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Sammanfattning	  
 
Revision är reglerat i svensk lag sedan mer än hundra år tillbaka. Under år 2006 
tillsattes en utredning för att granska revisionsplikten för svenska småföretag av 
regeringen. Utredningen resulterade i en regeländring vilken innebär att företag får välja 
att avstå revision om två av tre specifikt bestämda gränsvärden inte överskrids. De 
svenska gränsvärdena motsvarar 3 miljoner i nettoomsättning, balansomslutning på 1,5 
miljoner samt tre anställda. 
 
Syftet med denna studie är att med bakgrund i avskaffandet av revisionsplikten avgöra 
hur skuldräntans nivå förändrats till följd av att företagen valt att avstå revision. Detta 
genomförs genom att skuldräntans nivå estimeras utifrån finansiell information i 
företagens årsredovisningar. Vidare eftersträvas ett avgörande om huruvida effekter 
uppstår direkt eller är mer märkbara två år efter bortvalet. 
 
Studien har en kvantitativ datainsamlingsteknik vilken baserats på sekundärdata utifrån 
en av Bolagsverket tillhandahållen lista med 68145 organisationsnummer. Finansiell 
information fanns tillgänglig via Retriever Business vilken hämtades för fyra 
representativa år för varje företag. Det huvudsakliga urvalet omfattades av 60948 
företagsår vilket representerades av 15237 företag. 
 
Revision har en central betydelse i kreditbeslutsprocessen då den verkar i försäkrande 
syfte för kreditgivare om företagens ekonomiska ställning. Då företag reviderar 
årsredovisningarna får kreditgivare tillgång till likvärdig ekonomisk information likt 
den företagens ledning besitter. Förfarandet minskar eventuell informationsasymmetri 
och agentkostnader mellan företaget och dess intressenter. Tidigare vetenskaplig 
forskning inom ämnesområdet uppvisar resultat vilka stipulerar att revision har en 
positiv effekt för skuldräntans nivå då företag med reviderade finansiella rapporter 
upplever en lägre skuldränta. Dock finns även studier med motsägelsefulla resultat där 
skuldräntans nivå förblir oförändrad alternativt sänks de företagsår då finansiella 
rapporter inte blir reviderade. 
 
Empiriska resultat i den förevarande studien indikerar ett positivt samband mellan 
revision och skuldräntan. Sambandet innebär att då revision avstås upplever företag en 
sänkning av skuldräntan. Styrkan i sambandet kan dock inte enskilt framkalla en 
förändring utan externa faktorer vilka inte inkluderats i analysen har en betydande 
influens. 
 
Analys av empiriska resultat identifierar ett flertal faktorer vars effekter kan ha ett 
betydande inflytande på skuldräntans nivåförändring. Den allmänna räntenivåns 
förändring kan liknas med skuldräntans utveckling i undersöksperioden och förklarar en 
del av skuldräntans nivåförändring. Slutsatser i studien stipulerar att revision enskilt inte 
framkallar en förändring i skuldräntans nivå. Den uppvisade nivåförändringen av 
skuldräntan för undersökningsperioden hänförs till externt påverkande faktorer vilka 
inte inkluderats i analysen. Anmärkningsvärt är det faktum att skuldräntan i vårt fall inte 
uppvisar en negativ utveckling till följd av att företagen valt bort revision. 
	  
	  
	  



Förkortningar	  

 
EU Europeiska Unionen 
 
FAR Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 
 
FASB Financial Accounting Standards Board 
 
GAAP  Generally accepted accounting principles, redovisningsstandard 
 
Reko Svensk standard för redovisningstjänster 
 
SCB Statistiska centralbyrån 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SRF Svenska redovisningskonsulters förbund 
 
UC Upplysningscentralen, Sveriges största kreditinformationsföretag 
 
 

Begreppsdefinitioner	  

 
Big-4: De fyra största revisionsbyråerna på marknaden. Omfattar PwC, EY, 

KPMG och Deloitte.  
 
