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Sammanfattning 
Året 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla nystartade aktiebolag enligt 

lag tvingades att utse en revisor (Företagande, 2013). Meningen med revisionen var att öka 

den statliga kontrollen av företagens ekonomi (Ryberg, 2011; FAR, 1999, s. 9). I ett led att 

anpassa Sverige till mer internationella förhållanden och minska småföretagens 

ekonomiska börda beslutade riksdagen att från och med första november 2010 avskaffa 

revisionsplikten för små aktiebolag (Carrington, 2014, s. 7; Regeringen Prop. 2009/10:204). 
 

Studier har kommit fram till att banker uppskattar den försäkran revisionen bidrar med. 

Detta kan förklaras med intressentteorin och kreditgivarnas intresse i att försöka bedöma 

företagens betalningsförmåga (Freeman, 2010, s. 52; Sundgren et al, 2013, s. 25). En 

intressekonflikt som kan uppstå i samband med kreditgivande kan i sin tur förklaras av 

agentteorin av Jensen & Meckling (1976). Konflikten sker då företaget inte står för lika stor 

risk som kreditgivaren. Behovet av revision uppstår när den externa intressenten vill få en 

oberoende försäkran om att den information som bolaget presenterar inte innehåller 

väsentliga felaktigheter (Carrington, 2014, s. 21). 
 

Både Blackwell (1998) och Kim et al. (2007) såg i sina undersökningar att företag med 

revision hade lägre skuldräntor än de utan. En annan studie kom fram till att revision ökar 

chansen att få kredit (Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). Om de företag som valt att anlita 

revisor till högre grad beviljas lån och till lägre ränta lär de rimligtvis också vara villigare 

att ta lån. Tauringana & Clarke (2000, s. 162) fann i sin undersökning ett positivt samband 

mellan revision och skuldsättning. Då revision påstås underlätta beviljandet av kredit och 

dessutom bidrar med kunskap till ledningen kan det också finnas ett samband mellan 

revision och konkursrisk. Detta då bristande kompetens och kapitalbrist är två starka 

faktorer till konkurs (Carter & Van Auten, 2006, s. 510). 
 

För att i Sverige granska dessa ekonomiska effekter sedan avskaffandet så har denna 

kvantitativa studie genomförts. Undersökningen utgår från databasen Retriever Business 

som innehåller information från företagens årsrapporter. Utifrån dessa data räknas diverse 

finansiella nyckeltal fram. Därpå undersöks hur nyckeltalen har förändrats mellan företagen 

med, respektive utan, revision sedan avskaffandet.   
 

De slutsatser som studien kommit fram till är att revision inte leder till någon synbart 

minskad konkurskänslighet. Räntorna var, som teorin hävdade, lägre för de som har kvar 

revision. Räntorna var dock lägre redan innan revisionsplikten avskaffades, något som 

pekar på att andra faktorer än revision påverkat räntenivåerna. Företagen med revision 

visade på en högre skuldsättning enligt samtliga av de förklarande nyckeltalen, något som 

även det överensstämmer med teorin. En annan slutsats som kunde dras var att företag med 

revision har visat på mindre förändringar sedan avskaffandet och därmed kan anses bedriva 

ett stabilare finansiellt handlingsmönster, något som skulle kunna förklaras av revisorns 

rådgivande roll. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Den allmänna revisionsplikten  

I ett led till att försöka reglera budgetunderskotteten under 70-talet präglades Sverige av 

ständigt fluktuerande skattenivåer. Det hela ledde i slutet av decenniet till en toppnotering 

av marginalskatten på över 87% (Skattebetalarnas Förening, 2002). Svängande skatter 

ledde till att det blev mer lönsamt för företagarna med skatteplanering än att utveckla själva 

verksamheten och entreprenörskap ansågs gå hand i hand med kriminalitet (Ryberg, 2011). 

Som ett steg mot att förhindra en ökning av denna kriminalitet lades i slutet av 70-talet ett 

förslag fram om att allmän revisionsplikt skulle införas, ett förslag som bara några år 

tidigare avfärdats på grund av de ekonomiska kostnader det skulle leda till hos 

småföretagarna (Ryberg, 2011). Syftet med förslaget var att öka den statliga kontrollen av 

företagens ekonomi så att de rapporterade rätt till myndigheter, men även att revisorerna 

skulle fungera som rådgivare inom redovisning och skattefrågor (Ryberg, 2011).  
 

Det huvudsakliga målet med revision är att ge trovärdighet till ett företags ekonomiska 

påståenden och detta görs genom att en revisor kritiskt granskar och bedömer företagets 

förvaltning och räkenskaper(FAR, 1999, s. 9).  
 

Från och med den första januari 1983 började ett nytt kapitel i svenskt näringsliv då alla 

nystartade aktiebolag av lag tvingades att utse en revisor, något bolagen som bildats innan 

dess blev tvungna att göra först 1988 (Företagande, 2013). När Sverige gick med i EU i 

mitten av 90-talet blev det dock tydligt vilka stora skillnader det var mellan Sveriges och de 

övriga medlemsländernas lagstiftning kring revision. Bland majoriteten av de övriga 

länderna hade det aldrig funnits något krav på revision för företag med mindre än 50 

anställda, och efter att Finland och Danmark avskaffat sin allmänna revisionsplikt 2007 var 

det till slut bara Sverige och Malta kvar (Företagande, 2013). 
 

1.1.2 Revisionspliktens avskaffande 

År 2010 fanns det i Sverige omkring 4000 godkända och auktoriserade revisorer varav 

de allra flesta var anställda på någon utav de fyra största revisionsbyråerna PWC, EY, 

Deloitte och KPMG, som tillsammans går under beteckningen The Big Four (Frivision, 

2011). Tillsammans så omsatte dessa fyra byråer omkring 11 Mdr kronor år 2008, vilket 

motsvarar drygt 60% av revisionstjänsternas totala omsättning på den svenska marknaden 

(Frivision, 2011). Av dessa svarade de mindre företagen (mellan 0-9 anställda) för omkring 

15%, vilket innebär en genomsnittlig revisionskostnad på omkring 12 000 kr vardera hos 

företagen (Frivision, 2011). Dessa revisionskostnader var enligt en utredning av Riksdagen 

den administrativa kostnad med den enskilt största ekonomiska bördan hos de mindre 

aktiebolagen (Regeringen, 2010).  
 

Sverige och Malta var 2010 de enda två medlemsstaterna i EU som inte utnyttjade EU:s 

fjärde bolagsrättsliga direktiv om undantagen revisionsplikt för småföretag (Regeringen, 

2010, Prop. 2009/10:204). I ett led till att anpassa Sverige till mer internationella 



2 
 

förhållanden och minska den ekonomiska bördan för småföretag beslutade riksdagen att 

från och med första november år 2010 avskaffa revisionsplikten för dessa företag 

(Carrington, 2014, s. 7; Regeringen Prop. 2009/10:204). Idag omfattar plikten endast de 

aktiebolag som uppfyller minst två av de tre kraven i figur 1 (SFS 2005:551). 
 

 
Figur 1. Kraven för revisionsplikt hos små aktiebolag. 

 

I samband med avskaffandet av plikten gjordes en undersökning av Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) där det framgick att den avskaffade plikten ledde till en 

ökad osäkerhet över att göra affärer med de företag som väljer att avstå från revision (FAR, 

2010). Bland de företag som medverkat i studien ansågs revisionens främsta nytta vara att 

säkerställa räkenskaperna i företagen, ett säkerställande som de företag som väljer att avstå 

revision alltså inte längre kommer att kunna uppvisa. Även bolagsverket uttryckte sin oro 

över konsekvenserna som kunde uppstå av ett avskaffande. De menade på att det är svårt att 

sätta ett pris på den osäkerhet som kommer att uppstå och att de utredningar som gjorts 

innan underskattat revisionsens värde för företagen, dess intressenter och det allmänna 

(Bolagsverket, 2008). Trots denna oro så avskaffades alltså den allmänna revisionsplikten 

för mindre aktiebolag i slutet på 2010. 
 

1.1.3 Revisionsplikten idag  

Avskaffandet av revisionsplikten har resulterat i att drygt 70% av aktiebolagen i Sverige 

idag inte längre omfattas av kravet att ha revisor (Carrington, 2014, s. 7). Detta har i sin tur 

medfört att hälften av de företag som tidigare omfattats av plikten, och hela 80% av de 

bolag som registrerats efter avskaffandet, gjort valet att avstå revision (Brännström, 2014). 

Ett val som kortsiktigt kan ses som en kostnadsbesparing men som långsiktigt befaras leda 

till minskade intäkter som överstiger de uteblivna kostnaderna (FAR, 2010). Ytterligare en 

anledning till att använda sig av revision trots att det är frivilligt är att det nu ger ett ännu 

större värde då det på så vis skickar ut ännu tryggare signaler än tidigare (Carrington, 2014, 

s. 7). Detta innebär att företag som väljer att avstå revision går miste om de 

trygghetssignaler den medför. Det kan i sin tur medföra en högre bedömd kreditrisk bland 

dessa företag (FAR, 2013). Enligt kreditföretaget UC har avskaffandet föranlett till en 

kvalitetsminskning bland boksluten hos de företag som valt att avstå revision, något som i 

sin tur leder till en sämre kreditvärdighet (UC, 2013). Trots att de fullständiga effekterna 

efter avskaffandet av revisionsplikten troligtvis inte börjat synas år 2013 så fann UC tydliga 

indikationer på att de företag som väljer att använda sig av revision, trots att de inte 

omfattas av kravet, har en bättre kreditvärdighet jämfört med de utan (UC, 2013).  
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1.1.4 Företagens ekonomiska konsekvenser 

Revisionsplikten har förblivit ett omdiskuterat område och sedan avskaffandet blev ett 

faktum har ett stort antal undersökningar gjorts för att undersöka dess effekter på både 

revisionsbyråer och individuella företag. Eftersom det idag, år 2015, gått nästan 5 år sedan 

avskaffandet bör det nu gå att utröna vissa ekonomiska effekter som skett till följd av 

avskaffandet.  
 

Flertalet kvalitativa studier har kommit fram till slutsatsen att revisionen medför värden, så 

som försäkran, och att det är något som banker värdesätter. Detta kan förklaras med hjälp 

av intressentmodellen som beskriver vilka olika parter som har intresse i företaget. Detta 

intresse grundas i att parterna på ett eller annat sätt påverkas av företaget (Freeman, 2010, s. 

52). Kreditgivarnas intresse ligger i att försöka bedöma företagets betalningsförmåga i och 

med tagande av kredit (Sundgren et al, 2013, s. 25). En intressekonflikt som kan uppstå i 

och med kreditgivande förklaras av agentteorin som Jensen & Meckling (1976) utvecklat. 

Konflikten sker eftersom att företaget inte står för lika stor risk som kreditgivaren då 

företaget endast riskerar att förlora lånat kapital. Skulle företaget tvingas till konkurs så är 

det kreditgivaren som gör den stora förlusten. Denna obalans kan vägas upp med hjälp av 

en riskpremie (Carrington, 2014, s. 18). I fallet med företaget och kreditgivaren så skulle 

riskpremien kunna sägas vara den ränta som sätts på lånet, där en högre ränta indikerar en 

högre risk från kreditgivarens sida som jämnas ut i och med riskpremien. När företaget 

ansöker om ett lån hos kreditgivaren uppkommer också ett problem i form av 

informationsasymmetri, att företaget besitter mer information än banken. Behovet av 

revision uppstår i och med att den externa intressenten vill få en oberoende försäkran om att 

den information som aktiebolaget presenterar inte innehåller väsentliga felaktigheter 

(Carrington, 2014, s. 21). 
 

I en kvalitativ studie av Svensson (2003) tyckte bankerna att en ren revisionsberättelse ger 

ökad tillförlitlighet till företagets årsredovisning och därmed påverkar kreditbedömningen 

hos bankerna. Revisorn fungerar också som en informationskälla för bankerna som gärna 

frågar denne om det berörda företaget, speciellt vid oklarheter (Svensson, 2003, s. 167).  
 

Flera tidigare studier i andra länder som genomgått samma regeländring har undersökt de 

ekonomiska effekterna av avskaffad revisionsplikt. En studie i Storbritannien kom fram till 

slutsatsen att företag som valt att anlita en revisor får ett högre kreditbetyg (Lennox & 

Pittman, 2011, s. 1675). Revision och därmed ett medföljande högre kreditbetyg kan leda 

till att företag lättare får kredit beviljat av banker, något som en undersökning i Spanien 

bekräftar (Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). Ett högre kreditbetyg påverkar i sin tur 

bankernas kreditvillkor och räntesättning. Högre betyg betyder i regel en lägre räntesats på 

lånet vilket är positivt för låntagaren (Europeiska kommissionen, 2007, s. 15). Revision ska 

alltså leda till lägre räntekostnader för företagen och är således ett incitament till att köpa 

revisionstjänster trots en frihet att inte behöva göra det (Kim et al, 2007, s. 26).  
 

Om de företag som valt att anlita revisor till högre grad beviljas lån och då till lägre ränta 

lär de rimligtvis vara villigare att ta lån än företag utan revisor. Tauringana & Clarke fann i 

deras undersökning år 2000 ett positivt samband mellan revision och skuldsättning 

(Tauringana & Clarke, 2000, s. 162). Ekonomiska efterdyningar för företagen som valt bort 
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revision är alltså att de har svårare att låna och i de fall de får låna då får betala en högre 

räntesats på lånet. 

Det finns i Sverige flertalet kvalitativa studier baserade på intervjuer med banker och 

företag som studerat detta område och bekräftat revisionens värden. Vi dock inte funnit 

någon tidigare kvantitativ forskning som i Sverige statistiskt undersökt sanningsgraden i 

alla dessa slutsatser. Vi vill därför granska företagens ekonomiska data för att kontrollera 

om påståenden om revisionens ekonomiska effekter verkligen stämmer. 
 

Då revision fungerar som en kontroll av företagets ekonomiska sida undrar vi också om 

revision leder till en lägre risk för konkurs tack vare att bokföring sköts mer korrekt och att 

regler bättre efterföljs. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen och 

inkomstskattelagen är några av alla de lagar som skall följas. Dessa lagar är omfattande och 

det kan vara svårt för företaget att ha vetskap om allting. Revisorn skall dock vara insatt i 

dessa lagar och kontrollera att de följs. Ett bättre skött företag skulle kunna minska risken 

för konkurs. Samtidigt skall revisorn kontrollera att företaget sätts i konkurs när det skall 

och inte drivs för länge. Därför vill vi även passa på att undersöka om det finns något 

samband mellan revision och konkurskänslighet i företagens kvantitativa data. 
 

1.2 Tidigare studier 
En stor mängd tidigare skrivna uppsatser i Sverige behandlar precis som våran 

revisionspliktens avskaffande. Det finns dock väldigt många olika vinklar och inriktningar 

och vi har inte funnit någon uppsats som undersökt exakt samma område som oss. Däremot 

finns det flera kvalitativa studier som bekräftar att bankerna ser ett värde i revisionen. På 

nästa sida visar vi en kort summering av vad tidigare uppsatser handlat om och vilka 

slutsatser som presenterats. 
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Namn År Lärosäte Författare Slutsatser 

Trusting the 

annual report of 

small business’ 

2010 Jönköping 

Högskola 

Susanne Lai “A lack in auditing reduces creditor’s (bank) 

trust in the annual report. The auditor’s 

statement of risk is vital for creditors in making 

decision upon financial support to small 

companies. Annual reports are main sources in 

credit decisions making, and therefore audited 

annual reports increases trust.“ 

Revisionens 

värde 

2013 Uppsala 

Universitet 

Tobias 

Elfström & 

Tobias 

Knutås 

“Samtliga undersökta företag ser att revisionen 

bidrar med ett värde. Det är framför allt 

revision som försäkran som företagen anser är 

det främsta värdet. Företagen ser främst att 

revisionen kvalitetssäkrar företagets ekonomi 

och legitimerar verksamheten.” 

