränsvärdena för revisionsplikt i de länder som studeras av Blackwell 
et al. (1998, s.58), Kim et al. (2011, s.588) och Minnis (2011, s.457) från de gränsvärden 
som är fastställda i Sverige. Då företagen som behandlas i studierna genomförda av 
Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011) och Minnis (2011) är större relativt företagen 
som studeras i denna studie kan detta ha en inverkan på resultaten. Betydelsen av 
företagens storlek kan förklaras med att resultaten i samtliga ovan nämnda studier visar 
att det föreligger ett negativt samband mellan räntekostnader och företagens storlek 
(Blackwell et al., 1998, s.63; Kim et al., 2011, s.605; Minnis, 2011, s.484). Blackwell et 
al. (1998, s.59-60) förklarar detta samband med att banker ser stora företag som mindre 
riskfyllda låntagare, till följd av stordriftsfördelar och bättre rykte på kreditmarknaden. 
Detta samband återfinns även i vår studie, där räntekostnaderna minskar med 0,08 
procentenheter för varje procentenhet företagen växer med i storlek. Detta samband är 
signifikant på 1 procents signifikansnivå i denna studie.  
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Förklaringsgraden i modellen var 25,86 procent, vilket antyder att detta samband delvis 
förklaras av de variabler som har inkluderats i analysen, men att det även föreligger 
endogenitet i modellen till följd av omitted variables. Andersson (2003, s.93), Bruns 
(2003, s.119-120), Kling et al. (2003, s.67) & Palazuelos et al. (2018, s.862) menar att 
banker beaktar både subjektiva och objektiva variabler vid kreditbedömningen av små 
företag. Andersson (2003, s.90) har visat att banker bland annat beaktar företagens 
möjlighet till att fullgöra avtalet, förmåga att driva affärsrörelsen och olika typer av 
säkerheter för lånen såsom pant och borgen. Sådana variabler har inte kunnat observeras 
i denna studie. Vidare belyser även Minnis (2011, s.460) detta problem med endogenitet, 
där det framförs att valet av att anlita en revisor för företag även påverkas av 
omständigheter som inte går att observera. Trots detta problem med endogenitet är 
sambandet statistiskt signifikant och uppvisar en förklaringsgrad som är snarlik 
förklaringsgraden i studierna genomförda av Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018). 
Trots att sambandet delvis kan förklaras av utelämnade variabler kan detta negativa 
samband till följd av vad resultaten i tidigare forskning har visat även betraktas som 
praktiskt signifikant.  
 
Ett faktum som kan konstateras som en styrka för vår studie är det urval som har 
analyserats vid framställandet av resultatet. Detta urval uppgår till 13 213 stycken 
observationer för år 2017, vilket kan betraktas som ett stort urval vid genomförande av 
en studie inom det område som har behandlats. Studierna av Minnis (2011, s.466-467) 
och Tervo & Jokipii (2018, s.291) har behandlat urval som har uppgått till 25 784 
respektive 5 254 stycken observationer totalt över nio respektive sex år. Det urval som 
har analyserats i vår studie är således stort i jämförelse med de urval som har behandlats 
i tidigare studier. Detta innebär att resultatet i denna studie bör ha stor generaliserbarhet. 
 

8.2 INVERKAN FRÅN INDUSTRIER OCH RISKKLASSIFICERING 
 
Det samband som presenterades i resultatkapitlet testades även genom att robustheten av 
detta samband utvärderades. Detta gjordes med avseende på delvis industrigrupp, men 
även aktiebolagens riskklassificering. Sambandet mellan räntekostnader och frivillig 
revision förblev oförändrat med avseende på koefficientens lutning vid samtliga tester, 
där även signifikansnivån var oförändrat signifikant på över 1 procent. Dock förelåg vissa 
skillnader i storleken på räntekostnadernas förändring beroende på vilken industrigrupp 
och riskklass som exkluderades från modellen. Dessa förändringar skapar utrymme för 
vidare analys då dessa var statistiskt signifikanta. Då denna studie avser att undersöka ett 
samband och inte ett orsakssamband framförs analysen av dessa förändringar på ett 
restriktivt vis så att inte obefogade antaganden och konstateranden framförs. Detta beror 
på att sambandet inte med säkerhet förklarar vilken variabel som påverkar den andra, utan 
endast att ett samband föreligger mellan variablerna. Detta samband kan således endast 
antyda effekter mellan de studerade variablerna. 
 
För det första genomfördes robusthetstest för de industrigrupper som aktiebolagen 
tilldelades beroende på dess SNI-koder. Dessa test visade vissa intressanta resultat som 
följaktligen bör diskuteras mer i detalj, än de konstateranden som presenterades i 
resultatkapitlet. De industrigrupper som hade en signifikant effekt på sambandet mellan 
räntekostnader och frivillig revision i negativ bemärkelse, det vill säga att 
räntekostnaderna minskade mer då dessa exkluderades, är industrigrupp 3 och 7. 
Minskningarna av räntekostnaderna till följd av frivillig revision blev således större då 
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dessa industrigrupper exkluderades från modellen. Detta antyder att dessa grupper bidrar 
till att förändringarna av räntekostnaderna av att frivilligt anlita en revisor är mindre än 
för resten av grupperna. Dessa industrigrupper utgörs av aktiebolag som är verksamma 
inom tillverkningsindustrin och handel. Dessa effekter antyder att industrigrupp 3 och 7 
anses som mer riskfyllda än andra industrigrupper vilket de högre räntekostnaderna 
indikerar. Detta har gjorts i likhet med Tervo & Jokipii (2018) som menar att företag i 
industrier som kännetecknas av högre risker har högre räntekostnader. Detta menar Tervo 
& Jokipii (2018, s.302) kan bero på att industrier har karaktärsdrag, säsongsbaserade 
trender eller inneboende risker som kreditgivare beaktar vid räntesättning. Dessa 
implikationer kan vara en förklarande orsak till varför dessa industrigrupper har högre 
räntekostnader bland aktiebolagen i urvalet. Vidare argumenterar Causholli & Knechel 
(2012, s.551) för att revisionskvalitén av små företag tenderar till att influeras av den 
industri som företaget är verksamt inom. Revisionskvalitén har i tidigare studier 
konstaterats kunna ha ett negativt samband med räntekostnaderna (Karjalainen, 2011, 
s.102; Lennox & Pittman, 2011, s.1672). Detta samband har dock inte konstaterats i denna 
studie då vi inte inkluderat revisionskvaliténs effekt i vår modell, men kan vara en av 
förklaringarna till varför vissa industrigrupper hade en signifikant effekt på sambandet 
mellan räntekostnader och frivillig revision. 
 