Big-8:  De  åtta  största  revisionsbyråerna  på  marknaden.  Omfattar Big-4  samt 

revisionsbyråerna Grant Thornton, BDO, Baker Tilly och Mazars SET 
 
Småföretag: Företag vilka förhåller sig till gränsvärdena på så vis att en 

revisionsprocess är ett frivilligt val, således uppfylls minst två av de 
angivna kriterierna. Gränsvärdena uppgår till maximalt tre anställda, tre 
miljoner i omsättning och 1.5 miljoner i balansomslutning. 
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Inledning	  

 
Problembakgrund	  

 
Revision har varit reglerat i svensk lag i över 100 år sedan kravet att ha en revisor i 
aktiebolag infördes år 1895. Den aktuella, nutida innebörden av en revisor regleras först 
i 1983 års lag om aktiebolag då krav på en auktoriserad revisor för alla aktiebolag 
infördes (Thorell & Norberg, 2005, s. 15). Företagens samtliga intressenter har ett 
intresse i att revision eller liknande åtgärder genomgås. Sådana processer leder bland 
annat till en ökad kvalitet av årsredovisningar, underlättar styrning och interna 
kontroller samt beviljande av krediter. Vidare underlättas kontroller av diverse slag, 
såsom skattekontroll eller reducering av ekonomisk brottslighet, vilket har en allmän 
samhällsnytta (Thorell & Norberg, 2005, s. 36). Flera av fördelarna med revision ligger 
till grund för införandet av den allmänna revisionsplikten, men samhället idag har en 
entreprenöriell orientering där företagande står i fokus. Revision är kostsamt för de 
mindre bolagen och kan av den anledningen hämma småföretagande (Ryberg, 2011, s. 
3). År 2006 beordrade regeringen en utredning för granskning av revisionsplikten för 
småföretag. Utredningen SOU 2008:32 färdigställdes med rekommendationen att 
avskaffa revisionsplikten för småföretag (Ryberg, 2011, s. 7).  I november 2010 
ändrades följaktligen bestämmelserna för revisionsplikten från att vara lagstyrd till att 
vara frivilligt reglerad inom specifika gränsvärden, vilket resulterade i att en omfattning 
av 250 000 aktiebolag själva kan besluta om att ha en revisionsprocess eller inte 
(justitiedepartementet, 2013). Gränsvärdena anger att företag med upp till tre anställda 
med en balansomslutning på 1,5 miljoner och en nettoomsättning vilken uppgår till max 
tre miljoner kan välja att frångå revisionen av årsredovisningar inom förutsättningarna 
att maximalt en av de tre regleringarna överskrids (Gianuzzi, 2010). Beslutet leder till 
en efterfrågestyrd revision där nyttan blir mer konkret då företagen aktivt, genom en 
anmälan till Bolagsverket, väljer att ha en revisionsprocess eller inte (FAR, 2010). 
 
Europeiska Unionen (EU) ger medlemsländer en möjlighet att undanta mindre 
aktiebolag från revisionsplikten inom ramen för specifika gränsvärden. EU:s angivna 
gränsvärden innefattar att antal anställda får uppgå till 50 stycken med en 
balansomslutning vilken högst uppgår till 3,65 miljoner euro (32,73 MSEK) och 
nettoomsättning maximalt motsvarande 7,30 miljoner euro (65,45 MSEK). Givet att 
företagen minst befinner sig inom två av de tre angivna gränsvärdena så tillåts de att 
frångå revisionsplikten. De svenska gränsvärdena är avsevärt lägre än EU:s direktiv, 
vilket indikerar en mer skeptisk inställning från beslutsfattare gentemot småföretagare i 
Sverige (Svensson, 2012). SOU 2008:32, utredningen vilken ligger till grund för 
avskaffandet av revisionsplikten rekommenderade betydligt högre gränsvärden än de 
gällande idag. I och med detta menar Ryberg (2011) att en höjning av gränsvärdena 
sannolikt kommer inträffa (Ryberg, 2011, s. 14). Till följd av att revision länge varit 
obligatoriskt i Sverige för samtliga företag är efterfrågan på revision också hög, vilket 
återspeglas av det stora utbudet på revisionsbyråer. De stora byråerna har lokala kontor i 
alla delar av landet och det finns även ett stort antal mindre revisionsbyråer utspridda 
över hela landet (Sundgren & Svanström, 2013, s. 32).  
 



2	  
	  

I och med avskaffandet av revisionsplikten 2010 valde svenska beslutsfattare att sätta 
gränsvärden för frivillig revision betydligt lägre än de av EU angivna gränsvärdena, 
vilka en majoritet av övriga medlemsländer valt att närma sig, se tabell 1.  
 