Fattar 

företagsägare ett 

ekonomiskt 

rationellt beslut 

med att slopa 

revisorn? 

2014 Umeå 

Universitet 

David 

Arevärn & 

Daniel 

Larsson 

“Slutsatserna av studien visade att bolag inte 

fattar ett ekonomiskt rationellt beslut med att 

inte anlita en revisor om de är i stort behov av 

extern finansiering. Anledningen är att dessa 

bolag betalar högre räntor som vid en hög 

belåning kan skillnaden i ränta mellan 

reviderade o oreviderade företag vara högre än 

revisionsarvodet.” 

Är revision 

viktigt för små 

aktiebolag? 

2014 Uppsala 

Universitet 

Lovisa Börlin 

& Therese 

Holmström 

 

“Trots att kreditgivarna beskrev att revision 

inte är avgörande vid kreditbedömning 

indikerade studien på att revision påverkar 

kreditbedömningen” 

Näringspolitiska 

reformer 

2014 Umeå 

Universitet 

Nicklas 

Kemppainen 

& Mikael 

Nilsson 

“Om vi däremot studerar antalet konkurser två 

år efter registrering kan vi se att antalet 

konkurser ökat, både i absoluta tal och i 

procentuell proportion till antalet nystartade 

företag.” 

Fordringsägare 

vid konkurs 

2014 Skövde 

Högskola 

Elin Haglund “Användandet av revisor är en funktion som 

värderas högt. De har en viktig roll när det 

gäller att hjälpa företagare att leva upp till de 

ekonomiska kunskapskrav som omvärlden 

ställer.” 
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1.3 Problemformulering 
Vilka ekonomiska fördelar med revision går att identifiera och har dessa tydliggjorts efter 

avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om de tidigare konstaterade ekonomiska fördelarna 

med revision går att styrka. Därför granskas skillnader mellan de småbolag som valt bort, 

respektive har kvar, revisor efter att plikten avskaffats. Finns det utifrån deras val gällande 

revision några skillnader mellan företagens räntor, skuldsättning och konkurskänslighet och 

hur har dessa förändrats för de två grupperna sedan avskaffandet. Ett delsyfte med studien 

är att slutsatserna skall kunna underlätta beslutet för företag som överväger att använda sig 

av revision. 
 

1.5 Begränsningar och avgränsningar 
Undersökningen blir naturligt begränsad till Sverige eftersom det som skall undersökas är 

de ekonomiska effekterna av de svenska lagändringarna. Studien kommer enbart att titta på 

aktiebolag som idag omfattas av revisionsfrihet eftersom det är de företagen som ämnas att 

studera. Aktiebolag med omsättning under 500 000 SEK kommer att exkluderas, denna 

avgränsning kommer att eliminera de allra minsta företagen och de som inte har någon 

omsättning över huvud taget. Dessa företag är inte relevanta i studien då det är rimligt att 

anta att dessa företag inte har något behov av extern finansiering eller revision. 
 

En annan avgränsning som gjorts gäller år. Uppsatsen kommer endast att titta på de företag 

som är registrerade före 2009-01-01 och lämnat in ett bokslut för 2013. Detta görs för att 

säkerställa att de företag som kommer att granskas till en början omfattades av 

revisionsplikten innan avskaffandet och att de har lämnat in ett bokslut senast 2013. Vi har 

inget intresse av att granska de företag som bildats efter 2009-01-01 då det skulle inkludera 

företag som inte omfattats av revisionsplikten. Dessa företag skulle således inte bidra till att 

skapa förståelse till de ekonomiska konsekvenser som revisionspliktens avskaffande 

medfört.  Anledningen till att 2013 valdes som bokslutsår istället för 2014 är för att alla 

bokslut inte har kommit in ännu, vilket skulle leda till ett antal bortfall. Även om det finns 

en stor tillgång av företag som redan lämnat in 2014 års årsredovisning så är det långt ifrån 

alla företag och det är dessutom ett rimligt antagande att de företag med sämre koll på sin 

bokslut tillhör de som inte lämnat in ännu vilket gör att de inte skulle komma med i denna 

undersökning. 
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1.6 Begrepp 
● Med företag och bolag kommer vi fortsättningsvis att mena små aktiebolag som 

numera ej längre är revisionspliktiga.  

● Revision har många olika innebörder men vi kommer i denna uppsats att mena 

extern revision av finansiell karaktär.  

● Kreditgivare och kreditinstitut står i denna uppsats för långivare i form av banker.  

● Kredit kan även det ta många olika former men vi kommer att syfta till banklån.  

● Med revisor menar vi en godkänd eller auktoriserad revisor som har rätt att göra 

revision på aktiebolag.  

● Ränta betyder i denna uppsats skuldränta. 
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2. Studiens utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 
En vetenskaplig uppsats bör till så stor del som möjligt vara objektiv. Att som författare 

vara fullständigt objektiva är dock svårt då vi människor påverkas av våra värderingar och 

förutfattade meningar vare sig vi vill det eller inte (Bryman, 2011, s. 43). Dessa försöker vi 

att ta upp i detta kapitel för att förvarna om att det kan ha influerat vår uppsats. Vi har dock 

försökt undvika att dessa ska medföra någon påverkan på studien, att skriva detta kapitel är 

en del i detta och leder förhoppningsvis till att vi är medvetna om vad som kan påverka 

uppsatsen och att vi därmed tänker på det under arbetets gång. Vi läser båda 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision vid Umeå 

Universitet. Under kursen Redovisning C hade vi en föreläsning och ett case om revision 

med revisionsbyrån Grant Thornton, vi är därmed insatta i företagsekonomi och vad 

revision innebär. En av författarna har även varit på casekväll och fått anställning som 

revisorsassistent på en av de största revisionsfirmorna. Detta kan leda till att vi har 

förhoppningar om att finna positiva värden som talar för nyttan av revision.  
 

I kursen vetenskaplig metod lärde vi oss hur man skriver en uppsats och i statistikkursen 

lärde vi oss behandla och analysera data vilket gör att vi har uppfattningar om hur en 

uppsats ska se ut och utföras. En av författarna bedriver enskild firma vilket kan leda till att 

denne föreställer sig hur revision skulle påverka sitt eget företag och från det drar slutsatser. 

En gemensam uppfattning bland författarna är att vissa företagare verkar tro att redovisning 

inte är vidare viktigt och att det därmed finns risk för en del felaktigheter i räkenskaperna. 

Resultatmässigt förväntar vi oss i denna studie att se lägre räntor hos de med revisor, men 

kopplingen till skuldsättning är vi neutrala till. När det gäller förväntan på ett samband 

mellan revision och konkurskänslighet har författarna olika åsikter. 
 

2.2 Verklighetssyn 
Verklighetssyn kallas även för ontologi och beskriver vilken syn man har på hur 

verkligheten är beskaffad. Inom samhällsvetenskapen fokuserar man på hur sociala 

entiteter, till exempel en organisation, uppfattas (Bryman, 2011, s. 36). Det finns i 

huvudsak två synsätt, objektivism och konstruktionism. Objektivismen har synen att sociala 

entiteter är objektiva element med fasta regler som ej påverkas av människorna som den 

består av medans konstruktionismen istället hävdar motsatsen, att det är individerna i 

entiteten som formar den.  

 

Verklighetssynen kommer i denna undersökning att vara objektivistisk eftersom att den 

tittar på företagens räkenskaper och dessa bygger inte på uppfattningar utan är ren fakta. 

Redovisningsregler och lagar som ska följas är visserligen skapade av människor men för 

företagen är reglerna fasta och påverkas ej av företagens åsikter om dem.  
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2.3 Vetenskapssyn 
Vetenskapssyn, eller epistemologi, diskuterar vad som är att anse som kunskap inom ett 

ämne. Den viktigaste frågan är hur en social verklighet ska studeras (Bryman, 2011, s. 29; 

Saunders, et al., 2009, s. 113). I denna rapport undersöker vi ekonomiska effekter hos 

företag, detta gör vi med hjälp av numerisk data. Denna form av data går inte att tolka på 

olika sätt och vi kommer därmed att ha en positivistisk syn. Positivismen innebär att vi 

använder samma metoder som naturvetenskapen även fast detta är ett samhällsvetenskapligt 

område. Tre principer som positivismen förknippas med är: 
 

● För att betraktas som kunskap ska det kunna verifieras via sinnena 

● Syftet med teorin är att generera hypoteser som går att pröva 

● Vetenskapen ska vara objektiv 
 

Vi kommer alltså endast att kunna använda observerbar data för att kunna göra 

generaliseringar över den studerade målgruppen (Saunders, et al., 2009, s. 113). 

Övergripande kan positivismen kopplas ihop med en objektivitet och mätbarhet i det 

undersökta området. Vi kommer alltså inte att tolka eller värdera de siffror vi får fram utan 

endast ställa de mot varandra för att kunna jämföra företagen mellan varandra.  
 

2.4 Forskningsansats 
Forskningsansatsen beskriver kopplingen mellan teori och praktik. De två vanligaste 

uppfattningarna om detta förhållande benämns deduktion och induktion. Induktion innebär 

att slutsatser uppnås baserat på empirisk erfarenhet och sedan kopplas till existerande teori 

eller att en helt ny teori utvecklas (Bryman, 2011, s. 28; Saunders, et al., 2009, s. 124). 

Teorin blir alltså i en induktiv studie en produkt av forskningen. I denna uppsats kommer vi 

dock att använda en deduktiv forskningsansats. Det deduktiva sättet innebär att forskaren 

utgår från teorier som ligger till grund för att skapa ett antal hypoteser (Bryman, 2011, s. 

26). Hypoteserna testas sedan och resultatet visar om dessa kan bekräftas eller förkastas. 

Slutsatser genereras sedan utifrån resultatet. Man kan även säga att teorin testas empiriskt.  
 

Den deduktiva forskningsansatsen är den som blir mest lämplig för vår studie. Detta då vi 

som tidigare nämnt ämnar att undersöka om de ekonomiska fördelarna med revision 

stämmer. Den teori som kommer att ligga bakom våra hypoteser blir de teorier som 

förklarar vilka ekonomiska fördelar revision kan skapa. Därefter skapar vi hypoteser som 

testas empirisk genom att vi granskar insamlad data i form av nyckeltal från bokslut. 
 

2.5 Perspektiv 
Eftersom vi kommer att granska de ekonomiska effekterna hos företagen till följd av 

pliktavskaffandet så kommer vi att utgå ifrån företagens perspektiv. Vi kommer att utgå 

från hur den frivilliga revisionen har påverkat företagen men även titta lite på de sociala 

konsekvenserna. Detta görs i form av revisionens samhällsnytta genom att se om vår 

forskning kan underlätta för företag att bedöma om revision är növdvändigt eller inte. 
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2.6 Litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen har varit att hitta teorier som dels ger en bakgrund till vad 

revision och kreditgivning handlar om men som även kan hjälpa oss reda på vilka 

ekonomiska effekter som kan härledas till revision. När vi sökte litteratur använde vi oss 

främst utav Umeå Universitetsbibliotek, Google Scholar, Emerald Journals och  DiVA 

portal. Via Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion hittade vi tryckt litteratur i form av 

uppsatser och facklitteratur. Genom universitetsbiblioteket har vi via dess avtal fått tillgång 

till en mängd internationella databaser som ger oss tillgång att kostnadsfritt läsa och ladda 

ner artiklar. Google Scholar söker akademisk litteratur från förlag, vetenskapliga 

organisationer och universitet (Bryman, 2011, s. 114). DiVA är ett arkiv med 

forskningspublikationer och studentuppsatser från svenska forskningsinstitut och lärosäten 

som vi främst använt till att hitta tidigare uppsatser som skrivit om revisionsplikten.  
 

Vi har även tagit stor hjälp av de tidigare uppsatser vi läst genom att granska de källor som 

de använt för att se om det är något som vi kunnat använda.  
 

Sökord som vi använt i sökandet: audit, credit rating, voluntary audit, credit reporting 

quality, audit exemption, small companies, Loan decision, Audit demand, SME, 

revisionsplikt, konkurser i småföretag, kreditgivning. Agetteori, intressentmodell, 

finansiering sme, skuldsättning. 
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2.7 Källkritik 
Till vårt teoriavsnitt har vi främst använt oss av artiklar och facklitteratur som handlat om 

revision, kreditgivning och revisionspliktens avskaffande. Den litteratur som behandlat 

revision har till största del varit utgiven från FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). 

Att denna förening står bakom publikationen är en stark indikation på att det som står 

skrivet är att anse som tillförlitligt då syftet med materialet är att utbilda blivande och 

nuvarande revisorer. Thomas Carrington är universitetslektor vid Uppsala universitets 

företagsekonomiska institution och är författaren bakom boken Revision som vi använt 

flitigt. Då Carrington dessutom varit exekutiv ledamot i Svenska Revisionsakademien och 

arbetat som revisor ger det tyngd för hans trovärdighet som källa.   
 

Litteraturen som använts till teorier kopplade till kreditgivning står Birgitta Svensson, 

Staffan Wilow och Roland Sighblad bakom. Svensson står bakom en avhandling vars syfte 

är att utveckla kunskap inom kreditbedömning med fokus inom redovisning. Wilow och 

Sigbladh har givit ut en praktisk handbok om kreditgivning och arbetar båda två inom 

området vilket ger dem god kunskap i ämnet. Båda publikationerna har tagits fram i ett 

utbildande syfte, något som ytterligare stärker dess trovärdighet.  
 

Totalt har det i detta arbete refererats till omkring 15 vetenskapliga artiklar på både svenska 

och engelska. Artiklarna vi har använt har vi försökt se till att till så hög grad som möjligt 

vara “peer reviewed”, vilket innebär att de gått igenom en granskningsprocess och därmed 

bör anses som tillförlitliga. Flera artiklar är dessutom internationella och har citerats i flera 

tidigare uppsatser. Vi har även använt oss av så nya artiklar som möjligt för att på så sätt få 

en så uppdaterad och relevant information som möjligt. När det handlat om äldre teorier har 

inte lika mycket vikt lagts vid att den ska vara nyligen publicerad utan istället har fokus 

legat på att hitta grundkällan till teorin. Den artikel som sticker ut mest när det kommer till 

ålder är Jensen & Mecklings artikel från 1974 där agentteorin tas upp. Anledningen till att 

den trots allt känns aktuell idag är för att den flitigt används i annan litteratur.  
 

I kapitel två och fyra, som behandlar teoretisk och praktisk metod, har vi till största del 

använt oss av boken Samhällsvetenskapliga metoder som har en praktisk inriktning till  

samhällsvetenskaplig forskning. Boken är skriven av Alan Bryman, framstående professor i 

organisations- och samhällsforskning vid Universitetet i Liecester.  
 