Vidare presenterades robusthetstest av det negativa sambandet mellan räntekostnader och 
frivillig revision med avseende på aktiebolagens riskklassificering i resultatkapitlet. Detta 
test visade att två av riskgrupperna, det vill säga riskgrupp 2 och 4, påverkade sambandet 
i störst utsträckning. Riskgrupp 2 hade en negativ inverkan på det negativa sambandet 
mellan räntekostnader och frivillig revision genom att förändringen blev större då dessa 
aktiebolag exkluderades. I kontrast till detta blev koefficienten för frivillig revision 
mindre negativ då riskgrupp 4 exkluderas från modellen. Detta antyder att aktiebolag 
inom riskgrupp 2 bidrar till en minskad effekt av att frivilligt anlita en revisor med 
avseende på räntekostnaderna, medan riskgrupp 4 bidrar till det omvända. Dessa resultat 
är statistiskt signifikanta på 1 procents signifikansnivå. Resultaten av detta robusthetstest 
är intressanta då det inte är de mest och minst riskfyllda aktiebolagen som påverkar 
sambandet mest då dessa exkluderas. Tervo & Jokipii (2018, s.306) menar att 
riskklassificeringen av företag påverkar räntesättningen på alla nivåer för den skala som 
användes i studien, där företag med hög risk påverkade räntan mest. I vår studie påverkade 
inte den mest riskfyllda gruppen, det vill säga grupp 1 räntekostnaderna mest. Detta kan 
förklaras av ett flertal faktorer. För det första var antalet exkluderade observationer för 
denna grupp få vilket kan leda till att effekten påverkas mindre. Dock var effekten på 
räntekostnaderna större för riskgrupp 2, trots att färre observationer exkluderades för 
denna grupp än för riskgrupp 1. En orsak som kan förklara varför riskgrupp 1 inte 
påverkar räntekostnaden i stor utsträckning är att risken för att dessa aktiebolag går i 
konkurs är så stor att de inte beviljas några lån. Detta har dock inte konstaterats i denna 
studie, varför det inte är möjligt att fastställa en orsak. 
 

8.3 REVISIONENS VÄRDESKAPANDE 
 
Den teoretiska utgångspunkten som har använts i syfte att besvara forskningsfrågan i 
denna studie har varit förankrad i Signaling Theory och Information Asymmetry. De 
resultat som har presenterats i studien visar att ett negativt samband mellan räntekostnader 
och frivillig revision, varför vi kan konstatera att de aktiebolag som frivilligt har valt att 
anlita en revisor år 2017 i Sverige har lägre räntekostnader än de företag som har avstått 
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från att anlita en revisor. Detta samband antyder att både Signaling Theory och 
Information Asymmetry har en inverkan på räntesättning för aktiebolag som inte omfattas 
av revisionsplikten i Sverige. För att kunna konstatera vilken av de nämnda teorierna som 
bäst beskriver värdeskapandet av att frivilligt anlita en revisor i Sverige måste vissa 
effekter isoleras.  
 
Blackwell et al. (1998) visade att ett negativt samband mellan räntekostnader och frivillig 
revision förelåg, såsom det har konstaterats i denna studie. Blackwell et al. (1998, s.69) 
menade att resultaten av studien visar att den frivilliga revisionen har en signalerande 
effekt, där företag anlitar en revisor för att signalera kvalité till banker och andra 
kreditgivare. Sambandet och kopplingen till teoribildningen är dock inte så enkel som 
Blackwell et al. (1998) menar. Detta har delvis konstaterats genom studierna genomförda 
av Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018) som menar att revisionen delvis har en 
signalerande effekt, men att värdeskapandet även kan förklaras genom minskad 
informationsasymmetri. Minnis (2011, s.459, 461) visar att revisionen inte enbart är en 
signal som förmedlar att företaget är ett lågriskföretag, utan att banker och kreditgivare 
även värdesätter de finansiella rapporterna högre då dessa är granskade av en revisor till 
följd av minskad informationsasymmetri. Även Tervo & Jokipii (2018) har isolerat dessa 
effekter då de visar att värdeskapandet av en revision inte uteslutande beror på 
signalerande effekter. Detta testar Tervo & Jokipii (2018, s.298) genom att jämföra 
nyckeltal från de finansiella rapporterna mellan företag som frivilligt har valt att anlita en 
revisor, samt sådana företag som har valt bort att anlita en revisor. 
 
Trots att Minnis (2011) och Tervo & Jokipii (2018) har kunnat visa att frivillig revision 
har en värdeskapande effekt för företag genom att informationsasymmetrin minskar, har 
de inte kunnat utesluta att viss del av värdeskapandet är ett resultat av den signalerande 
effekten. Denna effekt har emellertid Lennox & Pittman (2011) kunnat isolera genom att 
jämföra kreditvärdigheten för företag före och efter avskaffandet av revisionsplikten i 
England. Resultaten visade att företag fick en högre kreditvärdighet om de fortsatte att 
frivilligt ha revisor efter avskaffandet. Vidare fick de företag som avstod från att anlita en 
revisor efter avregleringen lägre kreditvärdighet (Lennox & Pittman, 2011, s.1672). Detta 
förklaras med att den försäkrande fördelen som en revision ger, genom att minska 
informationsasymmetri, är oförändrad då företagen jämförs före och efter avskaffandet. 
Effekten som resultaten visar beskrivs således av en isolerad signalerande effekt i detta 
avseende. Analysen visar således att den teoretiska återkopplingen av ett samband mellan 
räntekostnader och frivillig revision inte är ensidig och oproblematisk att beskriva. Det 
krävs att effekter av sambandet isoleras för att med säkerhet kunna konstatera vilken av 
de två teorierna som beskriver proportionerna av revisionens värdeskapande. Det som går 
att konstatera utifrån resultaten i vår studie är således att båda teorierna skulle kunna 
förklara sambandet mellan räntekostnader och frivillig revision. Då vi inte har kunnat 
utföra studien på ett sätt som har kunnat isolera effekterna av signalering eller 
asymmetrisk information kan vi inte konstatera i vilken utsträckning respektive teori 
beskriver det konstaterade sambandet.  
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Uppsatsens avslutande kapitel påbörjas med en redogörelse för de slutsatser som är 
centrala för den genomförda studien. Vidare diskuteras samhälleliga och etiska aspekter 
som är viktiga att beakta i processen av framställandet av detta arbete. Sanningskriterier 
diskuteras utifrån de presenterade resultaten och analyserna. Det praktiska och 
teoretiska bidraget från studien diskuteras utifrån de slutsatser som presenteras. 
Slutligen redogörs de begränsningar som föreligger med studien, vilket avslutas med en 
diskussion om framtida forskning. 