Tabell	  1:	  Gränsvärden	  för	  revisionsplikt	  i	  olika	  europeiska	  länder	  (2011)	  Källa:	  (Frivision,	  2011)  

Land Nettoomsättning (mkr) Balansomslutning (mkr) Antal Anställda 

Sverige 3 1,5 3 

Danmark 11 5 12 

Norge 6 22 10 

Finland 2 1 3 

Tyskland 71 36 50 

Belgien 65 32 50 

Irland 65 32 50 

Nederländerna 65 32 50 

Österrike 65 32 50 

Storbritannien 58 29 50 

Italien 56 29 50 

Luxemburg 56 28 50 

Grekland 47 24 50 

Spanien 42 21 50 

Frankrike 28 13 50 

Portugal 27 13 50 

 
Dan Brännström (2013) generalsekreterare på FAR anger att nästa steg för 
revisionsplikten är en utredning under våren 2015 där frågan om huruvida en höjning av 
gränsvärdena för revisionsplikt är aktuell. Brännström finner det även troligt att en 
utvärdering av avskaffandet från 2010 kommer att genomföras i samband med 
utredningen. Enligt kommentarer från Bolagsverket har kvaliteten på 
årsredovisningarna försämrats och det förekommer en del falska årsredovisningar 
innehållande rent fabricerade siffror. Samtidigt har andelen försent inlämnade 
årsredovisningar inte ökat sedan revisionsplikten avskaffades (Brännström, 2013). 
 
Då revision avskaffas sker det genom ett förbehåll om detta vilket regleras av en 
paragraf i företagets bolagsordning. Ett sådant förbehåll röstas igenom på en ordinarie 
bolagsstämma innan det registreras hos Bolagsverket (Ryberg, 2011, s. 12). Den 
genomsnittliga revisionskostnaden för små aktiebolag beräknades år 2012 till 12 700 
kronor per år. Vid den tidpunkten hade 72 061 av landets totala antal aktiva aktiebolag 
på omkring 400 000 sparat 914 miljoner kronor för småföretagare i Sverige genom att 
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inte tillämpa revision. Om samtliga företag berörda av den slopade revisionsplikten 
skulle utnyttja den skulle de sammanlagda årliga besparingarna kunna överstiga tre 
miljarder kronor (Frivison, 2012). Företag har vidare uppgett upplevda tidsbesparingar 
på majoriteten av arbetsuppgifterna och således även kommunikationen med företagets 
redovisningsansvarige. Däremot kan ersättningen till den företagsinterna redovisningen 
öka till följd av avskaffande av revision. Arbetsbördan blir förhöjd och ansvaret för 
korrekta räkenskaper tillfaller då enskilt den avdelningen  (Langli, 2015, s. 67).  
 
Sedan avskaffandet av revisionsplikten har det visat sig att nystartade företag snabbare 
tillämpar de nya reglerna och i större utsträckning avstår revision. Företag registrerade 
före reformen slopar inte revisionen i samma utsträckning även om också mer frekvent 
börjat tillämpa andra alternativ än revision (Frivision, 2012). För nystartade företag kan 
det dock vara en fördel att anlita en revisor då företaget relativt snabbt kan expandera 
till de nivåer då revisionsplikten åter är aktuell och tvingande (Gianuzzi, 2010). De allra 
flesta företag vilka väljer att avstå revision har en total omsättning på under 1 miljon 
kronor per år där andelen sedan minskar allt eftersom omsättningen ökar (Fälldin, 
2013).  
 
Då ett flertal år passerat sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010 börjar 
effekterna uppstå. Andelen företag vilka väljer att tillämpa revision utan skyldighet att 
göra det har sjunkit sedan år 2010 (FAR, 2014). Till följd av detta kan en försämrad 
kvalitet observeras, framför allt för de företag vilka inte heller anlitar en auktoriserad 
redovisningskonsult till hjälp med den löpande bokföringen (FAR, 2014). En norsk 
utredning uppvisar dock motsägelsefulla resultat där majoriteten av företag vilka ingick 
i utredningen anger att de inte upplever en kvalitetssänkning i årsredovisningarna efter 
att de valt bort revision (Langli, 2015, s. 68). Vidare ökar antalet bolag där betydande 
finansiell information saknas vilket gör det svårare för långivare att göra en bedömning 
av företagets återbetalningsförmåga (FAR, 2014). 
 