För att kontrollera och säkerställa att källorna håller en hög kvalitet har dessa frågor ställts 

när källor har eftersökts: 

 

• Vem är författare? • Vilket är syftet? • För vem är materialet skrivet? • Hur aktuellt är 

materialet? • Är referenserna i ordning? • Hur trovärdigt är innehållet? • Är artikeln 

referentgranskad? • Hur många tidigare citeringar har artikeln? 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Revision 

Revision sägs vara grunden till ett välfungerande näringsliv och samhälle då den bland 

annat bidrar till att ge trovärdighet åt företags finansiella påståenden, vilket gör det svårt att 

förneka dess roll i dagens marknadsekonomiska samhälle. Revision innebär i korthet att 

kritiskt granska och bedöma företagets förvaltning och redovisning (FAR 1999, s 9). Det 

finns många olika typer av revision, såsom miljörevision, riksrevision och IT-revision 

(Carrington, 2014, s. 254). I den här studien kommer vi endast att titta närmre på extern 

revision av aktiebolag då det är den typen av revision som blir relevant när det kommer till 

finansiell granskning. 

 

I Aktiebolagslagens 9:e kapitel (SFS 2005:551) framgår att revisorns arbetsguppgifter 

innefattar att granska bolagets årsredovisning och bokslut samt styrelsens, och den vice 

direktörens, förvaltning av företaget. Valet av revisor sker årligen och görs utav bolagets 

aktieägare på årsstämman (Bolagsverket, 2015). Det brukar utifrån revisorns 

arbetsuppgifter talas om att revisionen bygger på tre grundpelare; oberoende, tystnadsplikt 

och kompetens, som alla finns reglerade i Aktiebolagslagens nionde kapitel (FAR, 1999, s. 

9). Med oberoende menas att den som utför revisionen inte får ha någon koppling till 

företaget som skulle leda till att denne har andra intressen än att genomföra en fullgod 

revision. Det kan exempelvis innebära att den som utför revisionen inte får äga aktier i 

bolaget. Tystnadsplikten finns till för att skydda företaget för att hemligheter inte ska 

komma ut till det allmänna då revisorn måste ta del av en väldig massa information för att 

kunna genomföra revisionen på ett betryggande sätt. Om det funnits rädsla för att en del 

känslig information skulle läcka ut skulle det innebära att revisorn inte fick nog med 

information som skulle leda till en dåligt utförd revision (FAR, 1999, s. 44). Den tredje och 

sista grundpelaren, kompetens, är viktigt för att se till så att endast godkända eller 

auktoriserade revisorer genomför revisionen. Att en revisor är godkänd innebär att denne 

enligt äldre bestämmelser blivit godkänd som revisor men utan att ännu avlagt 

revisorsexamen (SFS 2001:883). För att titulera sig som auktoriserad revisor måste man 

dessutom genomgå en högre revisorsexamen och ha uppfyllt de krav som krävs för att få 

genomföra provet (Revisorsnämnden, u.å.). 

 

Målet med varje revision är alltså att komma fram till en rapportering i form av 

revisionsberättelse vars syfte är att ge ett uttalande om årsredovisningen, bokslutet och 

styrelsens förvaltning (Justitiedepartementet, 2010, s. 49). Det görs även ett uttalande om 

företagets förmåga till fortsatt drift (going concern) där revisorn ger sin syn på 

företagsledningens bedömning om att kunna fortsätta bedriva verksamheten (Carrington, 

2014, s. 194). Revisionsberättelsen har ofta stor inverkan på omvärldens syn på det 

reviderade företaget och vad den ska innehålla finns därmed reglerat i ISA (International 

Standards on Auditing). Detta för att gynna trovärdigheten på en global nivå och underlätta 

för granskning då alla går efter samma standard (Carrington, 2014, s. 59). I ISA 700 står det 

bland annat skrivet att en rapport och ett uttalande i revisionsberättelsen ska lämnas där det 

framgår om en årsredovisning i all väsentlighet överensstämmer med årsredovisningslagen 
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(FAR, 2014, s. 51). Enligt aktiebolagslagen måste en revisionsberättelse dessutom 

innehålla rekommendationer till årsstämman om den ska fastställa balans- och 

resultaträkningar, bevilja styrelsen med ansvarsfrihet samt om de ska följa den föreslagna 

vinstdispositionen (FAR, 2014, s. 51). 

 

I de allra flesta fallen så resulterar revisionen i en ren revisionsberättelse. Där uttalar 

revisorn sig att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet, den föreslagna vinstdispositionen och 

balans- och resultaträkningar bör godkännas av årsstämman. Skulle det vara så att den 

utförda revisionen påvisar väsentliga brister i årsredovisningen måste detta anmärkas av 

revisorn i form av en oren revisionsberättelse (FAR, 1999, s. 33). Detta är något som 

företagen i allra högsta grad försöker undvika då orena revisionsberättelser är så pass 

sällsynt förekommande och därmed skickar ut starkt negativa signaler om företaget 

(Lennartsson, 2014, s. 31). Det har även visat sig att skatteverket ofta använder orena 

revisionsberättelser som urvalsmetod när de ska fördjupa sina granskningar av företag 

(Justitiedepartementet, 2010, s. 63).  

 

Sammanfattningsvis får alltså revisorns åsikter sitt tyngsta värde när de finns i en oren 

revisionsberättelse, fram tills dess bidrar de inte med så mycket annat än att säga att inga 

väsentliga fel förekommer. Det blir en slags icke-information som grundas i att över 99% 

av alla revisionsberättelser är rena (Catasús, 2014). 

 

I normala fall hindras revisorn av sin tystnadsplikt att diskutera revisionens innehåll till 

tredje part. Ett undantag till detta är om vid eventuell misstanke om brott som utförts av 

styrelsen och står skrivet i 9 kap. 42-43§ Aktiebolagslagen (Carrington, 2014, s. 178). Det 

innebär emellertid inte att revisorn måste vända sig direkt till åklagaren vid minsta lilla 

misstanke. Om brottet är av obetydlig karaktär eller redan åtgärdat behöver ingen anmälan 

göras, men utan skäligt dröjsmål ska revisorn underrätta styrelsen (Carrington, 2014, s. 

180). Skulle däremot detta bedömas vara menlöst i den mening att styrelsen inte gör något 

åt det så ska revisorn vända sig till åklagare samt avgå från sitt uppdrag och anmäla detta 

till bolagsverket (Carrington, 2014, s. 180). 
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3.1.1 Intressentmodellen 

För att kunna ta reda på vilka ekonomiska effekter som kan komma att bli synbara genom 

en revision kommer vi först att se vilka olika värden som den kan tänkas bidra med. För att 

enklare kunna besvara den frågan ska vi först titta närmare på vilka det är som kan ha 

intresse av att en revision genomförs hos företaget. Detta görs utifrån intressentmodellen 

som finns illustrerad i figur 2. 

 

Figur 2. Intressentmodellen. 

 

Alla företag har intressenter i den bemärkelsen att de påverkar eller blir påverkade av hur 

det går för företaget (Freeman, 2010, s. 52). Intressentmodellen finns till för att belysa att 

vinstmaximering till ägarna inte ska ses som företagsledningens enda mål, utan att de även 

ska se till att leva upp till de övriga intressenternas intressen som kan röra sig om annat än 

ekonomisk vinst (Freeman, 2010, s. 25). Trots att företagets revisor väljs av företagets 

ägare så syftar alltså revisionen inte enbart till att tillfredsställa deras behov. De externa 

intressenternas intressen måste även de tas till vara på. Detta synsätt innebär att beroende 

på den relation någon har till företaget så kommer även olika värden att ses med revision.  

 

Kreditgivare har ett primärt intresse i att ta del i den information som hjälper dem att 

bedöma huruvida företaget kommer att kunna betala de räntor och amorteringar som följer 

med krediten (Sundgren et al, 2013, s. 25). För att kunna uttala sig om betalningsförmågan 

hos företagen tittar bankerna på något som heter kreditrisk, en bedömning av risken till att 

företaget inte kommer att leva upp till sina förpliktelser att betala av skulden genom att 

hamna på obestånd (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 34). Kreditrisken sätts utifrån analyser av 

företaget som bland annat innefattar dess årsredovisning (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 34). 

Om de korrekt ska kunna bedöma kreditrisken krävs att den information som presenteraras 

ger en rättvisande bild av företaget. Den nytta revisionen kan bidra med är att ge en 
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försäkran om att den presenterade informationen inte innehåller väsentliga fel och även ge 

ett uttalande om att företagets fortsatta drift, för att på så vis försäkra kreditgivaren om att 

företaget kommer att kunna fullfölja sina förpliktelser.   

 

Leverantörer har i likhet med kreditgivaren intresse i att se till att betalningar kommer att 

kunna betalas i tid vid kreditering av varor och tjänster (EY, 2014). En viss skillnad mellan 

leverantörer och långivare är dock att leverantörerna har en betydligt kortare horisont på 

sina betalningar då de oftast betalas inom 30 dagar. Denna skillnad gör att leverantörerna är 

mer intresserade av att ta del av den information som möjliggör bedömning till hur snabbt 

företagets tillgångar går att omsätta till likvida medel (Sundgren, et al. 2013, s. 26). Även 

här kan det då bli relevant med en revision som tillstyrker företagets redovisning så att de 

nyckeltal som berör likviditeten ser ut att stämma och att de på så sätt kan bedöma att 

företagets kortsiktiga betalningsförmåga ser tillräckligt bra ut för att fullfölja sina 

betalningar i tid. 

 

Även de anställda har intresse av att företaget har en tillräckligt bra likviditet. De vill ju 

försäkra sig om att företaget kommer kunna betala ut deras löner. Utöver det så har de 

anställda tillsammans med fackförbund intresse i att se hur företagets ekonomiska ställning 

ser ut för att kunna bedöma löneutveckligar och risker i och med anställningar (Sundgren et 

al, 2013, s. 27). Information av sådan karaktär hittas även den i redovisningen och de bör då 

se en revision som ett steg i att bekräfta att de uppgivna siffrorna som företaget presenterat 

överensstämmer med verkligheten. 

 

Kunder till företagen har som främsta intresse i företagets fortsatta drift på lång sikt. 

Anledningen till detta kan ligga i att de vill kunna försäkra sig om sina leverantörers 

framtida garantier, uppdaterade produkter eller reservdelar (Sundgren et al, 2013, s. 27). I 

en revision ska revisorn enligt Carrington (2014, s. 194) kunna granska styrelsens 

bedömning av företagets fortsatta överlevnadsförmåga och göra ett uttalande om denna, 

något som således bör vara av intresse för dess kunder.  

Stat och kommun är främst intresserade att se till att den finansiella rapportering som 

lämnas till olika myndigheter så som skatteverket och konkurrensmyndigheter ger en 

rättvisande bild av verkligheten (Sundgren et al, 2013, s. 27). Det främsta kanske då kan 

anses vara de resultat som presenteras så att dessa inte underskattas för att på så vis betyda 

lägre skatteintäkter. 

 

Företagsledningen och styrelsen kan dra nytta av revisorns expertis inom ekonomiska 

frågor i form av en rådgivare (Svanström, 2008, s. 263; EY, u.å.). Den rådgivning som 

förekommer vanligast utgår från revisorns kärnkompetens och omfattar oftast juridik, 

redovisning och skattefrågor (Svanström, 2008, s. 263). Detta kan vara av vikt då det enligt 

Carter & Van Auten (2006, s. 510) har visat sig att en bristande kompetens hos ägaren eller 

ledningen är en starkt bidragande faktor till att mindre företag går i konkurs. Revisorns 

kunskaper kan därför användas som ett intyg på styrelsens och ledningens förvaltning av 

företaget, något som inte bara är av intresse för ledningen utan även aktieägarna (Sundgren 

et al, 2013, s. 22). Granskningen av ledningen och styrelsen kallas för förvaltningsrevision 

och går ut på att se till att de inte bryter mot lagar eller instruktioner mot bolagets stadgar 

(Carrington, 2014, s. 173). För styrelsen och ledningen blir det här viktigt med revision. 

Detta eftersom att de på så sätt får en försäkran gentemot företagets ägare att de fullgjort 
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sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och inte ska bedömas ersättningsskyldig för 

eventuell skada de påstås ha vållat företaget. I mindre bolag är det dock inte vidare troligt 

att detta är ett problem då bolagen oftast förvaltas av samma personer som äger företaget 

(Tabone & Beldacchino, 2003).  

 

Aktieägarna är de som kanske har det mest uppenbara intresset av hur det går för företaget 

rent finansiellt. Inte bara vill de se försäkra sig om att företaget går med vinst utan även av 

att förvaltningen av företaget som sköts av styrelse och ledning gör med rätt prioriteringar 

(Sundgren et al, 2013, s. 22). I vår studie kommer vi endast att titta närmare på mindre 

aktiebolag och det är därför troligt att de som äger företaget är samma personer som sköter 

den löpande förvaltningen. Det är trots det inte bara befintliga ägare som har intresse av hur 

det går, utan även potentiella investerare vill kunna ta del av redovisningen för att kunna se 

huruvida det är av intresse att investera i företaget eller inte (Sundgren et al. 2013, s. 22). 

Både nuvarande och potentiella ägare har alltså intresse av att se så att de presenterade 

räkenskaperna stämmer och således ha intresse av en extern revision som kan styrka denna 

information. 
 

3.1.2 Agentteorin 

När ett företag växer och blir i behov av extern finansiering finns det i huvudsak två 

alternativ att välja på. Det ena är att emittera ut aktier genom att sälja av delar av företaget 

för att på så sätt öka aktiekapitalet. Det andra sättet är att söka efter ett lån genom en 

kreditgivare. I vår studie kommer vi enbart att fördjupa oss i det senare alternativet då vi 

som tidigare nämnt endast är intresserade av mindre aktiebolag. Dessa mindre företag har 

oftast inte så komplicerade ägarstrukturer vilket innebär att den som äger företaget oftast 

även är i kontroll och är ett så kallat ägarlett företag (Tabone & Beldacchino, 2003). I och 

med att den som äger företaget också är i kontroll uppkommer inte agentproblem i samma 

bemärkelse som beskrivs i agentteorin, att ett agentförhållande där principalen, ägaren, 

delegerar ansvar och beslutsfattandet till agenten som utgörs av företagets styrelse och 

ledning (Jensen & Meckling, 1976). Agentproblemet innebär således att ägande och 

kontroll skiljs åt och det kan därmed uppstå en intressekonflikt mellan principal och agent 

då deras motiv kan skilja sig åt.  

 

De intressekonflikter som kan uppstå kan ge upphov till något som kallas för 

agentkostnader och innebär att när agenten handlar i egenintresse kan principalen gå med 

en ekonomisk förlust (Jensen & Meckling, 1976). Då ägande och kontroll som sagt 

troligtvis inte är separerade i de företag som kommer att granskas så kommer inte exakt 

denna typen av agentproblem att uppstå. Däremot kan en liknande typ av agentproblem 

uppstå, nämligen mellan kreditgivaren och företaget. I det fallet skulle alltså kreditgivaren 

kunna ta rollen som principal, och företaget som agent då det likt teorin av Jensen & 

Meckling (1976) uppstår en separation över ägande och kontroll. Skillnaden blir att det i 

detta fall handlar om den utlånade krediten som ägs av banken men förvaltas av företaget. 