 
 

9.1 SLUTSATSER 
 
Denna studies syfte var att undersöka och beskriva huruvida det föreligger ett samband 
mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i Sverige. Det har genom tidigare 
forskning konstaterats att räntekostnader är ett bra sätt att mäta en av revisionens fördelar 
på. Den tidigare forskningen har inte varit entydig om hur räntekostnader påverkas av att 
små aktiebolag frivilligt anlitar en revisor, inte minst i de nordiska länderna. Denna studie 
har således syftat till att undersöka förhållandet vidare i Sverige, där små företag utgör en 
omfattande andel av det svenska näringslivet. Ett resultat som visar ett signifikant positivt 
samband eller inget samband mellan räntekostnader och frivillig revision skulle ge stöd 
åt de resultat som tidigare presenterats inom forskningsområdet i de nordiska länderna, 
Norge och Finland. Ett signifikant negativt samband skulle emellertid ge stöd åt den mer 
etablerade uppfattningen.  
 
De resultat som presenterades i denna studie visade ett signifikant negativt samband 
mellan räntekostnader och frivillig revision. Detta samband var likt de samband som har 
visats i tidigare forskning utanför Norden, sett till dess storlek. Sambandet var även robust 
mot skillnader inom olika industrier och riskgrupper som aktiebolagen delades in i. Trots 
denna robusthet visades det att vissa industrier och riskgrupper hade en större inverkan 
på räntekostnaderna än andra. Resultaten som har presenterats har således besvarat 
forskningsfrågan för denna uppsats. Vidare har även det syfte som låg till grund för 
studien uppfyllts, genom att resultaten har visat att det föreligger fördelar för aktiebolag 
i Sverige att frivilligt anlita en revisor, då räntekostnaderna för dessa bolag är lägre.  
 
Den enda påverkande variabeln i modellen som inte var signifikant var aktiebolagens 
försäljningstillväxt. Detta skulle dock kunna förklaras av att små aktiebolag, av den 
storlek som har undersökts i denna studie är väldigt föränderliga under tillväxtfasen. Det 
blir således svårt för banker och andra kreditgivare att göra tillförlitliga bedömningar av 
aktiebolagens framtida betalningsförmåga baserat på variabler som tenderar till att 
förändras i den utsträckningen.  
 
Vidare kan resultaten av en studie inom detta forskningsområde inte förklara sambandet 
mellan räntekostnader och frivillig revision fullt ut. Detta beror på att valet av att anlita 
en revisor, och det bedömningsunderlag som kreditgivare baserar kreditbedömningar och 
räntesättningar på påverkas av inneboende faktorer hos företagen och kreditgivare som 
inte kan beaktas i en kvantitativ modell fullt ut. Relationen mellan kreditgivaren och 
företaget är en sådan faktor som inte går att kvantifiera i en sådan modell som har 
tillämpats i denna studie. Vidare kan valet av att anlita en revisor förklaras av olika 
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inneboende effekter för aktiebolaget såsom strategier för att öka företagets tillväxt, 
planering av att sälja bolaget eller avsaknaden av adekvat redovisningskunskap. Vid 
möjlighet att isolera sådana endogena effekter skulle detta samband kunna förklaras i 
större utsträckning. Detta motsätter dock inte att syftet är uppfyllt, men det är viktigt att 
beakta att det finns fler faktorer som har en inverkan på valet av att anlita en revisor och 
den ränta som företagen behöver betala för sina lån och krediter. 
 

9.2 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 
 
Det inledande kapitlet av denna studie visade att små företag i Sverige har en viktig roll i 
det svenska samhället och näringslivet med avseende på arbetstillfällen och 
förädlingsvärdet. Slutsatserna från denna studie måste beaktas från vissa samhälleliga 
aspekter till följd av kopplingen som finns till näringslivet. För det första har vi visat att 
ett negativt samband mellan räntekostnader och frivillig revision föreligger i Sverige, 
vilket implicerar att fördelar av att anlita en revisor föreligger för de aktiebolag som inte 
omfattas av revisionsplikten. Samhällsnyttan av att fler aktiebolag som inte omfattas av 
revisionsplikten anlitar en revisor kan förklaras av flertalet faktorer. Delvis innebär detta 
att de skatter som tillfaller staten i form av inkomstskatt, mervärdesskatt och 
arbetsgivaravgifter beräknas på en mer tillförlitlig grund då räkenskaperna har granskats 
av en revisor. 
 
Vidare kan samhället påverkas av att fler aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten 
anlitar revisorer genom att banker får bättre beslutsgrunder för kreditbedömningar då de 
finansiella rapporterna är granskade av revisorer. Detta ger banker bättre möjligheter till 
att lokalisera sådana aktiebolag där risken för oförmåga att återbetala lån är stor och risker 
för konkurs föreligger. Detta leder till minskade kreditförluster för bankerna varvid den 
negativa påverkan på bankernas kunder minskar.  
 
Slutligen kan samhället gynnas av valet av att aktiebolag frivilligt anlitar revisorer till 
följd av besparingar med avseende på räntekostnader, vilket denna studie har visat. Vidare 
kan revisorerna bistå företagen med fundamental verksamhetsutveckling som gynnar 
tillväxten i bolagen och därigenom ökar möjligheten till att anställa fler människor i 
verksamheterna. Vi har dock inte beaktat nettoeffekterna av att aktiebolag frivilligt anlitar 
revisorer, med avseende på kostnadsbesparingarna för räntekostnader i jämförelse med 
revisorsarvode och administrativa kostnader. Det är därför viktigt att beakta slutsatserna 
av denna studie med detta i åtanke. Då denna studie inte har undersökt ett orsakssamband, 
och endogenitet till följd av utelämnade variabler föreligger i modellen är det viktigt att 
beakta de samhälleliga aspekterna med avseende på studiens slutsatser med detta i 
beaktning. Slutsatserna ska således inte isolerat utgöra en beslutsgrund för valet av att 
anlita en revisor, då detta kan föranleda oönskade konsekvenser. Då inneboende faktorer 
hos företagen är en del av den endogenitet som föreligger behöver företagare beakta andra 
förhållanden än de som har beskrivits av slutsatserna i denna studie. 
 