Niemi och Sundgren (2012) påpekar att för små och medelstora företag är kreditgivare 
bland de främsta användarna av finansiella rapporter och revisionsberättelser. 
Information om sådana företag är i större utsträckning begränsad jämfört med stora 
företag vilka det finns mer offentlig information om. Vidare har informationen i de egna 
finansiella rapporterna visat sig vara av lägre kvalitet i många små och medelstora 
företag. Dessa faktorer medför en ökad vikt för revisionsberättelsen. De menar också att 
små och medelstora företag inte har möjlighet att utnyttja offentliga kapitalmarknader 
såsom större företag har. Det medför att de mindre företagen i hög grad är beroende av 
finansiella institut för att kunna finansiera verksamheten (Niemi & Sundgren, 2012, s. 
767 - 768). Kreditinstitut är följaktligen ansedda att representera en av företagens 
viktigaste intressenter gällande användandet av årsredovisningar i egenskap av grund 
till beslutsfattande. Vidare uppmärksammas betydelsen av småföretags ekonomiska 
information, främst med anledning av att ägarstrukturen tenderar att inte vara separerad 
från kontrollen vilket i större utsträckning är fallet bland stora aktiebolag (Svensson, 
2000, s. 2). Reviderade årsredovisningar och nyckeltal förebygger och identifierar 
framtida potentiella konkurser då processen granskar företagets betalningsförmåga. 
Företags bortval av revision kan således för kreditinstitut innebära en förhöjd risk och 
eventuellt kostsamma förluster (Engström, 2002).  
 
Kreditgivare värderar krediter utifrån möjligheterna att de i framtiden kommer få full 
återbetalning. Företag är medvetna om kreditgivares tillvägagångssätt då de fattar 
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kreditbeslut och kan följaktligen välja att revidera de finansiella rapporterna för att förse 
kreditinstitut med verifierad finansiell information (Meluman & Thoman, 1990, s. 78). 
Det är ett strategiskt beslut företagen gör då de genom att anlita en revisor sänker 
lånekostnaden genom en extern försäkran om dess ekonomiska ställning. Revision 
innebär sällan att företag blir försatta i konkurs medan den i större utsträckning påverkar 
transaktionsvillkor, såsom låneräntan (Meluman & Thoman, 1990, s. 81). 
Kreditbedömningsprocessen liknas med företagsanalyser då banken säkerställer och 
analyserar företagets förmåga att amortera och återbetala den potentiella krediten, 
vidare säkerställs även risken för att företaget kommer gå i konkurs. Både finansiell, 
marknads- och personinformation samlas in av kreditinstituten och beroende på 
företagets karaktäristiska drag är informationen av olika betydelse för beslutsgrunden 
för kreditvärdigheten. Redovisningsinformation har visat sig vara av lika stor betydelse 
oavsett företagens storlek, men varierande beroende på företagsrisken. Person- och 
marknadsinformation har dock påvisats vara av större betydelse när det gäller 
småföretag (Svensson, 2003). Relationen mellan kreditgivaren och kunden tenderar inte 
att påverka kvantiteten av den inhämtade informationen. Vidare har mindre banker i 
större utsträckning nära kundrelationer och till skillnad från större banker lägger de 
mindre vikt vid analyser av finansiell information. Den största finansieringskällan av 
småföretag är mindre banker, vilket gör att det finns en beroende-relation mellan 
företaget och banken (Straham & Weston, 1996). 
 
Svenskt näringsliv presenterar i en undersökning revisionens användningsområden vilka 
bidrar till en ökad nytta för kreditinstituten. Revision leder dels till en mer strukturerad 
och ordnad bokföring, dels ökad tillit till årsredovisningar då det även finns en extern 
tredje part att tillgå. I rapporten framhävs det hur kreditinstituten drar nytta av 
lagstadgad revision genom att inga separata avtal behöver ingås för beviljande av 
krediter. Vidare diskuteras de alternativa villkor kreditinstituten kan tillämpa likt 
försäkring vid beviljande av krediter. Det rör sig bland annat om covenants, 
kreditvillkor vilka är direkt kopplade till finansiella nyckeltal och avtal i avseende att 
motsvara en lagstadgad revision (Thorell & Norberg, 2005, s. 38). Avskaffandet av 
revisionsplikten ger upphov till en diskussion angående pålitligheten av informationen i 
årsredovisningarna. Enligt Schelin (2010), företagsanalytiker på Swedbank Kredit och 
Riskanalys, finns utöver revision ett flertal källor vilka kan verka i kvalitetssäkrande 
syfte, såsom bokslutsrapporter utfärdade av auktoriserade redovisningskonsulter eller 
specifikt uträttade värderingar. Bokslutsrapporter i mindre aktiebolag kan likställas med 
revision och utgör således en möjlig säkring av årsredovisningarnas kvalitet (Gianuzzi, 
2010). Svenska redovisningskonsulters förbund (SRF) listar även bokslutsrapporter i 
egenskap av ett alternativ till revision för kvalitetssäkring. Bokslutsrapporter är 
uträttade i linje med REKO’s bestämmelser och därigenom säkras kvaliteten då det är 
en normgivande standard (SRF, 2014). För att kreditgivning inte ska bli lidande av de 
nya bestämmelserna påpekas vikten av framåtriktade analyser av kassaflöden snarare än 
en alltför begränsad granskning av årsredovisningar (Gianuzzi, 2010). 
 