När företaget inte riskerar sitt eget kapital kan det i vissa fall leda till att företaget fattar 

beslut som är lönsamma för dem men kostsamma för kreditgivaren (Berk & DeMarzo, 

2014, s. 553). 
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När företaget ansöker om ett lån hos kreditgivaren uppkommer ett problem i form av 

informationsasymmetri. Detta problem kan sägas uppkomma i två olika typer, adverse 

selection och moral hazard (Carrington, 2014, s. 19). Adverse selection syftar till 

problematiken som rör själva ingåendet i avtalet vid exempelvis beviljandet av ett lån 

(Sundgren et al, 2013, s. 28). Det kan exempelvis handla om att ifall det finns en marknad 

där hälften av företagen kommer att hamna på obestånd men det går inte att veta vilka 

företag som kommer att hamna i obestånd och inte. Detta kommer leda till att den ränta 

som kreditgivarna sätter blir ett genomsnitt på den marknadsrisk som finns. I och med detta 

kommer de företag som inte kommer att hamna på obestånd troligtvis söka finansiering på 

annat håll då de anser att räntorna är för höga (Sundgren et al, 2013, s. 28). Revisionens roll 

här blir då att minska den informationsasymmetri som uppstått genom att som en extern 

granskare försäkra kreditgivarna om att de reviderade företaget inte kommer att gå i 

konkurs. Detta bör alltså underlätta för bankerna att sätta rätt ränta för de företag som 

ansöker om lån.  

 

Det andra problemet, moral hazard, handlar om problematiken när ett avtal väl ingåtts och 

risken inte är jämnt fördelad mellan parterna (Carrington, 2013, s. 18). Det kan exempelvis 

handla om att ett företag som beviljats ett lån inte längre kommer vara lika försiktigt vid 

framtida investeringar som om det hade investerat sina egna pengar (Sundgren et al, 2013, 

s. 28). För att undvika att detta problem uppstår kan kreditgivaren minska risken genom att 

införa en riskpremie för företaget (Carrington, 2014, s. 18). En riskpremie kan exempelvis 

vara en krävd säkerhet eller en högre ränta. Enligt Jensen och Meckling (1976) är en 

oberoende granskare ett effektivt sätt att se till att agenten handlar i principalens intresse. 

Genom att revisionen bidrar med att styrka den finansiella informationen så kommer 

kreditgivaren även här bli försäkrad om att driften av företaget sköts och det finns inte 

längre någon anledning till en höjd riskpremie (Carrington, 2014, s. 18).  

 

3.2 Kredit 

När mindre företag söker efter olika sätt att finansiera sin verksamhet är det vanligare att de 

ansöker om lån än att de emitterar ut aktier för att därigenom utöka aktiekapitalet (Tabone 

& Beldacchino, 2003). Fördelen med banklån istället för att sälja av delar av företaget är att 

kontrollen av företaget är kvar hos de ursprungliga ägarna och de därmed undviker de 

tidigare nämnda agentproblemen. Detta gör att bankerna blir den viktigaste 

finansieringskällan för små och medelstora företag (Europeiska kommissionen, 2007, s. 5). 

 

Innan ett företag kan få sin kreditansökan beviljad måste först en kreditprövning på 

företaget göras av banken. Detta görs alltid då kreditinstitut enligt lagen om bank- och 

finansieringsrörelse måste genomföra en kreditprövning innan lån beviljas (SFS 2004:297). 

Kreditprövningen finns till som en försäkran för banken då kredit endast får ges om 

låntagaren på goda grunder kan förväntas betala tillbaka. För att en kreditgivare ska kunna 

ta beslutet om ett lån ska utfärdas eller inte måste därför företaget som ansökt om krediten 

granskas och bedömas utifrån dess betalningsförmåga och betalningsvilja. 

Betalningsförmågan syftar till gäldenärens faktiska förmåga att betala tillbaka skulden och 

kan upphöra om företaget exempelvis går i konkurs (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 33). 

Betalningsviljan däremot innebär ett företags betalningsmönster av exempelvis fakturor där 
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en hög betalningsvilja representeras av att fakturorna i hög grad betalas i tid (Sigbladh & 

Wilow, 2008, s 33). För att kunna bedöma detta på ett betryggande sätt baseras kreditrisken 

på diverse information från företaget såsom företagets affärsidé, strategi och årsredovisning 

(Sigbladh & Wilow, 2008, s. 34). Ofta samlas också information om dess ekonomiska 

situation in från kreditupplysningsföretag, till exempel UC, som idag med hög precision 

kan förutäga huruvida företagen kommer att överleva de närmsta 12 månaderna eller inte 

(Sigbladh & Wilow, 2008, s. 33).   

Basel är ett internationellt regelverk för kapitaltäckningskrav på banker som skapades i ett 

steg mot att gynna konkurrensen mellan kreditinstitut, banker och finansbolag samt minska 

risken för nya finanskriser (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 40). Bankernas 

kapitaltäckningskrav syftar till den kapitalreserv som de enligt lag måste ha kvar för att 

kunna täcka eventuella förluster. Basel II införlivades i Sverige år 2007 genom 

kapitaltäckningslagen (Finansinspektionen, 2015). Innan dess införande hade lånets storlek 

varit avgörande för vilket minsta kapitalbelopp bankerna måste sätta av. Basel II flyttade 

fokus från lånets storlek till den risk som är förknippad med lånet såsom marknadsrisk, 

operativ risk och kreditrisk (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 40). Detta har lett till att 

kreditvärderingens vikt i kreditgivningsprocessen ökat (Europeiska kommissionen. 2004, s. 

9). Efter finanskrisen som tog fart 2008 har även Basel III tillkommit vars syfte är att 

ytterligare minska bankernas risker och göra bankerna mer tåliga mot förluster. Mer kapital 

av bättre kvalitet krävs och nya krav på likviditet införs (Sveriges Riksbank, 2011). 

Bankerna måste alltså sätta av mer kapital och en större buffert än tidigare. 
 

De nya regelverken gör alltså att bankerna tvingas titta mer ingående på riskerna vid en 

kreditgivning. För att kunna betygsätta dessa risker används scoring, eller kreditbetyg som 

det heter på svenska. Förändringarna i och med Basel III leder till att krediter med större 

bedömd risk kräver större kapitalreserv och blir därmed mer kostsamma för bankerna och 

även dess kunder. Samtidigt blir säkrare krediter mindre kostsamma då dessa omvänt 

kräver mindre kapital. Effekter av Basel II och III kan därmed vara att företag ställs inför 

högre krav för att få kredit och får se en ökad bredd av olika kreditvillkor och räntor. 

 

3.2.1 Kreditbetyg  

Användning av kreditbetyg är en metod som väger samman all för banken relevant 

information om företaget till en enda siffra som speglar företagets kreditvärdighet. Det 

innebär att alla risker bedöms tillsammans istället för var och en för sig för att på så sätt 

kunna ge en objektiv och konsekvent bedömning av kreditrisken (Sigbladh & Wilow, 2008, 

s. 132). 

 

Den information som samlas in för att bedöma ett företags betalningsförmåga berör vissa 

av företagets egenskaper såsom ledningens kompetens och strategi (Sigbladh & Wilow, 

2008, s. 32). Ju större företaget och lånesumman är desto mer information samlas in, även 

företagets verksamhetsplan kan komma att utvärderas för att se hur deras plan att nå sina 

mål ser ut (Europeiska kommissionen, 2004. s. 12). Företaget jämförs sedan med andra 

företag med liknande egenskaper för att uppskatta risknivån och se hur vanligt det är att 

lånen inte återbetalas för företag i samma kategori (Sigbladh & Wilow, 2008, s. 139). 
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Informationen består av både kvalitativa och kvantitativa egenskaper. Kvalitativa 

egenskaper samlas oftast in från möten med det berörda företaget och dess ledning. 

Europeiska kommissionen gjorde 2004 en studie av europeiska banker som undersökte 

deras aktuella strategier för små och medelstora företag samt vilka kvalitativa egenskaper 

de föredrog hos dem som kredittagare. Den egenskap som bankerna enligt studien ansåg 

vara av allra störst vikt hos företagen var företagsledningens kunskap och erfarenhet. 

Därefter placeras hur situationen på företagets marknad ser ut och vilken företagsform som 

företaget har. Företagsformen påverkar det juridiska betalningsansvaret hos ägarna och är 

därför intressant för kreditgivare (Europeiska kommissionen, 2004, s. 13). Exempelvis får 

en juridisk person i form av ett aktiebolag ta lån i företagets namn och därmed blir 

aktieägarna inte personligt betalningsansvariga så länge de inte missköter sig enligt 25 kap. 

19 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

 

Eftersom banker saknar juridisk rätt att titta på företagets bokföring så måste de därför 

fokusera på årsrapporterna. Kvantitativ information samlas av den anledningen in från 

bokslut och årsrapporter. Det kreditgivarna enligt Europeiska kommissionen (2004, s. 12) 

främst tittar på är ekonomiska siffror, såsom likviditet och lönsamhet, och nyckeltal i form 

av skuldsättningsgrad. 

 

Bruns och Fletcher (2008, s. 185) undersökte bankers riskbedömning av små och 

medelstora företag i Sverige och kom även dem fram till att banker lägger stor vikt vid 

företagets årsrapport. Mindre företags årsredovisning kan skifta i kvalitet och tillförlitlighet 

eftersom det inte alltid är självklart att den som har hand om ekonomin har någon formell 

utbildning i ämnet. Revisionen kan därför ses som en garanti för att årsredovisningen är 

korrekt utförd och går att lita på. Enligt en kvalitativ studie av Svensson (2003) anser 

banker att en ren revisionsberättelse ökar tillförlitligheten för årsredovisningen och är 

därmed av betydelse för företagets kreditvärdighet. Studien av Svensson (2003, s. 167) kom 

även fram till att banker dessutom kan komma att fråga revisorn om företagets räkenskaper 

och efterfråga revisionspromemorian för att ytterligare öka tillförlitligheten och minska 

risken. En revisionspromemoria, eller ett revisions-PM som det kallas, innehåller de frågor 

som tagits upp i revisionen samt vilka problem eller förbättringar som bör åtgärdas (Target, 

2011, s. 7). Den efterfrågan som bankerna har på denna försäkran har i Danmark visat sig 

vara den huvudsakliga orsaken till att företag valt att fortsätta med revision trots att de även 

där avskaffat den allmänna revisionsplikten (Collins, 2010, s. 227). 

 

Slutligen vägs allt detta samman och statistiska algoritmer genererar ett kreditbetyg som 

motsvarar risknivån (se figur 3). Fördelar är bland annat att bedömningen blir objektiv när 

det är en dator som genererar betyget istället för en människa som kan bli subjektiv på 

grund av kontakten med företaget (Sigbladh & Wilow, 2008 , s. 132). När allt sköttes via 

mänsklig bedömning så fanns risken att den som satte kreditbetyget kunde bli allt för 

påverkad av tidigare erfarenheter som på så sätt hindrade objektiviteten i bedömningen. 
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Figur 3. Hur låntagare är kreditvärderade (Europeiska kommissionen, 2007, s. 12). 

 

När kreditgivarna sätter betyget är det som sagt många olika variabler som tas i åtanke. När 

studier på vilka signaler som kan påverka betyget gjordes i Storbritannien år 2011 återfanns 

starka bevis för att en revision som görs utan lagtvång innebar fördelar (Lennox & Pittman, 

2011, .s 1675). De såg att företagen som fortsatte att ha revisor efter att plikten avskaffats 

hade fått signifikant högre kreditbetyg än tidigare. Samtidigt såg de att företagen som valt 

bort revisor drabbades av lägre kreditbetyg då det sänder negativa signaler till kreditgivarna 

och tar bort garantin som revisionen innebär (Lennox & Pittman, 2011, s. 1675). Fortsatta 

studier visade dessutom på att de företag som valt bort revision visade på mindre 

försiktighet och lägre kvalitet i sina finansiella rapporter (Dedman & Kausar, 2012. s. 416). 

Ett högt betyg är fördelaktigt och betyder att företagets betalningsförmåga anses vara stark, 

något som leder till att lånen oftare beviljas och högre summor kan lånas ut till lägre ränta. 

Sannolikheten att företaget betalar tillbaka sitt lån som avtalat bedöms alltså vara högre än 

hos ett företag med ett lägre kreditbetyg.  
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3.2.2 Kreditbeslut och räntesättning 

Kreditbetyget är det största beslutsunderlaget till lånebeslutet (se figur 4). Är betyget högt 

nog är det ytterst sannolikt att lånet medges. Utifrån betyget kan kreditgivaren även se om 

någon säkerhet krävs för att lånet ska beviljas. Lån med säkerhet betyder oftast att 

kreditgivaren lämnas en pant i form av en tillgång (Resurs Bank, u.å.). Det kan till exempel 

röra sig om en fastighet eller anläggningstillgångar såsom maskiner och fordon. Detta utgör 

en trygghet för banken som får förmånsrätt över panten om låntagaren ej kan fullfölja 

betalningarna. Att ha förmånsrätt innebär att banken har förtur till den ställda säkerheten 

före andra borgenärer vid en eventuell konkurssituation (Adlercreutz, 2004, s. 78). En 

säkerhet kan även utgöras av en borgensman, till exempel företagets ägare, som då blir 

personligt betalningsansvarig ifall företaget ej kan betala tillbaka lånet (Resurs Bank, u.å.).  

 

 
Figur 4. Kriterier som kreditbeslutet grundas på (Europeiska kommissionen, 2007, s. 14). 

 

Vid en undersökning som genomfördes av Gómez-Guillamón (2003) studerades 

revisionens roll i finansierings- och investeringsbeslut i Spanien. De fann stöd till att en 

revisionsberättelse starkt influerar bankers kreditbeslut. Företag som kunde lämna en ren 

revisionsberättelse hade en större chans att bli beviljade lån än de företag utan revisor. Att 

ha en revisionsberättelse inverkade även på hur stor summa som lånades ut av bankerna 

(Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). Enligt en studie gjord på amerikanska småföretag 

visades det att svårigheter att hitta nytt kapital var en av de tre vanligaste bidragande 

faktorerna till konkurs (Carter & Van Auten, 2006, s. 510). Då revision underlättar 

företagets möjlighet till att söka kapital i form av lån och avsaknad till kapital är en vanlig 

orsak till konkurs bör således företag med revisor vara mindre konkurskänsliga än företag 

utan revisor.  

 

Vid fastställande av lånevillkoren för en kredit används även kreditbetyget. I första hand 

vid fastställande av räntenivån och lånesumman. Om lånet har hög risk kommer 

kreditgivaren att kräva en högre ränta för att täcka möjliga förluster på lånet. Förväntade 

förluster och kapitalkostnad är direkt kopplade till kreditbetyget (se figur 5). 
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Figur 5. Räntesättning (Europeiska kommissionen, 2007, s. 15). 

 

I USA genomförde Blackwell (1998) en studie där han undersökte sambandet mellan 

revisionen och räntesättningen på lån. Ett stickprov på 70 företag visade att företag som 

hade revisor i snitt hade 0,25 procentenheters lägre räntor än de företag utan (Blackwell et 

al, 1998, s. 69). Kim et al (2007) gjorde en liknande undersökning i Sydkorea och ur ett 

stickprov på 9168 räkenskapsår hade de med frivillig revision signifikant lägre räntor på 

deras skulder än företag utan revision. Skillnaden blev i genomsnitt så mycket som 0,6 

procentenheter. De fann även att företag som anlitade de 4 största internationella 

revisionsbyråerna, The Big Four, fick lägre räntor än företag med andra revisorer. Om ett 

företag som tidigare inte haft revisor skaffar det leder också till lägre räntekostnader för lån 

(Kim et al, 2007, s. 26). 
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3.2.3 Skuldsättning och revision 

En företagare har som tidigare nämnts främst två sätt att få tag på externt kapital, sälja 

aktier eller låna via en kreditgivare. Eftersom kapitalmarknader och aktieförsäljning oftast 

inte är något alternativ för små aktiebolag får bankerna en ännu större roll i dess 

kapitalstruktur jämfört med större bolag (Burgstaller & Wagner, 2015, s. 93). Det är inte 

helt självklart att ett företag med 100% i soliditet, alltså ett företag som finansierats enbart 

med hjälp av eget kapital, är i bättre finansiell sits än de företag med skulder om man ser ur 

ett vinstmaximeringsperspektiv.  