9.3 SANNINGSKRITERIER 
 
Vid beaktande av resultaten och slutsatserna i denna studie är det viktigt att känna till de 
sanningskriterier som beskriver trovärdigheten av den genomförda studien. Nedan 
redogör vi för studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
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9.3.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet behandlar tillförlitligheten av den metod som har använts för att mäta en 
företeelse (Ejvegård, 2009, s.77), det vill säga om resultaten av en studie skulle bli 
likadana om undersökningen skulle upprepas med samma metod (Bryman & Bell, 2005, 
s.48). För det första har det metodval som har tillämpats i denna studie avseende 
analysmetod haft stöd i tidigare forskning. De resultat som har presenterats har inte 
avvikit i stor utsträckning från de studier som har visat ett signifikant negativt samband, 
vilket har diskuterats i resultat- och analyskapitlen av denna studie.  
 
Den data som har använts är baserad på finansiella data som har hämtats från Retriever 
Business där källan till inhämtade data är Bolagsverket. Datamaterialet bör därför anses 
som tillförlitlig då denna datakälla är att anse som mest trovärdig. Då processen från 
nedladdningen av datamaterialet och urvalet av aktiebolag till bearbetningen av urvalet 
har beskrivits i detalj i denna studie, finns det möjlighet till att replikera de beslut som har 
förelegat det resultat som har presenterats. Båda författarna till studien har genom 
samtliga beslut och processer vid hanteringen av datamaterialet kontrollerat de åtgärder 
som har vidtagits. Även detta tillstyrker tillförlitligheten av studiens resultat. 
 
Räntekostnaderna som har beräknats i denna studie i syfte att beskriva den beroende 
variabeln i analysen har framställts i enlighet med tidigare studier, vilket ger valet av 
uppskattning mer trovärdighet. Trots detta är denna uppskattning inte den faktiska 
räntekostnad som föreligger aktiebolagens upptagna lån, vilket kan påverka resultaten av 
en studie som har en sådan variabel tillgänglig. Beräkningar av samtliga variabler har 
vidare beskrivits i detalj, varför även denna process finns tillgänglig för replikeringar. Då 
samtliga processer finns beskrivna i uppsatsen och den använda datakällan är att anse som 
trovärdig kan reliabiliteten av denna studie anses som hög.  
 

9.3.2 Validitet 
 
Begreppet validitet utgör huruvida studiens slutsatser hänger ihop eller inte och huruvida 
ett valt mått mäter det som studien avser att mäta (Bryman & Bell, 2005, s.48, 205). 
Avseende studiens validitet finns det i denna studie två centrala begrepp som vi har avsett 
att mäta. De metoder som har använts för att beskriva sambandet mellan dessa variabler 
har baserats på tidigare forskning, varför de kan anses som valida. Vidare är 
forskningsfrågan formulerad på ett vis där syftet är att undersöka och beskriva huruvida 
det föreligger ett samband mellan frivillig revision och aktiebolags räntekostnader i 
Sverige. Hade vårt syfte varit att mäta fördelarna av en frivillig revision i mer abstrakt 
bemärkelse, hade måttet räntekostnader inte beskrivit det vi avsett att mäta. 
 
Vidare har endast ett samband förelegat slutsatserna av denna studie, och inte ett 
orsakssamband. Vi har således inte haft någon avsikt att uttala oss om kausaliteten för 
detta samband. Detta brukar förklaras med intern validitet (Bryman & Bell, 2005, s.49). 
Vi kan således inte uttala oss om i vilken riktning sambandet verkar eller huruvida intern 
validitet föreligger, då vi inte har genomfört tester för detta. Sammantaget anser vi att 
studiens validitet är acceptabel, då de mått som har använts har baserats på flertalet 
tidigare studier inom forskningsområdet. Analysen och slutsatserna har vidare haft en 
utgångspunkt som inte har avsett att beskriva ett orsakssamband. 
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9.3.3 Generaliserbarhet 
 
Studiens generaliserbarhet beskrivs i termer av extern validitet, det vill säga huruvida 
studiens resultat kan generaliseras till andra kontexter utöver den som har undersökts. 
Med kontexten avses det urval som studien har behandlat, varför det är viktigt att denna 
är representativ (Bryman & Bell, 2005, s.49). Det urval som genomfördes i denna studie 
var ett proportionellt stratifierat urval, som motsvarade 10 procent av populationen för 
bägge grupperna där den inneboende fördelningen motsvarade populationens. 
Populationen som urvalet baserades på utgjordes av samtliga tillgängliga 
årsredovisningar för aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten år 2017. Urvalet 
gjordes slumpmässigt från hela populationen, varför respektive aktiebolag har haft 
samma möjlighet till att bli vald. Studiens urval är således inte begränsad av geografiska 
kontexter inom Sverige, då urvalet innehåller aktiebolag från hela landet. Urvalet är inte 
heller påverkat av subjektiva kriterier då det är helt slumpmässigt.  
 
Det resultat som har presenterats i denna studie kan till följd av urvalsprocessens 
karaktärsdrag generaliseras till hela populationen aktiebolag i Sverige som inte omfattas 
av lagstadgad revision. Det är dock inte möjligt att generalisera resultaten till andra 
länder, då vi har konstaterat att nationella kontexter, såsom gränsvärden för revisionsplikt 
kan medföra en inverkan på sambandet. Vidare har tidigare forskning inte varit helt 
entydig, inte minst i Norden, varför generaliserbarheten till andra länder än Sverige inte 
är möjlig.  
 

9.4 PRAKTISKT OCH TEORETISKT BIDRAG 
 
Det föreligger praktisk relevans med de slutsatser som har presenterats i denna studie. 
Dessa ska dock beaktas med viss restriktion. Vi har visat att det föreligger ett signifikant 
negativt samband mellan räntekostnader och frivillig revision som är robust till industri- 
och riskeffekter. Trots detta har analysen och slutsatserna av dessa resultat visat, i 
samband med tidigare forskning, att revisionens inverkan på räntekostnaderna inte är 
okomplicerad, varvid fler faktorer har en avgörande roll vid räntesättning. Det praktiska 
bidraget är således att revisionen kan ha en fördel i form av sänkta räntekostnader, men 
att företagen bör beakta inneboende faktorer, då dessa kan ha en viktig roll. Sådana 
inneboende faktorer kan utgöras av inkompetent företagsledning, företagets 
utvecklingspotential, konkurrenskrafter inom industrin samt relationen med kreditgivare. 
Aktiebolag som inte omfattas av lagstadgad revision bör därför inte uteslutande använda 
detta samband som beslutsgrund. 
 