Meningarna kring auktoriserade redovisningskonsulters effektivitet i karaktär av 
kvalitetsbevis går isär. Christer Fälldin (2013) diskuterar i en artikel i tidningen “Nya 
affärer” att det till och med kan innebära ett bättre alternativ att anlita en auktoriserad 
redovisningskonsult relativt till revision. Till skillnad från att en revisor granskar 
redovisningen i efterhand har en auktoriserad redovisningskonsult en överblick och 
följer upp bokföringen kontinuerligt under hela året. På så vis ökas kvaliteten på 
bokslutet och även kreditvärdigheten. Företaget lämnar då in en bokslutsrapport vilken 
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ersätter revisionsberättelsen och fungerar likt en försäkran att årsredovisningen är 
korrekt upprättad (Fälldin, 2013). Å andra sidan diskuterar Dan Brännström (2012), 
FAR’s generalsekreterare på organisationens hemsida vilken effekt det får för ett 
företags kreditvärdering att avskaffa revision på. Här framgår att sedan år 2010 då 
revisionsplikten blev frivilligt reglerad har osäkerheten kring de berörda företagen ökat 
till den grad att det medför sänkt kreditvärdering. Kreditvärderingsföretaget Soliditet 
hade år 2012 sänkt omkring 300 företag från högsta betyget (AAA) till den lägre nivån 
AA. Sänkningen inkluderar även företag vilka anlitat auktoriserade 
redovisningskonsulter. Det motiveras av att en revisor är oberoende och kontrollerar att 
alla belopp stämmer, tillgångar är korrekt värderade, men också ansvarsfrihet och om 
ledningen kan ha gjort sig skyldig till något lagbrott. Det faktum att denna kontroll är 
oberoende är av betydelse då det genererar en högre trovärdighet gentemot kreditgivare. 
Brännström menar att även om redovisningstjänsternas betydelse kan likställas med 
revision så fyller det inte samma syfte och utan den oberoende försäkran revision kan ge 
riskerar dessa företag minskad trovärdighet med ökade lånekostnader till följd (FAR, 
2012). 
 
Mängden tidigare studier rörande värdet revision av årsredovisningar har för 
kreditinstituten på den svenska marknaden är begränsad. Internationellt är området dock 
relativt välutforskat. Minnis (2011) har författat en studie där tillgång till data från 
privatägda aktiebolags finansiella rapporter föreligger. Motsägelsefulla slutsatser 
konkluderas i en studie författad av Allee & Yohn (2009) vilka inte identifierar ett 
samband mellan skuldräntans nivå och existensen av reviderade finansiella rapporter. 
Revision indikerar en marginellt större chans att bli beviljad kredit, således en förbättrad 
kreditvärdighet (Allee & Yohn, 2009, s. 21). Genom beaktande av företagens skuldränta 
i samband med befintligheten av revisionsprocess dras slutsatsen att huruvida en 
revisionsprocess existerar eller inte påverkar vilken skuldränta bankerna villkorar vid 
utlåning (Minnis, 2011, s. 458). En del av den existerande problematiken mellan 
kreditinstitut och företag hänförs till den informationsasymmetri vilken uppstår till följd 
av att företagen besitter en större kontroll av de finansiella rapporterna i jämförelse med 
kreditinstituten. I de fall där småföretagen valt att välja bort revision ökar problematiken 
ytterligare då bankerna förlorar den externa mellanhanden i form av revision till 
småföretagen. Sådana omständigheter kan påverka de villkor vilka ges vid krediter 
(Senkow et al., 2001, s. 103). Genom en undersökning med ett urval från 68 länder över 
hela världen finner Hope et al. (2011) att lånekostnader för ett företag är lägre med en 
högre trovärdighet på redovisningen. Trovärdigheten definieras utifrån huruvida 
företaget anlitar en extern revisor eller inte (Hope et al., 2011, s. 951). 
 