 

En optimal balans på skuldsättning är av stor vikt för alla företag då det hjälper till att 

uppnå maximal lönsamhet och kan höja företagets värde (Yazdanfar & Öhman, 2015). 

Vilken grad av skuldsättning som är optimal skiljer sig en del mellan olika typer av företag 

och för att kunna beräkna vilken kapitalstruktur som är lämpligast kan hävstångsformeln 

användas (Berk & DeMarzo, 2014, s. 563). Hävstångsformeln är en beräkning på vilken 

grad av skuldsättning som ger bäst avkastning beroende på bland annat räntenivå, skattesats 

och affärsrisk. Ju högre skuldsättning desto större hävstångseffekt blir det av en förändring 

i affärsrisken. Exempelvis kan ett moget företag med låg tillväxt och affärsrisk, exempelvis 

fastighetsbolag, vara företag som bör ha hög skuldsättning och därmed en hög hävstång 

(Berk & DeMarzo, 2014. s. 564). En nackdel som uppkommer med skuldsättning är att 

företagen blir mer sårbara för finansiella kriser, då blir vikten av revisionen ännu tydligare 

då revisorn även fungerar som en finansiell rådgivare (Svanström, 2008, s. 185). Enligt 

Svanström (2008, s. 176) är dock rollen som rådgivare i de flesta fall begränsad till 

revisorns huvudsakliga kompetensområden såsom skatt, redovisning och juridik. Detta kan 

förklaras i och med att en allt för stor roll som rådgivare skulle kunna hindra revisorn från 

att utföra revisionen på ett oberoende sätt (Svanström, 2008. s 186). 

 

En studie utförd på mindre aktiebolag i Belgien (Van Caneghem & Van Campenhout, 

2012, s. 354) gav tydliga indikationer på att företagens kvalitativa och kvantitativa 

information påverkade hur pass stor finansiell hävstång de hade. Företag med högre kvalitet 

på redovisningen hade större hävstång än de som uppvisade lägre kvalitet. Bland de företag 

som hade lägre kvalitet på sin redovisning sågs svårigheter att söka extern finansiering. 

Enligt Van Caneghem & Van Campenhout (2012, s. 354) kunde företagens beslutsfattare 

öka tillgängligheten för externt kapital genom att tillgodose kreditgivarna med större 

mängd och högre kvalitet av information genom att anlita en extern revisor. Detta 

överensstämmer med en studie av Carey et. al (2000) som undersökte efterfrågan av 

revision i familjeföretag i USA. Studien påvisade ett samband mellan nivån på företagens 

skulder och deras efterfrågan på revision. Företag som var högt skuldsatta tenderade att till 

större grad efterfråga revision än de företag som var mindre skuldsatta eller skuldfria 

(Carey et al, 2000).  

 

Samma år som Carey et al genomförde sin studie gjorde Tauringana & Clarke (2000) ett 

försök att identifiera vilka faktorer som driver efterfrågan på revision i Storbritannien till 

följd av att revisionsplikten för mindre bolag avskaffats. De kom fram till att ju högre 

skuldmässig hävstång ett företag har desto högre är sannolikheten att de efterfrågar frivillig 

revision. Incitament till detta är att få lägre lånekostnader då bankerna helst vill se 
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reviderade årsredovisningar då dessa tenderar att ge en större säkerhet än oreviderade 

årsredovisningar (Tauringana & Clarke, 2000, s. 162). 

 

Tillväxtverket (2015) visar att färre småföretag ansöker om lån jämfört med tidigare och en 

större andel av de som söker får avslag på sin ansökan. Anledningen till detta kan bero på 

de nya Basel-reglerna som gör företagen mer försiktiga. Även avskaffandet av 

revisonsplikten kan vara en faktor som leder till att årsrapporten från vissa företag som valt 

bort revision inte lever upp till bankernas krav på kvalitet och tillförlitlighet (se figur 6). 

Figur 6. Andel småföretag som ansökt om, men inte beviljats lån och krediter 

(Tillväxtverket, 2015) . 
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3.3 Sammanfattning av teorikapitel 
 
  

 
Figur 7. Sammanfattad teorimodell 

 

1. Revision gör företaget mindre konkurskänsligt. Företag som har revisor använder inte 

bara denne till att revidera räkenskaper, utan även som en rådgivare (Svanström, 2008, s. 

263; EY, u.å.). Detta bör leda till en högre kompetens hos företagets ledning som i sin tur 

bör minska konkurskänsligheten eftersom ägarnas bristande kompetens ansågs vara en stor 

bidragande faktor till konkurser (Carter & Van Auten, 2006, s. 510). Revisorn gör 

dessutom en ytterligare granskning av företagets påstående om dess fortsatta drift 

(Carrington, 2014, s. 194), något som bör ge en viss försäkran av att allt står rätt till i 

företaget. De företag som har revisor påvisade dessutom bättre möjligheter för att finansiera 

sin verksamhet i form av banklån då det i en studie av Spanska kreditgivare framgick att 

företag med en ren revisionsberättelse i större utsträckning blev beviljade lån (Gómez-

Guillamón, 2003, s. 556). Eftersom kapitalbrist var en annan stark faktor till konkurser bör 

därför detta innebära att de företag som har revisor blir mindre känsliga för konkurs. Då 

revisorn dessutom genomför en granskning om going concern inför varje revision är det 

rimligt att anta att företag med revisor får en bättre bild över sin ekonomiska situation och 

därmed kan undvika konkurser lättare än företag utan revisor. 
 

2. Revision leder till lägre ränta. De studier vi tagit del av lyfter fram en rad fördelar med 

revision som kopplas till kreditgivning. Det framgår att det i Storbritannien leder till bättre 

kreditbetyg om företagen genomför en frivillig revision (Lennox & Pittman, 2011, s 1675). 

Vidare så skulle revision dessutom bidra till mer förmånliga räntevillkor enligt studier som 

utförts på företag i både USA och Sydkorea (Blackwell et al, 1998, s 69; Kim et al, 2007, s. 

26). Dessa  teorier kan även bekräftas enligt agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) som 

Revision 

Revisionsberättelse 
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Mindre 
konkurskänsligt 

Höjd 
kreditvärdighet 
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säger att en extern granskare kan fungera till att minska den informationsasymmetri som 

kan uppstå mellan kreditgivaren och företaget. Om informationsgapet minskar så finns inte 

längre någon anledning för banken att sätta en högre riskpremie i form av ränta 

(Carrington, 2014, s. 18). Gäller detta även för svenska företag bör det synas i form av att 

de företag som använder sig av frivillig revision även visar på lägre räntekostnader. 
 

3. Skuldsatta företag visar på större behov av revision. Enligt studier som genomförts i 

USA, Storbritannien och Belgien (Carey et. al, 2000; Tauringana & Clarke, 2000, s. 162; 

Van Caneghem & Van Campenhout, 2012, s. 354) har bevis funnits för att de företag med 

högre skuldsättning har en högre efterfrågan på revision. Den högre efterfrågan kan 

förklaras av de förbättrade lånevillkoren som en revision påstås medföra (Blackwell et al, 

1998, s 69; Kim et al, 2007, s. 26). I Spanien har det dessutom funnit bevis på att revision 

kan leda till att högre kreditbelopp beviljas (Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). Då revisorn 

även kan fungera som en rådgivare för företaget kan behovet av denna öka för att minska 

de finansiella risker som uppkommer vid en ökad skuldsättning (Svanström, 2008, 163). 

Dessa studier pekar mot att ett företag med en högre skuldsättning har ett större behov av 

revision. Om detta även stämmer in på de svenska bolagen vi kommer att undersöka bör 

detta synas genom att de företag som genomför revision också visar på en högre 

skuldsättning. 
 

3.4 Sammanfattning av hypoteser 
Utifrån den teoretiska referensramen och tidigare forskning har ett flertal fördelar med 

frivillig revision lyfts fram. Dessa har kunnat kategoriserats in i tre huvudsakliga syften till 

revision som kommer att vara de hypoteser vi testar i vår undersökning. De hypoteser vi 

kommer att testa är: 
 

 

Hypotes 1: Företag med revisor är mindre konkurskänsliga 

 

Hypotes 2: Företag med revisor har lägre räntor 

 

Hypotes 2: Företag med revisor har högre skuldsättning 
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4. Praktisk metod 

4.1 Undersökningsmetod 
Studien kommer att undersöka om revisionens ekonomiska fördelar går att se hos de små 

aktiebolagen sedan avskaffandet av revisionsplikten. Vi kommer både att granska företag 

som valt att fortsätta med revision och de som avskaffat revisor. Genom att ställa dem mot 

varandra kan vi förhoppningsvis se vilka ekonomiska skillnader som kan uppstå på grund 

av revision. Detta ger oss något att jämföra siffrorna med så att vi kan se om en eventuell 

förändring beror på just revisionen eller om alla företag visat på samma förändring oavsett 

om de valt att fortsätta med revision eller inte.  
 

Om vi vill kunna försäkra oss om att de siffror vi får fram är representativa genomsnitt för 

företagen och därmed inte beror på slump kommer vi att behöva testa väldigt många 

företag. Detta leder till att vi kommer att göra en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 

metod innebär att forskarna söker statistiska resultat genom att på diverse sätt försöka mäta 

verkligheten. Denna metod har en tydlig koppling till deduktion, positivism och 

objektivism, som beskrevs i kapitel 2, och i denna uppsats kommer att praktiseras (Bryman, 

2011, s. 40).  
 

Den forskningsdesign som vi använt i denna studie benämns som longitudinell. En sådan 

design innebär att ett urval studeras vid minst två olika tillfällen (Bryman, 2011, s. 69). Den 

främsta fördelen med en sådan undersökning är att man tillåts se den studerade variabelns 

förändring och utveckling över tid (Saunders et al, 2009, s. 155). I vårt fall tittar vi på 

bokslutsåren 2009 och 2013. Vi valde dessa år för att revisionsplikten avskaffades under 

tiden mellan dessa mätpunkter. Vidare kallas den typen av longitudinell design som vi 

använt oss av för kohortundersökning då vi kommer att studera samma population vid båda 

mätningar (Bryman, 2011, s. 70; Saunders, et al., 2009, s. 262). Detta innebär att vi inte 

undersökt alla företag utan bara de aktieföretag som var aktiva under revisionspliktens 

avskaffande och försöker se effekterna av denna förändring. Den longitudinella designen 

används sällan inom kvantitativ forskning, främst på grund av att den kräver mycket tid och 

resurser (Bryman, 2011, s. 69). Detta bekymmer har vi löst genom att använda den form av 

kvantitativ metod som kan beskrivas som sekundäranalys av redan insamlad data.  
 

4.2 Population och urval 
De företag som vi avser att undersöka är små aktiebolag som inte längre omfattas av 

revisionsplikt. Det handlar alltså om aktiebolag som uppfyller högst ett av följande 

kriterier: mindre än 3 anställda i genomsnitt, mindre än 3 mkr i omsättning eller mindre än 

1,5 mkr i balansomslutning. Detta blir vår population och då vi kommer att använda 

Retriever Business databas för att samla in datan från företagen kommer vi att ha tillgång 

till samtliga företag i populationen. Vi har som tidigare nämnt dock gjort en avgränsning på 

att företagen skall ha över 500 000 i omsättning och att de ska ha registrerats före 2009, 

företagen som stämmer in på dessa krav blir därmed vårt urval. Vi får trots avgränsningen 

ändå med runt 40 000 bolag vilket minskar de potentiella samplingfelen och ger en hög 

precision. 



28 
 

 

Övertäckning eller undertäckning kan uppstå beroende på hur bra sorteringsfunktionen i 

Retriever Business fungerar. Hur stor risken är att vi får med företag som inte borde varit 

med respektive att vi missar företag som borde vara med kan vi inte uttala oss om då vi inte 

har möjlighet till att granska Retrievers Business sorteringsfunktion. Detta bör dock inte 

leda till några större konsekvenser då antalet undersökta företag är så pass stort att det bör 

inte påverka resultatet på något avgörande sätt. Vi kommer att göra stickprovskontroller för 

att se att sorteringen fungerar någorlunda. 
 

4.3 Databasen 
Datan som kommer att användas i studien kommer att laddas ned från databasen Retriever 

Business. Det är en databas som samlar in finansiell, juridisk och kreditrelaterad 

information om samtliga svenska bolag (Retriever Business, u. å.). Då all information vi 

efterfrågar finns samlad i originalform i databasen är den ett optimalt verktyg för vår studie. 

Skulle vi själva ha samlat in all data från drygt 40 000 företags årsredovisningar själva 

skulle vi inte bara behöva beställa hem alla 40 000 årsredovisningar utan dessutom sakna 

möjlighet att sortera dem. Med detta sagt hade det varit helt orimligt att genomföra en 

studie på det sättet. Genom att kunna sortera fram vilka företag vi vill undersöka redan 

innan vi laddar hem alla data behöver vi endast lägga tid på att bli bekant med materialet 

och hur det är organiserat. Som ett steg i att säkerställa att vi fått fram ett rimligt antal 

sökträffar har vi granskat statistik från bolagsverket för att se hur många träffar som borde 

dykt upp. Denna granskning visade på en hög tillförlitlighet när det kommer till antal 

medverkande företag. 
 

4.4 Databearbetning 
Då vårt urval bestod av både företag som har revisor idag och de som valt att avstå revison 

var vi tvungna att genomföra två separata sökningar i Retriever Business. För att hitta 

företagen som fortfarande har revisor sökte vi i Retriever Business utökade sökfunktion på 

aktiebolag med omsättning från 500 000 SEK, registreringsdatum innan 2009-01-01 och 

“Ej revisorspliktig med revisor”. För att finna de som valt bort revision fick vi göra samma 

sökning men välja “Ej revisorspliktig utan revisor” istället. 
 

När vi väl fått fram gruppen som omfattades av respektive kriterier valde vi ut de variabler 

och färdiguträknade nyckeltal som vi behövde och exporterade datan från Retriever 

Business till Microsoft Excel-dokument. För varje separat nyckeltal lade vi variablerna som 

nyckeltalen består av i olika flikar uppdelade på bokslutsåren 2009 och 2013 och om 

företagen hade revisor eller ej. För varje nyckeltal fick vi alltså fyra flikar, 2009 med, 

respektive utan revisor och 2013 med, respektive utan revisor. För att få fram själva 

nyckeltalen gjorde vi formler och räknade ut dem själva i Excel. Dessa nyckeltal och 

formler kommer att beskrivas ingående i nästa underkapitel, 4.4. Även för de 

färdiguträknade nyckeltalen soliditet och kassalikviditet tog vi med variablerna för att 

kunna kontrollera att nyckeltalen var uträknade på ett korrekt sett.  
 

För att få fram genomsnitten för de olika grupperna av företag räknade vi ut medelvärden 

på företagens nyckeltal. Vi såg dock att vi hade många extrema värden, inom statistikens 
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värld kallade uteliggare, och en del direkt felaktiga värden. Detta ledde till att vi valde att 

trimma medelvärdena. Denna funktion finns i Excel och innebär att en procentsats av de 

högsta och lägsta värdena rensas bort och ett genomsnitt för de kvarvarande räknas sedan 

ut. Vi valde att trimma 10%, alltså har de 10% högsta och lägsta värdena rensas bort. 
 

4.5 Nyckeltalsförklaring 
De olika hypoteser vi tagit fram kommer att prövas genom att jämföra olika utvalda 

nyckeltal. Dessa tal är baserade på finansiella siffror relevanta till de hypoteser som ställts. 
 