Denna studie har diskuterat revisionens implikationer för företags räntekostnader med 
utgångspunkt i Signaling Theory och Information Asymmetry. Vi har i denna studie inte 
haft som avsikt att isolera effekter som beskriver vilken av teorierna som bäst beskriver 
revisorns värdeskapande. Den teoretiska ansatsen har däremot använts för att bekräfta 
eller förkasta bägge teorierna genom att undersöka om ett samband mellan räntekostnader 
och frivillig revision råder. Studien teoretiska bidrag är således att bägge teorierna 
bekräftas genom det signifikant negativa samband som har påvisats, utan att proportioner 
av teoriernas respektive förklaringsförmåga fastställs. Vidare har denna studie bidragit 
till forskningsområdet genom att undersöka huruvida sambandet överensstämmer med 
övriga studier som har genomförts inom de nordiska länderna, eller om resultaten 
överensstämmer med den etablerade uppfattningen. 



 

 72 

9.5 BEGRÄNSNINGAR OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 
Under processen av uppsatsskrivningen har vissa begränsningar uppmärksammats. Dessa 
begränsningar skapar utrymme för fortsatt forskning inom området. Nedan behandlar vi 
de mest centrala begränsningarna med denna studie samt hur ett upplägg för framtida 
forskning skulle kunna se ut. Fokus för dessa begränsningar och framtida forskning 
behandlar den nordiska marknaden på grund av att faktorer som kan ha en inverkan på 
valet av att anlita en revisor och räntesättningen kan antas vara kopplad till den 
företagsmiljö som aktiebolagen är verksamma inom. 
 
För det första var ambitionen att genomföra denna studie för aktiebolag i Sverige över en 
längre tidsperiod, i likhet med tidigare studier. Då data enbart fanns tillgänglig i tillräcklig 
utsträckning för år 2017, begränsades denna studie till detta år. Framtida forskning inom 
detta område i Sverige bör genomföra en sådan studie över en längre tidsperiod. 
 
För det andra har det visats att sambandet ser olika ut i de nordiska länderna där liknande 
studier har genomförts, då dessa jämförs med vår studie. En initial tanke till det 
geografiskt behandlade området var att inkludera aktiebolag som inte omfattas av 
revisionsplikt i de övriga nordiska länderna. Då databaserna som fanns till förfogande 
hade begränsningar med avseende på variabler var detta inte möjligt att genomföra. 
Framtida forskning kan således genomföra en jämförande studie mellan de nordiska 
länderna över samma tidsperiod.  
 
För det tredje har tidigare forskning behandlat aspekter av vilken teori som bäst beskriver 
värdeskapandet av revision. Detta har genomförts genom att isolera de effekter som 
beskriver respektive teori bäst. Det har dock aldrig genomförts i samma studie där bägge 
effekterna har isolerats och jämförts. För att isolera effekten av Signaling Theory kan 
företag jämföras innan och efter avskaffandet av revisionsplikten på liknande sätt som 
Lennox & Pittman (2011, s.1656) har gjort. Effekterna av Information Asymmetry kan 
isoleras genom att undersöka om kreditgivare beaktar de finansiella rapporterna i större 
utsträckning då dessa har blivit granskade av en revisor på liknande sätt som Minnis 
(2011, s.463) och Tervo & Jokipii (2018, s.298) har gjort. Båda dessa tillvägagångssätt 
kräver data för flera år, vilket vi inte har haft till förfogande. Framtida forskning kan 
fokusera på att undersöka bägge effekterna i samma studie och jämföra vilken av teorierna 
som har störst inflytande på sambandet mellan räntekostnader och frivillig revision. 
 
Slutligen har vi konstaterat att endogenitet föreligger i modellen till följd av utelämnade 
variabler som inte går att mäta med kvantitativa metoder. Framtida forskning kan således 
använda blandade metoder, där det även finns kvalitativa inslag för att mäta exempelvis 
vad kreditbedömare värdesätter vid en kreditbedömning, samt andra värdeskapande 
effekter av revision utöver räntesättning såsom företags tillväxtstrategier. Det finns 
således goda forskningsmöjligheter på detta område som kan medföra positiva effekter 
för både företag och samhället i stort.  
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APPENDIX 
 
 

APPENDIX 1 – NEDLADDNING AV AKTIEBOLAG MED REVISOR 
 
 
NEDLADDNING # SNI-KOD ANTAL 

FÖRETAG 
Nedladdning 1 01.XXX*-46.XXX* 5 549 
Nedladdning 2 47.XXX*-66.XXX* 4 362 
Nedladdning 3 68.XXX*-77.XXX* 5 543 
Nedladdning 4 78.XXX*-99.XXX* 2 722 

 
*= Innefattar alla underkategorier av SNI-koden. 
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APPENDIX 2 – NEDLADDNING AV AKTIEBOLAG UTAN REVISOR 
 
NEDLADDNING # SNI-KOD ANTAL 

FÖRETAG 
Nedladdning 1 01.XXX*-17.XXX* 5 833 
Nedladdning 2 18.XXX*-32.XXX* 5 131 
Nedladdning 3 33.XXX*-39.XXX* 2 223 
Nedladdning 4 41.XXX* 5 979 
Nedladdning 5 42.XXX*-43.130 4 059 
Nedladdning 6 43.210-43.290 4 798 
Nedladdning 7 43.310-43.330 5 557 
Nedladdning 8 43.341-43.999 4 655 
Nedladdning 9 45.XXX* 4 662 
Nedladdning 10 46.110-46.499 6 037 
Nedladdning 11 46.510-46.900 4 557 
Nedladdning 12 47.111-47.650 5 656 
Nedladdning 13 47.711-47.919 6 038 
Nedladdning 14 47.991-51.XXX* 5 907 
Nedladdning 15 52.XXX*-55.XXX* 2 123 
Nedladdning 16 56.XXX* 5 654 
Nedladdning 17 58.XXX*-61.XXX* 4 604 
Nedladdning 18 62.010 5 122 
Nedladdning 19 62.020-62.090 5 105 
Nedladdning 20 63.XXX*-68.100 2 766 
Nedladdning 21 68.201-68.202 6 442 
Nedladdning 22 68.203-68.320 5 643 
Nedladdning 23 69.XXX* 5 165 
Nedladdning 24 70.100-70.210 1 479 
Nedladdning 25 70.220 18 049 
Nedladdning 26 71.110-71.121 4 548 
Nedladdning 27 71.122-71.200 6 401 
Nedladdning 28 72.110-74.102 6 321 
Nedladdning 29 74.103-77.310 6 233 
Nedladdning 30 77.320-79.XXX* 5 237 
Nedladdning 31 80.XXX*-82.XXX* 5 942 
Nedladdning 32 85.XXX* 6 543 
Nedladdning 33 86.101-86.905 6 288 
Nedladdning 34 86.909-90.020 5 716 
Nedladdning 35 90.030-94.XXX* 5 781 
Nedladdning 36 95.XXX*-99.XXX* 6 378 

 
*= Innefattar alla underkategorier av SNI-koden. 
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APPENDIX 3 – KATEGORISERING AV INDUSTRIER 
 

 
*= Industrin ingår inte i urvalet med avseende på angivna avgränsningar. 
**= Det saknas observationer för industrin i urvalet.  
 