Senkow et al. (2001) belyser parallellen mellan företags kapitalstruktur och förekomsten 
av revision. Genom en högre skuldsättningsgrad menar de att nyttan och behovet av 
revision ökar för att kontrollera agentkostnader (Senkow et al., 2001, s. 103). 
Agentteorin menar att olika samarbetande parter har olika mål med arbetet och i någon 
mån verkar för att uppnå individuella mål. Det kan då uppstå en konflikt när en part 
verkar för en annan, men inte primärt prioriterar dennes mål och visioner, det uppstår då 
följaktligen agentkostnader för företaget (Eisenhardt, 1989, s. 58). I en norsk utredning 
om avskaffandet av revisionsplikten har det bevisats att i de fall där behovet av extern 
försäkran, således revision, är nödvändig väljer företagen att frivilligt fortsätta revidera 
årsredovisningen (Langli, 2015, s. 56). För kreditgivare innebär agentteorin en risk att 
företagets ledning prioriterar aktieägarnas intressen före kreditgivarnas, således 
utdelning före återbetalning av skulder. För att försäkra sig om detta använder banker 
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och andra kreditgivare ofta av covenants vilka dikterar lånets villkor i kontraktet 
(Frances & Wilson, 1988, s. 667). Enligt Frances och Wilson (1988) är revision allmänt 
sett likt ett medel för att minska ett företags agentkostnader, samtidigt finns det inte 
några entydiga bevis vilka bekräftar ett sådant antagande (Frances och Wilson, 1988, s. 
666). 
 
Experimentella studier uppvisar resultat vilka indikerar att ett samband mellan 
revisionsförsäkran och nivån på låneräntan inte föreligger (Johnson et al. 1983; Nair & 
Rittenberg 1987; Pany & Smith 1982; Reckers & Pany 1979). Forskning inom området 
är inte fullständig då genomförda studiers resultat är avvikande och motsägelsefulla. En 
viss problematik menar Blackwell et al. (1998) ligger i huruvida skillnader i räntenivån 
kan hänföras till ett företags storlek eller om det är beroende av andra faktorer var på 
det i studien konkluderas att revision har en reducerande effekt på skuldräntans nivå 
(Blackwell et al., 1998, s. 59). 
 
Tabell	  2:	  Medelvärde	  för	  riksbankens	  styrräntor	  2010-‐2013. Källa:	  (Sveriges	  Riksbank,	  2015)  
Period Medelvärde 

reporänta (%) 
Medelvärde inlåningsränta 
(%) 

Medelvärde utlåningsränta 
(%) 

2010 0,51 -0,12 1,13 

2011 1,76 1,01 2,51 

2012 1,46 0,71 2,21 

2013 0,99 0,24 1,74 

 
I tabell 2 presenteras förändringen i svenska reporäntan under åren 2010-2013. 
Reporäntan styr bankernas in- och utlåningsränta och bestäms av riksbanken på 
veckobasis. Vanligtvis sätts utlåningsräntan 0,75 procentenheter över reporäntan 
(Sveriges riksbank, 2015). Sambandet de två emellan blir således tydligt och kan anses 
ha en potentiell betydelse för skillnader vilka eventuellt existerar i företagens 
skuldränta, före och efter avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Sammanfattningsvis har revision haft en historiskt viktig roll för svenska företag då det 
bland annat utgör en kvalitetssäkring för intressenter. Kreditinstituten utgör en av 
småföretagens viktigaste intressenter, dels med anledning av att de i stor utsträckning 
representerar småföretags främsta externa finansiärer. För kreditinstituten finns det 
andra källor än revision för kvalitetssäkring av årsredovisningar såsom 
bokslutsrapporter och auktoriserade redovisningskonsulter. Försäkrande källor av 
ekonomisk information har en central betydelse för kreditgivare då de utgör grunden för 
kreditbesluten. Det råder dock delade meningar om huruvida de har en 
förtroendeingivande effekt vilken kan likställas med revision.  
 