4.5.1 Hypotes 1: Företag med revisor är mindre konkurskänsliga 

Här kommer vi att titta på de nyckeltal som är relevanta vid förutsägandet av en konkurs. 

Det är främst sex olika nyckeltal som kan användas vid denna bedömning. Dessa är likvida 

medel i förhållande till kortfristiga skulder, kassalikviditet, balanslikviditet, rörelsekapital, 

soliditet och förlusttäckningsförmåga (Engström, 2003, s 36). Dessa nyckeltal är egentligen 

bara olika versioner av kassalikviditet och soliditet med vissa tillägg. Undersökningen 

kommer därför endast att ta med kassalikviditet och soliditet då studien inte avser att 

förutspå framtida solvens, utan endast vill se skillnader mellan företags ekonomiska 

ställning med och utan frivillig revision och hur denna utvecklats mellan 2009 och 2013. 

Kassalikviditet är ett mått med ett högt prognosvärde och visar ofta på en synlig nedgång 

upp till fem år innan företaget går i konkurs (Engström, 2003, s. 37). Kassalikviditeten 

räknas ut genom formeln: (omsättningstillgångar - varulager) / kortfristiga skulder. 

Omsättningstillgångar definieras som likvida medel, tillgångar som förväntas omsättas till 

likvida medel inom ett år eller företagets normala verksamhetscykel och om tillgången 

innehas för handelsändamål (Sundgren et. al. 2013. s 119). Kassalikviditet visar alltså på 

hur mycket kontanta medel som är fria för omsättning i förhållande till företagets 

kortfristiga skulder. 
 

Soliditeten räknas ut på följande sätt: (Eget kapital + 0,72*Obeskattade reserver) / Totala 

tillgångar, där 0,72 representerar en skattesats motsvarande 28% (Retriever Sverige, 2014). 

Även om en sjunkande soliditet inte alltid innebär bristande betalningsförmåga så kan den 

när den beror på förluster ändå sägas förutsäga den långsiktiga betalningsförmågan. En 

sjunkande soliditet kan innebära svårigheter att behålla personal samt erhålla krediter från 

banker och leverantörer och kan därför användas som en indikation på när det är dags att 

titta djupare på nyckeltal som kassalikviditet (Engström, 2003, s. 39).  
 

För att identifiera hur stor del av företagen med och utan revisor som kan komma att 

drabbas av betalningssvårigheter och därmed konkurs kommer vi att se hur stor andel av 

företagen som ligger under 50% i kassalikviditet och under 25% i soliditet för att sedan 

jämföra hur denna procentandel har förändrats mellan 2009 och 2013. Det är svårt att säga 

vilka gränsvärden som bör gälla när det kommer till olika nyckeltal, men inom 

kassalikviditet kan ett värde som understiger 100% vara ett tecken på en 

betalningssvårigheter (Engström, 2003, s. 38). För att ännu lättare kunna mäta hur det går 

för just dem företag som har det sämst kommer vi därför att sätta ett ännu extremare 

gränsvärde på 50%. Inom soliditet är det ännu svårare att sätta ett rimligt gränsvärde då det 
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är allt för individuellt mellan olika typer av företag och branscher. På soliditet väljs ett 

gränsvärde på 25% för att även här främst få med de företag som har det svårt. 
 
 

4.5.2 Hypotes 2: Företag med revisor har lägre räntor 

Denna hypotes kommer att testas genom att använda två nyckeltal som behandlar de 

kostnader företaget har som är relaterade till långfristiga skulder, nämligen låneränta och 

räntekostnader i procent av omsättningen. För att kunna bedöma den genomsnittliga 

räntesatsen på de räntebärande skulderna används nyckeltalet som vi kallar för låneränta. 

Det är ett nyckeltal som räknas ut genom formeln: Externa räntekostnader / långfristiga 

skulder. Utöver det så kommer vi även att använda oss av räntekostnader i % av omsättning 

för att se hur stor del av företagens totala omsättning som går till att betala räntor och även 

kunna se hur denna relation påverkats under tiden. Nyckeltalet räknas ut genom 

beräkningen: externa räntekostnader / omsättning.  
 

4.5.3 Hypotes 3: Företag med revisor har högre skuldsättning 

Nyckeltalen soliditet, lånegrad samt långfristiga skulder till kreditinstitut i förhållande till 

långfristiga skulder används för att kunna se hur företagens skuldsättning ser ut. Soliditet är 

ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som kommer från främmande kapital och 

räknas som tidigare nämnts ut genom formeln (Eget kapital + 0,72*Obeskattade reserver) / 

Totala tillgångar,  där 0,72 representerar en skattesats motsvarande 28% (Retriever 

Sverige, 2014). Lånegraden visar hur stora de långfristiga skulderna är i relation till det 

egna kapitalet och räknas ut på följande sätt: Långfristiga skulder / eget kapital. Ett svar på 

1, eller 100%, skulle alltså innebär att företaget har lika mycket långfristiga skulder som 

eget kapital. Även om lånegraden kan tyckas likna soliditeten så ger den en renare bild av 

förhållandet mellan eget kapital och långfristiga skulder då ingen hänsyn tas till obeskattade 

reserver. Långfristiga skulder till kreditinstitut i procent av långfristiga skulder är menat att 

ge en uppfattning om hur mycket av de långfristiga skulderna som kommer från banklån 

och räknas ut genom formeln: Långfristiga skulder till kreditinstitut / Långfristiga skulder. 
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4.6 Bortfall 
Eftersom vi själva inte kommer samla in någon data så blir de enda bortfallen som vi har 

avsaknad av data och eventuella datafel som kommer från Retriever Business. De företagen 

som saknar data för nyckeltal kommer ej att ingå i uträkningen av medelvärdena. Bortfallen 

är dock svåra för oss att identifiera. Det kan vara så att vi har partiella bortfall, att vi saknar 

värden på bara en del nyckeltal för vissa företag. Andra företag kan helt sakna data och 

därmed klassas som individbortfall. Det är svårt att uttala sig om det rör sig om partiellt 

bortfall eller individbortfall då vi inte är intresserade av att granska bolagen styckvis utan 

buntar ihop all information och sedan räknar ut medelvärden av dessa. 
 

Övergripande kan sägas att nyckeltalen lånegrad, soliditet och kassalikviditet hade väldigt 

låga bortfall på 2% och under. För nyckeltalet räntekostnader i procent av omsättning blev 

bortfallet på som högst 10%. Nyckeltalen låneränta och långfristiga skulder till 

kreditinstitut i procent av långfristiga skulder stack ut och visade omkring 55% i bortfall, 

något som beror på att många företag helt enkelt inte hade några långfristiga skulder. Detta 

kan låta som en hög siffra men trots bortfallen så extraherades ändå data för många företag 

tack vare vårt stora urval. Då vi endast avser att uttala oss om de som faktiskt har skulder 

påverkar detta bortfall inte studien i någon större utsträckning.  
 

4.7 Kritik av primärkällor 
Eftersom alla våra resultat kommer från den data datan som Retriever Business 

tillhandahåller så kommer vår primärkälla i denna uppsats att bli deras databas. I denna kan 

det möjligtvis finnas felaktigheter som vi ej har vetskap om då vi inte kan kontrollera den 

vida mängd data som vi använder. Vi har bedömt databasen och deras insamlingsmetod 

som trovärdiga eftersom datan ursprungligen kommer från Bolagsverket, som är en statlig 

myndighet. Bolagsverket i sin tur får informationen från företagen själva när de skickar in 

årsrapporterna. Årsredovisningarna kan såklart innehålla fel, speciellt hos de företag utan 

revisor. Bolagsverket gör vissa kontroller när en årsredovisning lämnas in för att 

övergripligt granska den. De undersöker bland annat att den har alla delar som krävs, att 

den fastställts på årsstämman och att företagsföreträdare skrivit under (Bolagsverket, 2015). 

Om företaget har krav på revision kontrolleras också att revisionsberättelse finns och att 

behörig revisor undertecknat den (Bolagsverket, 2015). Dessa interna kontroller bör således 

se till att allt för övergripande fel fångas upp.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer skillnader mellan företagens nyckeltal att presenteras. Jämförelser 

kommer att göras mellan bokslutsåren för att se förändringar sedan avskaffandet och även 

mellan de två olika grupperna för att se hur de skiljer sig åt. 
 

 
Figur 8. Illustration av vilka jämförelser som görs i uppsatsen. 

 

5.1 Konkurskänslighet 
Två nyckeltal, kassalikviditet och soliditet, används för att bedöma hur 

konkurskänsligheten för de olika företagen ser ut. Dessa har använts i två olika typer av 

granskningar. Först gjordes fyra olika mätningar för att kunna se hur nyckeltalen i 

genomsnitt hade förändrats över tid. Den andra granskningen hade för avsikt att mäta hur 

andelen företag med kritiskt låga nyckeltal förändrats över tid. De olika mätningarna 

gjordes för att kunna identifiera skillnader över tid mellan företag som valt att ha kvar 

revisor och de som valt att avskaffa revisor från det att avskaffandet av revisionsplikten 

ägde rum.  
 

Både kassalikviditet och soliditet fanns färdiguträknade i Retriever Business. För att 

dubbelkolla så att det inte förelåg några systematiska fel gjordes kontrollräkningar av 

nyckeltalen. Genom att laddade ner alla variabler var för sig kunde vi på egen hand räkna ut 

soliditeten och kassalikviditeten med hjälp av Excel. Det visade sig att de siffror vi fick ut 

endast skiljde sig i form av enstaka decimaler när vi jämförde dem med Retrievers siffror 
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vid stickprov på omkring 50 uträkningar. Vi ansåg därmed att Retrievers uträkningar var 

tillräckligt tillförlitliga och kom därför att använda dessa vid våra uträkningar av 

medelvärden. 
 

När ett medelvärde räknats ut har vi rensat bort företag utan värden samt de översta och 

lägsta 10% för att undvika extremvärden. När det var gjort fanns cirka 1500 företag kvar 

bland de som har kvar revisor och cirka 30 000 företag av de som valt bort revision.  
 

5.1.1 Kassalikviditet 

 (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder 

 

Bland de företag som valt att ha kvar revisor har kassalikviditeten ökat från ett medelvärde 

på 213% år 2009 till 218% år 2013. De företag som valt bort revisor hade 2009 ett 

medelvärde på 204% som hade ökat till hela 264% år 2013. De företag som valt bort 

revisor visade således på en betydligt större ökning än vad de andra företagen gjort. 

Skillnaden mellan de som 2013 har kvar revisor och de som valt bort revisor visar på att de 

som valt bort revisor i genomsnitt har 21% högre kassalikviditet. 
 

Vi tittade också på hur stor andel av företagen som låg under 50% i kassalikviditet då detta 

kan vara ett tecken på att företagen har problem och att risk för konkurs föreligger. Bland 

de som har kvar revisor minskade andelen med ungefär 20% mellan bokslutsåren. Det var 

alltså färre företag med soliditet i riskzonen år 2013 än 2009. De som valt bort revisor såg 

även de en minskning. Den var dock inte lika omfattande. Andelen företag med 

problematisk kassalikviditet år 2013 var drygt 10% högre för de med revisor än de utan. 
 

Tabell 1. Kassalikviditet. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Kassalikviditet (%) 09 213,45 204,90 

Kassalikviditet (%) 13 218,37 264,01 

Förändring  + 2,3 % + 28,8 % 

Antal företag efter trimning ca. 1500 st ca. 30 000 st 

Andel företag med likviditet 

under 50%  (%) 09 

16,99 14,02 

Andel företag med likviditet 

under 50 %  (%) 13 

13,53 12,25 

Förändring - 20,36 % - 12,62 % 
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5.1.2 Soliditet 

(Eget kapital + (Obeskattade reserver * 0,72)) / Tillgångar 

 

De företag som har kvar revisor hade en soliditet på i genomsnitt cirka 42% både 2009 och 

2013. Efter avrundning var skillnaden mellan åren på omkring en procent inte längre 

märkbar. De företag som valt bort revisor hade 2009 en soliditet på cirka 44% och 2013 

hade medelvärdet ökat till nästan 50%. De företag utan revisor visade alltså på högre 

siffror vid båda bokslutsåren och hade dessutom en ökning mellan åren. Värt att notera är 

att många märkliga siffror i form av extremt negativ soliditet upptäcktes hos de företagen 

utan revisor. 
 

Andelen företag med en soliditet under 25% mättes för att kunna se hur stor del av 

företagen som kan tänkas få bekymmer med den långsiktiga betalningsförmågan. De 

företag med revisor hade fått en ökning i den kategorin med nästan 7%. Bland de företag 

som valt att avskaffa revisor hade andelen istället minskat med nästan 17%. Andelen med 

en soliditet under 25% var alltså båda åren större bland de företag med revisor och har bara 

växt sedan 2009. De övriga företagen har sedan avskaffandet av revisor visat på en motsatt 

trend med färre företag under gränsvärdet. 
 

Tabell 2. Soliditet. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Soliditet (%) 09 42,13 44,24 

Soliditet (%) 13 41,65 49,58 

Förändring - 1,1 % + 12,1 % 

Antal företag efter trimning ca. 1500 st ca. 30000 st 

Andel företag med soliditet 

under 25 % (%) 09 

32,48 27,27 

Andel företag med soliditet 

under 25 % (%) 13 

34,62 22,76 

Förändring + 6,6 % - 16,54 % 

 

5.2 Räntor 
Företagens räntekostnader bedöms genom två nyckeltal, låneränta och räntekostnader i 

förhållande till omsättning. Även dessa nyckeltal mäts i fyra kategorier. Dels för att kunna 

se på förändringar över tid mellan de år då revisionsplikten blivit avskaffad, men även för 

att kunna se eventuella skillnader mellan de företag som valt att ha kvar revisor och de som 

valt att avskaffa revisor. Efter att de företag utan några värden exkluderats så trimmades 

10% av de högsta och lägsta värdena bort. När trimningen var genomförd för nyckeltalet 

låneränta återstod cirka 700 företag som har kvar revisor och cirka 12000 företag som valt 

bort revisor. Efter trimningen av nyckeltalet “räntekostnader i procent av omsättning“ 

återstod cirka 1400 företag med revisor och cirka 29000 företag utan revisor. De företag 

som fanns kvar efter trimning användes till att räkna ut de medelvärden som används till 

var och ett av nyckeltalen. 
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5.2.1 Låneränta 

Externa räntekostnader / Långfristiga skulder 

 

Låneräntan för företagen med revisor var ungefär 7% vid båda årtalen och kan därför sägas 

vara oförändrad. De företag som valt att avstå revision uppvisade istället en minskning av 

låneräntan. Där hade räntan förändrats genom att gå från 8% till 7,4%. Flera av de företag 

utan revisor som trimmades bort visade avvikande siffror i form av negativ låneränta, vilket 

är direkt felaktigt. De visade dessutom upp orimligt höga räntenivåer på tusentals procent. 

Företagen med revisor visade inte på lika hög grad av felaktigheter och inga företag hade 

negativ låneränta. Företagen med revisor visade vid båda bokslutsår på en generellt lägre 

låneränta. 
 