  

KODNING INDUSTRI SNI-KODER 
1 Jordbruk, skogsbruk och fiske 01.XXX, 02.XXX, 03.XXX 
2 Gruvverksamhet och mineralutvinning 05.XXX, 06.XXX, 07.XXX, 

08.XXX, 09.XXX 
3 Tillverkning 10.XXX, 11.XXX, 12.XXX, 

13.XXX, 14.XXX, 15.XXX, 
16.XXX, 17.XXX, 18.XXX, 
19.XXX, 20.XXX, 21.XXX, 
22.XXX, 23.XXX, 24.XXX, 
25.XXX, 26.XXX, 27.XXX, 
28.XXX, 29.XXX, 30.XXX, 
31.XXX, 32.XXX 

4 Elektricitet, gas, värme och kyla 35.XXX 
5 Vattenförsörjning, avloppsrening, 

avfallshantering samt sanering 
36.XXX, 37.XXX, 38.XXX, 
39.XXX 

6 Bygg 41.XXX, 42.XXX, 43.XXX 
7 Handel samt reparation av motorfordon och 

motorcyklar 
45.XXX, 46.XXX, 47.XXX 

8 Transport och magasinering 49.XXX, 50.XXX, 51.XXX, 
52.XXX, 53.XXX 

9 Hotell- och logiverksamhet samt restaurang 55.XXX, 56.XXX 
10 Information och kommunikation 58.XXX, 59.XXX, 60.XXX, 

61.XXX, 62.XXX, 63.XXX 
11 Finans- och försäkringsverksamhet* 64.XXX, 65.XXX 
12 Fastighetsverksamhet 68.XXX 
13 Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap 

och teknik 
69.XXX, 70.XXX, 71.XXX, 
72.XXX, 73.XXX, 74.XXX 

14 Administrativ- och supportverksamhet 77.XXX, 78.XXX, 79.XXX, 
80.XXX, 81.XXX, 82.XXX 

15 Offentlig verksamhet* 84.XXX 
16 Utbildning 85.XXX 
17 Vård och omsorg 75.XXX, 86.XXX, 87.XXX, 

88.XXX 
18 Konstnärlig och kulturell verksamhet 90.XXX, 91.XXX, 92.XXX, 

93.XXX 
19 Andra tjänster 33.XXX, 66.XXX, 94.XXX, 

95.XXX, 96.XXX 
20 Hushållens produktion av varor och tjänster för 

eget bruk** 
98.XXX 

21 Verksamhet vid internationella organisationer, 
utländska ambassader** 

99.XXX 
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APPENDIX 4 – MEDELVÄRDET AV RESIDUALERNA 
 

 
 
 
 

APPENDIX 5 – BREUSCH-PAGAN TEST FÖR 
HETEROSKEDASTICITET 

 
  Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
            
 Ho: Constant variance 
 Variables: fitted values of INTEREST  
 
 chi2(1) = 1562.45 
 Prob > chi2 = 0.0000 
 
 

APPENDIX 6 – KORRELATIONSMATRIS FÖR TEST AV 
MULTIKOLLINEARITET 
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APPENDIX 7 – TEST FÖR MULTIKOLLINEARITET 
 
VARIABEL VIF 1/VIF 
SIZE_log 1,53  0,653966 

PPE 1,30  0,772122 

COVERAGE 1,15  0,867856 

AUDIT 1,15  0,869221 

CURRENT 1,14  0,879238 

RISK 1,13  0,885412 

LEVERAGE 1,09  0,913640 

SALESG 1,02  0,977872 

   
MEAN VIF 1,19   
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APPENDIX 8 – ROBUSTHETSTEST MED AVSEENDE PÅ 
INDUSTRIER 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

IND:1-5 ROBUST ALLA 
UTOM IND=1 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=2 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=3 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=4 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=5 

 KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

      
      
AUDIT  -.1149006***   

-4.36 
-.1107863*** 

-4.31 
-.1229879*** 

-4.69 
-.1117985*** 

-4.35 
-.1124131*** 

-4.37 
COVERAGE  -.3383691*** 

-61.50 
-.339279*** 

-62.04 
-.337545*** 

-61.58 
-.3392191*** 

-62.09 
-.3394395*** 

-62.07 
CURRENT  .0623505*** 

19.86 
.061506*** 

19.86 
.0627211*** 

19.90 
.0619007*** 

20.01 
.061608*** 

19.90 
PPE  .0000149** 

2.17 
.000015** 

2.19 
.0000146** 

2.15 
.0000149** 

2.16 
.000015** 

2.19 
LEVERAGE  -.0228909** 

-2.74 
-.0212696*** 

-2.59 
-.0212342** 

-2.46 
-.0213188*** 

-2.60 
-.021321*** 

-2.60 
SIZE_log  -.0860536*** 

-7.08 
-.0856325*** 

-7.10 
-.0811296*** 

-6.68 
-.0858976*** 

-7.16 
-.0854254*** 

-7.09 
SALESG  .0359984 

1.33 
.0332769 
1.25 

.0386916 
1.42 

.0310889 
1.16 

.0338138 
1.27 

RISK  -.0372262*** 
-5.03 

-.0354998*** 
-4.85 

-.0381471*** 
-5.07 

-.0358753*** 
-4.89 

-.0356232*** 
-4.86 

      
      

R2 
OBSERVATIONER 

0.2598     
12 861 

0.2585     
13 206 

0.2627     
12 609 

0.2590     
13 179 

0.2589     
13 193 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

IND:6-10 ROBUST ALLA 
UTOM IND=6 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=7 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=8 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=9 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=10 

 KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

      
      