Studier vars syfte är att avgöra reviderade årsredovisningars betydelse för kreditvillkor 
har inte genomförts specifikt på den svenska lånemarknaden utan är fokuserade till 
utländska marknader där empiriska resultat visat sig vara åtskiljaktiga. Med 
utgångspunkt i en studie genomförd av Minnis (2011) undersöker denna studie den 
svenska lånemarknaden i förhållande till reviderade årsredovisningar. Avskaffandet av 
revisionsplikten är ett relativt nytt fenomen på den svenska marknaden, vilket troligen 
är en anledning till att ämnet är begränsat utforskat. Effekterna av reformen bör kunna 
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identifieras nu fem år senare då ett flertal årsredovisningar finns tillgängliga för att 
utgöra dataunderlag till analys och empirisk undersökning. Då denna studie genomförs 
flera år efter avskaffandet av revisionsplikten möjliggörs således en jämförande analys 
mellan flera år före och efter avskaffandet av revisionen, vilket tidigare år inte varit 
möjligt i samma utsträckning. Det faktum att Sverige till skillnad från övriga 
medlemsländer i EU har avsevärt lägre gränsvärden för frivillig revision i samband med 
ett relativt större utbud av revisionsbyråer är en intressant aspekt i studiens 
ämnesområde. Det praktiska bidraget gynnar företagen då de med anledning av studiens 
resultat kan avgöra huruvida kostnaden för revision överstiger de eventuellt förändrade 
lånevillkoren eller ej. Eftersom antalet tidigare svenska studier inom ämnet är begränsat 
genererar studien även ett bidrag genom en ökad förståelse av revisionens roll för beslut 
rörande lånevillkor på den svenska marknaden. För att undersöka sambandet mellan 
revision och skuldräntan genomförs en jämförelse mellan företagsår med respektive 
utan revision där de undersökta företagen hålls konstanta. Genom att företagen hålls 
konstanta reduceras risken för externt påverkande faktorer då företagsspecifika risker 
minimeras. Det omfattande dataunderlaget i studien utgörs av de företag vilka faller 
inom den frivilliga revisionsplikten och specifikt valde bort revision år 2012. Till följd 
av detta inkluderas inte de mest ivriga företagen vilka valde bort revision år 2011 där 
specifika och eventuellt skiljaktiga karaktäristiska för dessa företag ej fångas i studiens 
urval. 
	  
	  

Problemformulering	  
 
Leder bortvalet av revision till en förändring av skuldräntans nivå för svenska 
småföretag? 
 
	  
Syfte	  
 
Med bakgrund i avskaffandet av revisionsplikten 2010 syftar studien till att, genom 
estimering av skuldräntan, avgöra huruvida dess nivå förändrats till följd av bortvalet av 
revision år 2012. Sekundärt undersöker studien huruvida effekterna av att välja bort 
revision uppstår direkt eller är mer märkbara två år efter bortvalet. 
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Metodologi	  
	  
	  
Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
 
 
Ämnesval	  
 
I inledningskapitlet konstateras ett beroendeförhållande i form av att småföretag är 
beroende av kreditgivare i egenskap av deras största finansiärer, vilka i sin tur är en av 
de främsta användarna av småföretags årsredovisningar. Generellt sett tenderar tidigare 
studier inom området indikera liknande resultat, revisionen har en betydelse för 
skuldränta och kreditvillkor om så i olika grad. Ett fåtal särskiljer sig med 
motsägelsefulla slutsatser om huruvida revideringen av årsredovisningar faktiskt har en 
betydelse för skuldräntans nivå. Liknande studier har inte genomförts på den svenska 
marknaden vilket är en av anledningarna till att vi finner det intressant att utföra denna 
studie. Det har även gått ett flertal år sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010 
vilket gör att effekterna av företagens val att avskaffa revision troligen börjat ge utslag 
på marknaden. Ämnesområdet är för oss av intresse då vi båda inriktat vår utbildning 
mot redovisning och revision samt att vi båda efter avslutade studier vill arbeta inom 
branschen. Studien genererar således en förståelse både för oss och för berörda parter 
angående revisionens betydelse.  
 
Revisionskulturen i Sverige särskiljer sig från andra länder i Europa, vilket motiverar 
vårt ämnesval vidare. De kulturella skillnaderna avspeglas delvis genom gränsvärdena 
för frivillig revision vilka i Sverige är avsevärt lägre än de tillåtna gränserna uppsatta av 
EU. Även i förhållande till andra medlemsländer är de svenska gränsvärdena 
avseendevärt lägre. Ytterligare skillnader beskrivna i inledningskapitlet är att Sverige 
har ett stort utbud av revisionsbyråer jämfört med andra länder. Beskrivna förhållanden 
kan antas indikera att revidering av årsredovisningar i Sverige potentiellt har en mer 
betydande roll relativt till utländska marknader. Studien genererar ett bidrag då 
revisionen på den svenska marknaden undersöks vilket för småföretag är intressant i 
fråga om huruvida en fördel kan upplevas i form av sänkt skuldränta genom att revidera 
årsredovisningar. 
 