Tabell 3. Låneränta. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Låneränta (%) 2009 6,80 8,01 

Låneränta (%) 2013 6,94 7,41 

Förändring + 2,0 % - 7,5 % 

Antal företag efter trimning ca. 700 st ca. 12000 st 

 

5.2.2 Räntekostnader i procent av omsättning 

Externa räntekostnader / Omsättning 

 

Företagen som valt att ha kvar revisor visade på att cirka 3% av omsättningen var 

räntekostnader 2009. År 2013 hade denna siffra halverats till 1,5%. Även de företag som 

valt bort revision visade på en minskning mellan 2009 och 2013, den var dock mycket 

mindre. För dessa företag hade ränktekostnaden i förhållande till omsättningen minskat från 

1% till 0,8%. Gemensamt företagen emellan var alltså att nyckeltalet sjunkit. Gruppen av 

företag som valt att behålla revisor visade båda åren högre värden på hur stora 

räntekostnader var i relation till företagets storlek. 
 

Även här vad det en tydlig skillnad mellan redovisningarna för de företag som har kvar 

revisor då dessa visade på betydligt mindre extremvärden och negativa räntekostnader. 
 

Tabell 4. Räntekostnader i procent av omsättning. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Räntekostnader i % av 

omsättning (%) 09 

2,96 1,03 

Räntekostnader i % av 

omsättning (%) 13 

1,42 0,83 

Förändring - 52,0 % - 19,4 % 

Antal företag efter trimning ca. 1400 st ca. 29000 st 
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5.3 Skuldsättning 
Företagens olika skuldsättning bedöms utifrån tre nyckeltal, soliditet, lånegrad och 

långfristiga skulder till kreditinstitut i procent av långfristiga skulder. Ett företags soliditet  

beräknas på eget kapital i förhållande till tillgångar och användes tidigare i vår 

undersökning för att se företagens konkurskänslighet. Eftersom det är så pass relevant även 

när det gäller skuldsättning kommer nyckeltalet även att användas här. Detta för att 

underlätta för läsaren att kunna se härleda nyckeltalen vi använt till var och en av 

hypoteserna. Precis som i de tidigare hypoteserna kommer även dessa nyckeltal att 

beräknas i fyra olika kategorier för att kunna mäta både förändring över tid och skillnad 

mellan de företag som valt att ha kvar och valt att avstå revision.  
 

När vi tagit bort de företag utan värden samt trimmat bort 10% av de högsta och lägsta 

värdena återstod cirka 1500 av de företag med revisor och cirka 30000 av de som valt bort 

revisor i uträkningen av soliditet och lånegrad. I uträkningen av långfristiga skulder till 

kreditinstitut i procent av långfristiga skulder återstod ungefär hälften, omkring 700 företag 

med revisor och 16000 företag utan revisor, efter trimning. Även här räknades ett 

medelvärde ut. 

 

5.3.1 Soliditet 

Eget kapital + (Obeskattade reserver * 0,72) / Tillgångar 

 

Förändringen för bolagen med revisor var i princip oförändrad mellan 2009 och 2013 då 

soliditeten båda bokslutsår låg omkring 42%. Bolagen utan revisor hade drygt 44% i 

soliditet 2009, en siffra som ökade till 50% år 2013. De med revisor hade båda åren lägre 

soliditet och visade 2013 i genomsnitt 19% lägre soliditet än de utan. Även här noterade vi 

att det fanns många extrema negativa värden för de utan revisor i datan. 
 

Tabell 5. Soliditet. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Soliditet (%) 09 42,13 44,24 

Soliditet (%) 13 41,65 49,58 

Förändring - 1,1 % + 12,1 % 

Antal företag efter trimning ca. 1500 st ca. 30000 st 
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5.3.2 Lånegrad 

Långfristiga skulder / Eget kapital 
 

Företagen som valt att ha kvar revisor har sett en marginell minskning på 6% mellan 2009 

och 2013. De som idag valt bort revisor har även de visat på en förminskning av 

lånegraden. Den har dock visat sig vara betydligt större. Minskningen här var på 28%. De 

företag som har kvar revisor har båda åren visat på en betydligt högre lånegrad och sedan 

2009 har skillnaden bara ökat. 
 

Tabell 6. Lånegrad. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Lånegrad (%) 09 101,53 52,78 

Lånegrad (%) 13 95,75 37,85 

Förändring - 5,7 % - 28,3 % 

Antal företag efter trimning ca. 1500 st ca. 29000 st 

 

5.3.3 Långfristiga skulder till kreditinstitut i procent av långfristiga skulder 

Långfristiga skulder till kreditinstitut / Långfristiga skulder 

 

Den del av skulder som kommer från kreditinstitut visade knappt på någon förändring 

bland de företag som fortsatt med revisor. Den var vid båda åren drygt 57%. De bolag som 

valt bort revisor hade en tydligare förändring med en nedgång från att ha legat på 53% till 

att hamna på dryga 49%. Det betyder alltså att de företag som har valt bort revisor sedan 

2009 inte längre lånar lika mycket pengar från kreditinstitut. Båda åren visade företag med 

revisor högre siffror jämfört med företagen som valt bort revision. 
 

Tabell 7. Långfristiga skulder till kreditinstitut i procent av långfristiga skulder. 

 Har kvar revisor idag Valt bort revisor 

Långfristiga skulder till 

kreditinstitut i % av 

långfristiga skulder (%) 09 

57,70 53,00 

Långfristiga skulder till 

kreditinstitut i % av 

långfristiga skulder (%) 13 

57,32 49,45 

Förändring - 0,7 % - 6,7 % 

Antal företag efter trimning ca. 700 st ca. 16000 st 
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6. Analys 
I analysdelen kommer vi att diskutera hur de empiriska resultaten överensstämmer med 

våra tre hypoteser. Dessa var:  
 

1. Företag med revisor är mindre konkurskänsliga 
 

2. Företag med revisor har lägre räntor 
 

3. Företag med revisor har högre skuldsättning 

 

6.1 Konkurskänslighet 
Enligt tidigare forskning framgick det att två starka faktorer till konkurs hos små företag 

berodde på bristande kompetens hos ledningen och svårigheter att söka externt kapital 

(Carter & Van Auten, 2006, s. 510). Företag med frivillig revision borde således vara 

mindre konkurskänsliga än de företag som valt bort revisionen. Detta skulle bero på att 

revisionen bidrar med kunskap till företagsledningen samt underlättar anförskaffandet av 

externt kapital (Svanström, 2008, s. 263; Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). Ju högre siffror 

företagen visar på soliditet och kassalikviditet desto mindre sannolikt bör det vara att risk 

för konkurs föreligger. Enligt Engström (2003, s. 37) bör tydliga spår kunna ses i både 

kassalikviditet och soliditet flera år i förväg om företagen är på väg mot konkurs.  
 

De medelvärden vi fick fram visade på att företag med revisor år 2013 i genomsnitt hade 

21% lägre kassalikviditet och 19% lägre soliditet. De företag med revisor hade redan innan 

plikten avskaffades lägre värden på båda nyckeltalen. Sedan dess har dock skillnaden ökat. 

De företag som valt att avstå revision har alltså i genomsnitt förbättrat både kassalikviditet 

och soliditet i jämförelse med de företag som valt att behålla revision. Det som framgick av 

vår studie överensstämde således inte med antagandet att företag utan revisor skulle 

uppvisa en större risk för konkurs. Resultaten visade snarare på att dessa skulle vara mindre 

benägna för konkurser då de i genomsnitt hade förbättrat sina nyckeltal. Detta skulle kunna 

bero på att de företag som faktiskt visat på starka nyckeltal sedan plikten avskaffats är de 

som valt att avstå revision. Eftersom de ansett sig prestera tillräckligt bra utan revisor kan 

alltså kostnaden för revision ha ansetts onödig. 
 

En granskning gjordes även för att kunna se hur nyckeltalen påverkats bland de företag som 

vi ansåg befinna sig inom problematiskt låga värden. Här undersökte vi om antalet företag 

som låg under 50% i kassalikviditet hade ökat eller minskat. Resultatet visade på att de 

företag som valt att behålla revisor vid båda år visade på större andel företag med en 

kassalikviditet under 50%. De visade dock på en tydlig förbättring då andelen under 

gränsvärdet hade minskat med 20%. Företagen som valt bort revision hade gjort en 

förbättring på bara 12% under samma period. Då revisionen enligt vår hypotes skulle göra 

företagen mindre känliga för konkurs kan alltså vissa tendenser peka på att det stämmer. 

Andelen företag med en kassalikviditet på under 50% har alltså minskat i större omfattning 



39 
 

bland de företag med revisor. Revisionen kan således ha en viss påverkan till att minska 

konkurskänsligheten hos ett företag. 
 

En granskning av andelen företag under den kritiska gränsen på soliditet genomfördes på 

samma sätt som kassalikviditetent. Gränsvärdet som sattes här var 25%. Här visade de 

företag med revisor på en ökning med 6% medan de som valt bort revision istället hade 

minskat sin andel företag under riskgränsen med nästan 17%. Dessa resultat går emot den 

teori som vi utgått från då en minskning av soliditet kan indikera att den långsiktiga 

betalningsförmågan försämrats, något som alltså inte borde hända för de företag som har 

revisor. Även dessa siffror skulle kunna förklaras av att de företag som visat sig starka vid 

revisionspliktens avkskaffande är de som valt att avsäga sig revision. 
 

Något som även framgick i teorin var att revision kan ses som en del i att öka företagens 

kreditvärdighet (Svensson 2003, s. 167). Detta skulle då bero på att revisionsberättelsen 

fungerade som en slags garanti på att de redovisade siffrorna stämde överens med 

verkligheten. Då bankerna använder soliditet som ett mått på kreditsäkerheten så kan det 

vara så att företag som inte har revisor känner sig tvungna att hålla en högre soliditet för att 

på så sätt underlätta att söka extern finansiering. Det kan även användas för att undvika 

agentkostnaden inom adverse selection då företagen vill stärka bevisen för att det går bra 

ekonomiskt när de inte har någon extern granskare att intyga det. 
 

Enligt Dedman & Kausar (2012, s. 416) skulle avsaknaden av en revisor kunna leda till 

sviktande kvalitet i redovisningen. Vi ser däremot inte det som en trolig förklaring till de 

resultat vi fått fram. Felaktiga redovisningssiffror från företagens sida som ensam 

flörklaring  är inte sannolikt då vi undersökt så pass många företag och dessutom trimmat 

bort de extremvärden som funnits. De företag som visat på felaktiga siffror är därför 

troligtvis borttrimmade eller bara en liten del av den totala datan. 
 

En möjlig förklaring till att de företag med revisor inte gjort någon markant ökning i något 

av nyckeltalen kan som sagt bero på att de just har en revisor. Den kunskap som denne 

bidrar med kan hjälpa företaget att hålla en sund balans på kassalikviditet och soliditet. De 

övriga företagen som inte längre har tillgång till samma rådgivning kan därför tvingas till 

att ha en större buffert för att på så vis minska risken att hamna på obestånd. 
 

Utefter våra resultat går det inte att styrka hypotesen om att företag som valt att fortsätta 

med revision på något sätt skulle vara mindre känsliga för konkurs. Det går alltså inte att se 

någon ekonomisk fördel bland de företag som har revisor när det kommer till 

konkurskänslighet. Det enda nyckeltal som de med revisor faktiskt visat på en tydlig 

förbättring inom är att de minskat andelen företag med en kassalikviditet på under 50%. 

Trots detta så hade företagen utan revisor färre företag i riskzonen. Både de företag som 

valt bort och de som fortsatt med revision har visat på goda genomsnittliga nyckeltal, men 

de som valt bort revision har visat på en tydligare förbättring, något som borde gått i 

motsatt riktning om hypotesen stämt.  
 

Vi kan i vår undersökning ej styrka hypotesen om att företag med revisor är mindre 

känsliga för konkurs. 
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6.2 Räntor 
De företag som använder sig av revisor ska enligt tidigare studier belönas med lägre 

räntesatser (Blackwell et al, 1998, s 69; Kim et al, 2007, s. 26). Enligt de resultat som 

presenterats i vår undersökning så framgår att företagen med revisor hade lägre låneräntor. 

Detta visade sig dock vara marginellt då skillnaden endast utgjordes av 6,8%. Även om 

skillnaden kan tyckas vara liten så stämmer resultatet trots allt överens med teorin, företag 

med revisor visar i genomsnitt på lägre låneränta. 
 

Något som blir intressant här är att de företag som kom att fortsätta med revision visade på 

lägre räntor redan innan revisionsplikten avskaffades, och då till en ännu större skillnad. 

Sedan dess har de företag som avskaffat revisor fått sina räntor sänkta med hela 7,5% 

medan de som valt att ha kvar revisor gjort en knappt synbar ökning. Detta var något som 

vi inte hade förväntat oss att hitta. Enligt den teori vi utgått ifrån så skulle revisionen vara 

en starkt bidragande faktor till att påverka räntesatserna positivt (Blackwell et al, 1998, s 

69; Kim et al, 2007, s. 26). Eftersom det gick att identifiera en viss skillnad i 

räntekostnaderna redan innan revisionsplikten avskaffades pekar det alltså på att skillnaden 

i räntesatserna till stor del beror på något annat. Hade de tidigare teorierna stämt in så borde 

de företag som valt att behålla revisor visat på en sänkning och de andra företagen på en 

höjning. Nu visades det på ett motsatt samband, något som inte kan förklaras utifrån den 

teori vi tagit del av. 
 

Något som ytterligare sätter frågetecken kring resultatet är att det enligt Basel III-reglerna 

bör ligga till bankernas intressen att agera säkrare vid utlåning. Detta bör i sin tur leda till 

att de företag med förhöjd risk, alltså de utan revisor, tvingas till att betala en förhöjd 

riskpremie. Även agentteorin stödjer detta påstående då avsaknaden av en oberoende 

granskare bör leda till högre ränta då ingen garanti kan lämnas. 
 

Vid undersökningen av hur stor del av företagens omsättning som går till räntekostnader 

visades ett annat mönster. De företag som använder sig av revisor visade trots lägre räntor 

på så mycket som 71% högre räntekostnader i förhållande till företagets storlek. När de fått 

lägre räntor borde det rimligtvis vara tvärtom. Detta kan bero på att de företag som 

använder sig av revisor, i enlighet Gómez-Guillamón (2003, s. 556), lättare beviljas större 

krediter och att företagen därför lånar mer. En högre belåning leder såklart till en högre 

ackumulerad räntekostnad.  
 

Ett annat resultat som är intressant är att de företag med revisor visat på en markant 

förbättring i förhållandet mellan omsättning och räntekostnader sedan avskaffandet. De har 

minskat sin andel räntekostnader i förhållande till omsättning med hela 52% under 

perioden 2009 till 2013 medan de företag som avsagt sig revision endast visade en 

minskning på 19%. Företagen med revision har på fyra år alltså i genomsnitt halverat sina 

räntekostnader i relation till företagets storlek. Detta kan bero på ökad omsättning, alltså att 

företagen växer, men också lägre räntekostnader. Lägre räntekostnader vore dock märkligt 

med tanke på att de har högre skuldsättning och marginellt högre räntesatser. 
 

Något som kan vara av värde att belysa är de extrema värden som uppkom vid beräkning av 

nyckeltalen för de utan revisor. Det var en klart större andel av de oreviderade företagen 

som visade på extrema värden. Detta skulle kunna indikera på en lägre kvalitet på 
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redovisningen, något som tidigare bekräfats av Dedman & Kausar (2012, s. 416). Det är 

dock svårt att tro att felen skulle vara så genomgående att de påverkat resultaten, speciellt 

när vi har trimmat medelvärdena och använt oss a så många företag vid undersökningen.  
 