AUDIT -.0929476*** 

-3.17 
-.14156***  

-5.04 
-.1116497*** 

-4.15 
-.1049834*** 

-3.98 
-.1178734*** 

-4.53 
COVERAGE  -.338486*** 

-59.10 
-.3349956*** 

-58.71 
-.3349775*** 

-60.65 
-.3402577*** 

-61.24 
-.3463846*** 

-59.12 
CURRENT  .0585306*** 

17.67 
.0657148*** 

20.00 
.0629853*** 

19.64 
.0618315*** 

19.62 
.0586706*** 

18.24 
PPE  .0000118** 

1.96 
.0000152** 

2.13 
.0000149** 

2.17 
.0000144** 

2.14 
.0000138** 

2.12 
LEVERAGE  -.0213087** 

-2.14 
-.0225703*** 

-2.69 
-.0207732** 

-2.53 
-.0175778** 

-2.23 
-.0201914** 

-2.20 
SIZE_log  -.0792141*** 

-6.63 
-.0807176*** 

-6.06 
-.0869812*** 

-7.09 
-.085547*** 

-7.10 
-.0833826*** 

-6.99 
SALESG  .0325504 

1.08 
.0483252* 
0.086 

.0353046 
1.28 

.0334581 
1.24 

.0306921 
1.12 

RISK  -.025512*** 
-3.07 

-.0495573*** 
-6.23 

-.0352601*** 
-4.64 

-.0357162*** 
-4.74 

-.0322188*** 
-4.30 

      
      

R2 
OBSERVATIONER 

0.2639     
10 784 

0.2776        
11 150 

0.2599        
12 428 

0.2638        
12 534 

0.2482        
12 515 

 



 

 84 

BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

IND:12-17 ROBUST ALLA 
UTOM IND=12 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=13 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=14 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=16 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=17 

 KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

      
      
AUDIT -.0796852*** 

-2.93 
-.1153519*** 

-4.24 
-.1012626*** 

-3.91 
-.1090393*** 

-4.22 
-.1036779*** 

-3.96 
COVERAGE  -.3263068*** 

.005464 
-.3477542*** 

-50.73 
-.3399127*** 

-61.02 
-.3398694*** 

-61.70 
-.3459835*** 

-60.96 
CURRENT  .0668188*** 

20.26 
.058021*** 

16.44 
.0611282*** 

19.39 
.0622368*** 

19.90 
.0598998*** 

18.74 
PPE  .0000709*** 

6.18 
.0000119** 

1.99 
.0000146** 

2.10 
.0000147** 

2.17 
.0000144** 

2.14 
LEVERAGE  -.0307138***   

-3.59 
-.0204715** 

-2.38 
-.023178*** 

-2.70 
-.0216203*** 

-2.60 
-.0206657** 

-2.52 
SIZE_log  -.1489731*** 

-12.31 
-.0836984*** 

-7.06 
-.0851056*** 

-6.88 
-.0845675*** 

-6.99 
-.0836293*** 

-6.93 
SALESG  .0498283* 

1.82 
-.0073178   
-0.24 

.0377837 
1.38 

.0359895 
1.33 

.0359605 
1.31 

RISK  -.0411792*** 
-5.49 

-.0297843*** 
-3.74 

-.0342616*** 
-4.54 

-.0355253***   
-4.82 

-.0342439*** 
-4.59 

      
      
R2 
OBSERVATIONER 

0.2712        
12 304 

0.2247          
10 916 

0.2612         
12 619 

0.2589      
12 970 

0.2559         
12 675 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

IND:18-19 ROBUST ALLA 
UTOM IND=18 

ROBUST ALLA 
UTOM IND=19 

   

 KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

   

      
      
AUDIT -.1136268*** 

-4.40 
-.1131514*** 

-4.34 
   

COVERAGE  -.3389319*** 
-61.60 

-.3368782*** 
-61.30 

   

CURRENT  .0613792*** 
19.65 

.0603063*** 
19.28 

   

PPE  .0000145** 
2.16 

.0000142** 
2.12 

   

LEVERAGE  -.0205292** 
-2.47 

-.0203931** 
-2.48 

   

SIZE_log  -.0830106*** 
-6.87 

-.0806978*** 
-6.67 

   

SALESG  .0245662 
0.91 

.0266011 
0.98 

   

RISK  -.0364852*** 
-4.93 

-.0353201*** 
-4.71 

   

      
      
R2 
OBSERVATIONER 

0.2597     
12 869 

0.2568        
12 596 

   

 
Notis: *= P>10%, **= P>5%, ***= P>1% 
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APPENDIX 9 – ROBUSTHETSTEST MED AVSEENDE PÅ 
RISKKLASSIFICERING 

 
 

BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

 ROBUST ALLA 
UTOM RISK=1 

ROBUST ALLA 
UTOM RISK=2 

ROBUST ALLA 
UTOM RISK=3 

ROBUST ALLA 
UTOM RISK=4 

ROBUST ALLA 
UTOM RISK=5 

 KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

KOEFFICIENT 
t-STAT 

      
      

AUDIT -.1178691*** 
-4.48 

-.1272945*** 
-4.90 

-.1022844*** 
-3.74 

-.0909472*** 
-2.76 

-.106687*** 
-3.16 

COVERAGE  -.3407491*** 
-61.53 

-.3428409*** 
-62.59 

-.3436262*** 
-61.53 

-.3313352*** 
-53.06 

-.3332199*** 
-37.04 

CURRENT  .0610764*** 
19.21 

.061752*** 
19.80 

.064356*** 
20.32 

.0581028*** 
16.08 

.0603784*** 
11.89 

PPE  .0000143** 
2.13 

.0000147** 
2.15 

.0000138** 
2.01 

.0000201*** 
3.45 

.0000142 
1.35 

LEVERAGE  -.0183954*    
-1.89 

-.0191995** 
-2.35 

-.0194939** 
-2.30 

-.0333911*** 
-2.69 

-.020271**    
-2.46 

SIZE_log  -.0809362*** 
-6.59 

-.0845956*** 
-6.93 

-.0829453*** 
-6.63 

-.0903463*** 
-7.42 

-.0956463*** 
-5.97 

SALESG  .0389733 
1.42 

.0360829 
1.33 

.0516863* 
1.83 

.0315476 
0.93 

-.0017618   
-0.05 

RISK  -.0214059** 
-2.13 

-.0320275*** 
-4.09 

-.0418148*** 
-5.39 

-.0381355*** 
-5.03 

-.0493604*** 
-4.70 

      
      