Hypotesen om att företag med revision skulle ha lägre räntor går, utifrån de resultat vi fått 

fram, inte att förkasta. De betalar lägre räntor. De företag som valt bort revision har dock 

visat på förbättrad genomsnittlig räntenivå sedan de valt att avstå revision, vilket pekar på 

att det även varit andra faktorer som spelat in. Detta skulle kunna bero på att det gick bra 

finansiellt för en del av dessa företag och att de därför valt att avskaffa revisor då de ej 

längre upplevde ett behov. De kan tack vare framgången ha haft så bra finansiella siffror att 

de beviljades med bra kreditvillkor även utan revision och därmed inte ansåg att den var 

nödvändig. 
 

Vi kan i vår undersökning styrka hypotesen om att företag med revisor i genomsnitt 

har lägre räntor. 
 

6.3 Skuldsättning 
Företag som använder sig av revision har en fördel när det kommer till att söka externt 

kapital i form av banklån. Revisionen ska bidra med en ökad tillförlitlighet som i sin tur 

höjer kreditbetyget och därmed gör det lättare för bankerna att fatta beslut om beviljad 

kredit (Svensson, 2003 ; Lennox & Pittman, 2001, s. 1675). Vidare bör detta leda till att de 

företag som har revisor visar på en högre skuldsättning när de som sagt lättare beviljas lån, 

men även att de får bättre lånevillkor (Blackwell et al, 1998, s 69; Kim et al, 2007, s. 26). 

Resultaten från de nyckeltal vi granskat i empirin visade sig över lag överensstämma med 

den teoretiska referensram vi utgått ifrån. Företag med revisor visade på högre 

skuldfinansiering, som syns i både lägre soliditet och högre lånegrad, och tyder på att de är 

är bättre på att utnyttja den finansiella hävstången. 
 

Soliditeten har varit i princip oförändrad mellan 2009 och 2013 för företag med revisor, 

vilket tyder på att de inte förändrat sin kapitalstruktur nämnvärt sedan revisionsplikten 

försvann. Företagen som valt bort revision har däremot visat på en ökad soliditet under 

perioden på omkring 12%. En höjd soliditet innebär att en större del av tillgångarna 

finansieras med hjälp av ägarnas egna kapital snarare än externt kapital. Ökningen av 

soliditeten skulle kunna förklaras av studien av Gómez-Guillamón (2003, s. 556) som kom 

fram till att företag utan revisor dels har svårare att bli beviljade lån och inte får låna lika 

stora summor. Då vi tidigare sett att räntorna dessutom blivit lägre för de företagen utan 

revisor är det alltså inte rimligt att en förändring i kapitalstrukturen beror på sämre 

lånevillkor, utan snarare beror på att det är svårare att beviljas lån.  
 

Lånegraden har även den visat på en marginell förändring hos de företag med revisor då 

den endast gått ned från 101% till 96%. Detta innebär i praktiken att företag med revisor i 

genomsnitt fortfarande har lika mycket långsiktiga skulder som eget kapital. Även de 

företag som avsagt sig revision visar på en sänkning av lånegraden. Trots att företagen utan 

revisor visar på en större minskning på 28% så pekar trenden åt samma håll, andelen eget 

kapital har ökat i förhållande till skulderna för båda grupperna. I och med införandet av 

Basel III är detta inte något märkligt resultat. Syftet med Basel III är att ytterligare minska 
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bankernas risker och öka tåligheten för nya kriser (Sveriges Riksbank, 2011). Med skärpta 

regler för bankerna bör detta ha resulterat i en generell åtstramning bland utlåningen av 

krediter, vilket kan förklara att lånegraden minskat. Orsaken till att de företag utan revision 

minskat i större utsträckning kan i sin tur också förklaras av Basel III då bankerna tvingats 

titta närmare på risken. Eftersom att dessa företag saknar den finansiella försäkran som 

Svensson (2003) menar att revisionen medför är detta alltså inte så märkligt. Dedman & 

Kausar (2012, s. 416) fann även de bevis för att företag utan revisor visar på större 

felaktigheter i redovisningen, något som kan leda till att bankerna bedömer att de har högre 

kreditrisk. 
 

Enligt Tillväxtverket (2015) har antalet avslag på kreditansökningar ökat de senaste åren. 

Vår undersökning visar att företagen utan revisor kan ha fått det svårare att söka lån hos 

banker då den del av deras totala långfristiga skulder som kommer från kreditinstitut 

minskat. Andelen minskade med 7%. Detta kan innebära att de på grund av Basel har 

tvingats hitta andra källor till sina krediter då bankerna fått högre krav på att bedöma 

potentiell risk hos företagen. De företag med revisor visade däremot på en knappt märkbar 

skillnad med en minskning på under 1%, något som vidare talar för att revisionen kan vara 

en bidragande faktor till om företagen söker sina krediter från banker eller ej.  
 

Företag med revisor är alltså i högre grad belånade än de utan revisor. Det går dock genom 

vår studie inte bekräfta hur det kausala sambandet förhåller sig. Vi kan alltså inte med 

någon större säkerhet uttala oss om ifall företagen har högre belåning på grund av att de har 

en revisor, och därför känner sig tryggare med lägre soliditet, eller om de med hög 

skuldsättning har anlitat revisor på grund av de fördelar den förväntas medge. Utifrån vår 

studie går det dock att se att de företag som hade kvar revisor 2013 visade på en högre 

skuldsättning under både 2009 och 2013. Detta kan indikera att de som var högre skuldsatta 

2009 valt att fortsätta med revision. Alltså ju mer skuldsatt ett företag var, desto troligare är 

det att de  fortsatt med revisor.  
 

Vi kan i vår undersökning styrka hypotesen om att företag med revision i genomsnitt 

har högre skuldsättning. 
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7. Slutsatser 
 

Problemformulering 

Vilka ekonomiska fördelar med revision går att identifiera och har dessa tydliggjorts efter 

avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag? 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de tidigare konstaterade ekonomiska fördelarna 

med revision går att styrka. Därför granskas skillnader mellan de småbolag som valt bort, 

respektive har kvar, revisor efter att plikten avskaffats. Finns det utifrån deras val 

gällande revision några skillnader mellan företagens räntor, skuldsättning och 

konkurskänslighet och hur har dessa förändrats för de två grupperna sedan avskaffandet. 

Ett delsyfte med studien är att slutsatserna skall kunna underlätta beslutet för företag som 

överväger att använda sig av revision. 

 

Jämfört med tidigare studier visade våra resultat inte en lika positiv effekt för de företag 

med revisor. Även om de företag som har kvar revisor uppvisar stabilare siffror mellan 

bokslutsåren så visar de övriga företagen på en mer positiv utveckling. Anledningen till att 

detta inte visats sig vid tidigare undersökningar kan bero på att de har fokuserat på hur det 

såg ut under ett speciellt år och därmed endast genomfört mätningen vid en tidpunkt. Då vi 

har gjort en longitudinell undersökning tydliggörs istället hur situationen förändrats över 

tid, i detta fall under åren efter avskaffandet av plikten. 
 

Att företag som använde sig av revisor skulle vara mindre känsliga för konkurs gick inte att 

bekräfta i vår studie. Tvärt om så visade de utan revisor på en klar förstärkning och en 

högre nivå på båda nyckeltalen som undersöktes. Något som skulle kunna förklara detta är 

att företag med revisor känner att den trygghet denne medför gör att de kan att hålla lägre 

nivåer utan att få sänkt kreditbetyg, högre räntor eller vara rädda för att gå i konkurs. När vi 

undersökte hur många företag som låg i riskzonen såg vi att företagen med revisor hade en 

större andel företag under gränsvärdena. Detta gick också emot teorin och skulle också 

kunna förklaras av att företagen känner att de kan hålla en mindre buffert tack vare 

revisionen. 
 

Räntesatserna visade sig i genomsnitt vara 0,47 procentenheter lägre för de företag med 

revisor 2013. Trots detta kan resultatet vara något missledande. Detta då det i vår studie 

framgått att de företag med revisor redan innan avskaffandet visat på lägre räntor och sedan 

dess knappt gjort någon förändring. De företag utan revisor har däremot fått en markant 

sänkning av räntorna sedan avskaffandet. Alltså verkar det som att valet att avstå eller 

fortsätta med revision inte varit den avgörande faktorn när det kommer till sänkta 

räntesatser. 
 

Skuldsättningen var, i enlighet med den teoretiska referensramen, högre för de företag med 

revisor. Detta gick att se i samtliga nyckeltal som undersökte skuldsättning. Den förändring 

som skett visade på att företag som valt bort revision också hade sänkt sin skuldsättning 

medan företag med revisor inte gjort någon nämnvärd förändring. Att förändringen såg ut 
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som den gjorde kan enligt teorin förklaras genom att de utan revision kan uppleva problem 

att medges lån från banker.  
 

Ser vi till den allmänna förändring som skett över tid så är den ofta större för de företag 

utan revision. De visar alltså på en större finansiell fluktuation. Eftersom de företag med 

revisor alltså visar på jämnare siffror misstänker vi att revision har positiv inverkan på 

företagens ekonomiska stabilitet.  
 

Bör då mindre aktiebolag kunna förvänta sig ekonomiska fördelar av att välja att ha 

revision? Svaret på frågan blir både ja och nej. Företag med revision har visat sig i 

genomsnitt ha högre skuldsättning och lägre räntor. Företag som använder sig av en 

kapitalstruktur som innefattar en hög skuldsättning kan komma att tjäna på revisionens 

fördelar. De företag som däremot inte har något behov av extern finansiering kan enligt vår 

studie inte förvänta sig någon finansiell fördel. Detta då de inte berörs av räntesatser eller 

möjligheter att beviljas lån. 
 

7.1 Etiska och samhälleliga aspekter 
Vår studie kan användas till att underlätta beslutet för företag som står och funderar på om 

de ska använda sig av revision eller inte. Svaret på frågan är svår då det beror mycket på 

vilken typ av fördel man är ute efter. Vi har i vår studie kommit fram till att det finns vissa 

ekonomiska fördelar förknippade till kreditgivning. Eftersom vi däremot inte har undersökt 

revisionens andra nyttoområden så som samhällsnytta vet vi inte alla sidor av revision. Det 

kan leda till att vi ger en falsk trygghet i och med att vi påstår att revisionen inte har någon 

jättestor påverkan och att företag tolkar detta som om att den är helt onödigt och därmed 

blir oförsiktiga. Det skulle även för vår egen del leda till något negativt då det kan påverka 

branschen negativt. Om våra slutsatser används som riktlinjer för företagares beslut till 

revision så kan det ifall de är felaktiga leda till dåliga beslut som i sin tur får ekonomiska 

konsekvenser för marknaden.  
 

Vi har endast haft ett företagsekonomiskt synsätt och kan därför inte uttala oss om de 

eventuella konsekvenser som myndigheter, stat och kommun kan lida av vid en avsaknad 

av reviderade räkenskaper. Ur ett samhälleligt perspektiv bör det vara en fördel med 

revision då det ser till att lagar bättre efterföljs och kan förhindra ekonomisk brottslighet. 

Vi har endast mätt huruvida revisionen kan leda till ekonomiska fördelar, vi har inte gjort 

mätningar på eventuellt negativa sidor såsom kostnader och ekonomisk förlust hos 

företagen. Skulle det vara så att företag endast ser ur ett vinstmaximeringsperspektiv så kan 

det leda till att fler företag avsäger sig revision, något som i sin tur skulle kunna leda till 

negativa aspekter i form mer fusk som leder till lägre skatteintäkter och ökade kostnader för 

skatteverket och kronofogden som därmed måste utöka sin verksamhet. 
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7.2 Fortsatta studier 
Under tiden vi arbetat med den här studien har en del frågetecken dykt upp. Genom att 

endast titta på företagens genomsnittliga siffror har vi inte fått någon djupare förståelse. Det 

vore därför intressant att genomföra fallstudier på olika företag. Genom att granska både 

företag som valt att fortsätta med revision och de som avsagt sig revision mer djupgående 

skulle en större förståelse av revisionens vikt kunna nås. Det skulle även vara av intresse att 

genom att granska årsredovisningarna se hur dessa företag motiverat sitt val att avstå 

revision. Det skulle även på så sätt vara mer möjligt att identifiera enstaka problemföretag 

för att på så sätt uttala sig om revisionens påverkar konkurskänslighet.  
 

Det hade även varit intressant att undersöka det kausala sambandet mellan skuldsättning 

och revision. Att genom en kvalitativ studie ta reda på hur förhållandet mellan de båda 

föreligger. Leder revision till så pass förbättrade kreditvillkor att det gör företagen mer 

benägna att ta skulder, eller har företag med hög skuldsättning valt att anlita revisor för att 

tillfredsställa bankerna?  
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8. Sanningskriterier 
Vid forskning är studiens metoder och genomförande avgörande för trovärdig- och 

tillförlitligheten. Kort sagt handlar det om att mäta rätt saker på rätt sätt. Inom kvantitativ 

forskning handlar det främst om det som brukar kallas reliabilitet och validitet (Bryman, 

2011, s. 160).  
 

Reliabilitet är ett begrepp som bedömer undersökningens pålitlighet, bland annat att man 

ska få samma resultat vid upprepande och av olika personer (Bryman, 2011, s. 161). Vi var 

noga med att i metodkapitlet berätta exakt hur vi gått tillväga när vi gjorde urvalet och hur 

vi sedan sökte i databasen för att utvinna dessa ur populationen. Vidare har vi informerat 

hur vi sedan behandlade den utvunna datan genom uträkning av de olika nyckeltalen och 

beräkning av medelvärden på dessa nyckeltal. Replikerbarheten är väldigt hög då alla 

med tillgång till databasen Business Retriever skulle kunna utföra samma undersökning. 

Även om någon skulle välja att replikera vår undersökning om 10 år så kommer de att få 

samma resultat som denna studie. Detta förutsätter såklart att databasen finns kvar och att 

samma data används. 
 

Validitet handlar om att på ett korrekt sätt mäta de begrepp eller saker som avses att mätas 

(Bryman, 2011, s. 163). Validiteten är i denna studie hög då det finns en klar koppling 

mellan teori och praktik samt att studien har träffsäkra källor på de begrepp som mätts. För 

att undvika och minimera fel vid databearbetning så har nyckeltalsformlerna dubbelkollats 

för att säkerställa att de verkligen stämmer och räknar ut korrekt tal. Vi har även 

dubbelkollat att de av Retriever Business färdiguträknade nyckeltalen stämde. När det 

kommer till nyckeltalen så är det klart att det finns olika åsikter om till exempel när ett 

företags soliditet är för hög eller låg. Vi har till så hög grad som möjligt försökt att undvika 

detta genom att inte uttala oss om sådana saker utan främst bara uttala oss om skillnaderna 

mellan företagen.  
 

Med generaliserbarhet menas att urvalets resultat går att generaliseras till hela den 

population som ämnas studeras (Bryman, 2011, s. 168). Vår målpopulation innefattar de 

små aktiebolag som har revisionsfrihet i hela Sverige och vi anser att resultaten som urvalet 

visat går att generalisera till hela denna population. Detta eftersom att studien innefattar 

småföretag inom denna kategori i hela Sverige, de enda som har exkluderats är de jättesmå 

företagen med omsättning under 500 000 SEK och de bortfall som finns i datan. I de flesta 

av nyckeltalen fick vi små bortfall på under 10%. Dock fick vi i två av nyckeltalen bortfall 

på cirka 55% men detta anser vi inte är något problem då den stora massan av dessa bortfall 

var företagen utan långfristiga skulder som helt enkelt inte går att mäta. Att vi har ett så 

pass stort urval gör att vi trots den stora procentsatsen bortfall på dessa nyckeltal ändå har 

kvar mer än tillräckligt med dataunderlag. 
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