R2 
OBSERVATIONER 

0.2656          
12 360 

0.2673      
12 666 

0.2800         
11,648 

0.2670      
8 430 

0.1849          
7 748 

 
Notis: *= P>10%, **= P>5%, ***= P>1% 
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APPENDIX 10 – GENERERING AV DUMMYVARIABLER MED 
AVSEENDE PÅ RÄNTETÄCKNINGSGRAD OCH 

KASSALIKVIDITET 
 
 

DUMMYVARIABEL DEFINITION PERCENTIL 
PCT_COV = 4 (x	[75],	+∞) 100:e 
PCT_COV = 3 (x	[50],	x	[75]) 75:e 
PCT_COV = 2 (x	[25],	x	[50]) 50:e 
PCT_COV = 1 (−∞,	x	[25]) 25:e 
 	  
PCT_CUR = 4 (x	[75],	+∞) 100:e 
PCT_CUR = 3 (x	[50],	x	[75])	 75:e 
PCT_CUR = 2 (x	[25],	x	[50])	 50:e 
PCT_CUR = 1 (−∞,	x	[25])	 25 e 
 	  
PCT_LEV = 4 (x	[75],	+∞)	 100:e 
PCT_LEV = 3 (x	[50],	x	[75])	 75:e 
PCT_LEV = 2 (x	[25],	x	[50])	 50:e 
PCT_LEV = 1 (−∞,	x	[25])	 25:e 
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APPENDIX 11 – REGRESSION MELLAN INTEREST_LOG & AUDIT, 
UTELÄMNADE KVARTILER (COVERAGE) 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

 ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_COV=1 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_COV=2 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_COV=3 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_COV=4 
    KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
     
     

AUDIT -.106346***  
-3.83 

-.0662421**    
-2.18 

-.1373758***   
-4.56 

-.0913348***   
-3.11 

COVERAGE  -.3722718*** 
-61.81 

-.2904252***   
-54.54 

-.3347851***   
-59.02 

.1562869***   
3.82 

CURRENT  .0725438*** 
19.35 

.0777698*** 
21.58 

.0560614*** 
17.82 

.03963***   
10.32 

PPE  .000012*  
1.82 

.0000524*** 
4.75 

.0000124*   
1.89 

9.68e-06*   
1.81 

LEVERAGE  -.0232927**  
-2.15 

-.0450666***   
-4.16 

-.0031282      
-0.33 

-.0207179***   
-2.64 

SIZE_log  -.0780826*** 
-6.01 

-.1690973***   
-12.82 

-.0698145***    
-5.37 

-.0827829***   
-7.38 

SALESG  .058895**  
1.99 

.0334773     
1.11 

-.013432       
-0.43 

-.0208576      
-0.65 

RISK  -.029898***  
-3.31 

-.0665873***   
-8.00 

-.0406216***   
-4.83 

-.0333897***   
-4.09 

     
     

R2 
OBSERVATIONER 

0.3346              
9 908 

0.2918     
9,910 

0.2998                 
9 907 

0.0284         
9 914 

 
Notis: *= P>10%, **= P>5%, ***= P>1% 
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APPENDIX 12 – REGRESSION MELLAN INTEREST_LOG & AUDIT, 
UTELÄMNADE KVARTILER (CURRENT) 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

 ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_CUR=1 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_CUR=2 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_CUR=3 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_CUR=4 
 KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
     
     

AUDIT -.1219889***  
-3.97 

-.0520232*    
-1.74 

-.1034101***   
-3.48 

-.1292154***   
-4.68 

COVERAGE  -.3267541*** 
-56.88 

-.3336641***  
-60.44 

-.3063814***   
-51.48 

-.4221975***  
-43.46 

CURRENT  .0741951*** 
20.01 

.0536683*** 
17.17 

.0536562***   
17.21 

-.0364145***   
-2.67 

PPE  .0000353*** 
5.43 

.0000107*  
1.74 

.0000121*   
1.82 

.0000109*     
1.69 

LEVERAGE  -.1445006**  
-2.50 

-.0279649***  
-3.23 

-.0237554***   
-2.82 

-.0161892**    
-1.94 

SIZE_log  -.1312753*** 
-11.12 

-.1007685***  
-8.58 

-.0875738***    
-6.95 

-.0478545***   
-3.69 

SALESG  .097539***  
3.27 

.0624858**  
2.08 

-.0017014      
-0.05 

.0145246        
0.46 

RISK  -.0427575*** 
-4.55 

-.0321279***  
-3.84 

-.0253514***   
-3.02 

-.0187552**    
-2.24 

     
     

R2 
OBSERVATIONER 

0.3169              
9 909 

0.2984        
9 910 

0.2118                 
9 910 

0.2303        
9 910 

 
Notis: *= P>10%, **= P>5%, ***= P>1% 
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APPENDIX 13 – REGRESSION MELLAN INTEREST_LOG & AUDIT, 
UTELÄMNADE KVARTILER, (LEVERAGE) 

 
BEROENDE VARIABEL: INTEREST_log 

 ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_LEV=1 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_LEV=2 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_LEV=3 

ROBUST ALLA 
UTOM 

PCT_LEV=4 
 KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
KOEFFICIENT 

t-STAT 
     
     

AUDIT -.146809***      
-5.36 

-.0839312***      
-2.83     

-.1064857***       
-3.52    

-.097516***       
-3.11        

COVERAGE  -.3970223***    
-46.58 

-.3188032***     
-48.45 

-.3257825***       
-59.39   

-.3593112***       
-60.74        

CURRENT  .0273341***  
5.61 

.0600737***      
17.95 

.0635868***        
20.45 

.0532045***    
14.75       

PPE  9.01e-06       
1.46 

.000015**      
2.05 

.0000134**       
1.97 

.0000224**     
2.40   

LEVERAGE  .0017545      
0.22 

-.0250325***     
-2.98    

-.0220212***       
-2.72    

-.7352136***      
-13.63       

SIZE_log  -.0209129          
-1.64 

-.1040656***      
-7.61 

-.1032886***       
-8.21   

-.0809403***      
-6.08        

SALESG  -.0095102          
-0.30 

.0147615         
0.47 

.0605558**       
2.06   

.0952504***          
3.24 

RISK  -.0329081***    
-3.96 

-.0239513***     
-2.87 

-.0363199***       
-4.44       

-.054855***           
-5.98 

     
     

R2 
OBSERVATIONER 

0.2205               
9 909 

0.2110           
9 910      

0.2925                   
9 910 

0.3339                
9 910 

 
Notis: *= P>10%, **= P>5%, ***= P>1% 
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