 
Förförståelse	  
 
Förförståelsen beskriver författarnas befintliga kunskap och erfarenhet inom 
forskningsområdet. Genom forskningsprocessen utvecklas förståelsen för det aktuella 
området ständigt, vilket medför att en redogörelse av förförståelsen skapar en 
utgångspunkt för studien. Genom detta verkar specificeringen likt ett kvalitetskrav då 
författarna blir medvetna om sin kunskap, vilket förhindrar att den påverkar studiens 
objektivitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Förförståelsen för det aktuella området 
utgörs av under studietiden genererad teoretisk kunskap då praktisk förkunskap inom 
revisionsområdet saknas. Erhållen utbildning har haft en inriktning mot redovisning och 
revision vilket utvecklat teoretisk kunskap. Den begränsade kunskapen medför ett eget 
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ansvar vid utförandet av studien att i större utsträckning studera litteratur för att kunna 
generera relevanta och pålitliga slutsatser utifrån studiens problemformulering. 
 
 
Avgränsningar	  
 
Studien undersöker huruvida revideringen av årsredovisningar påverkar skuldräntan vid 
kreditgivning för småföretag med bakgrund i avskaffandet av revisionsplikten för små 
aktiebolag i Sverige år 2010. Studien avgränsas således till svenska företag vilka 
omfattas av den frivilliga revisionsplikten. Ett aktiebolag är inte revisionspliktigt i 
Sverige under förutsättningen att minst två av följande gränsvärden inte överskrids: 3 
miljoner SEK i nettoomsättning, 1.5 miljoner SEK i balansomslutning eller tre anställda 
i företaget. Gränsvärdena utgör också studiens definition av begreppet småföretag. 
Studien avgränsas även till att endast omfatta de företag vilka år 2012 valt att avstå 
revision och tillika fortsatt vara utan revision fram till datum för datainsamling, 2015-
04-01. Till följd av detta möjliggörs en jämförelse av eventuella skillnader i den 
estimerade skuldräntan mellan de år då företagens årsredovisningar blivit reviderade 
relativt till de år då de ej reviderats. Vidare avgränsningar görs genom att företag med 
brutna räkenskapsår exkluderas ur datamaterialet då tillförlitliga analyser av dessa inte 
är möjliga. Detta på grund av begränsningar i datamaterialet i fråga om specifika 
uppgifter gällande tidpunkten för när företagens val att avskaffa revision blir gällande. 
 
 
Paradigm	  
 
Då vetenskapliga studier författas sker det inom ett vetenskapligt kunskapsområde 
vilket ligger till grund för studiens verklighet. Genom studiens utvecklingsprocess 
genereras ständigt ny kunskap och uppfattningen om den verklighet på vilken studien 
vilar påverkas följaktligen av det. Utifrån den bildade uppfattningen om studiens 
verklighet utvecklas forskningsstrategin och specifika metodval motiveras utifrån 
paradigmet (Saunders et al., 2012, s. 128). Paradigmet avgör hur den sociala företeelsen 
ska studeras samt hur resultaten ska tolkas. Olika forskningsområden har olika 
paradigm, för en del områden såsom det samhällsvetenskapliga vars studieobjekt är 
människor och deras institutioner finns inget självklart primärt paradigm vilket skapar 
problem då det innehåller konkurrerande paradigmer (Bryman, 2011, s. 556). 
Förevarande studie av revision i egenskap av ett samhällsvetenskapligt ämnesområde 
har således inte något självklart paradigm att grundas på. För att avgöra studiens 
forskningsfilosofi tas två separata kategorier i beaktande, ontologi och epistemologi 
(Saunders et al., 2012, s. 129). Ontologin syftar till studiens verklighetsuppfattning och 
ämnar bestämma hur verkligheten fungerar och är uppbyggd (Saunders et al., 2012, s. 
130). Epistemologin behandlar den specifika studiens kunskapsområde, således vad 
kunskap inom ett specifikt område utgörs av. Epistemologin förklarar utifrån vilka 
principer, metoder och verklighetsbild den studerade verkligheten kan och bör studeras 
(Bryman, 2011, s. 29). Denna studie genomförs i linje med naturvetenskapliga metoder 
då verklighetssyn och kunskapssyn stämmer överens med sådana metoder. I följande 
två avsnitt beskrivs studiens ontologi samt epistemologi för att generera en bättre 
förståelse för studiens verklighet. 
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Ontologi	  	  
 
Studiens verklighetsuppfattning kan enligt Saunders et al. (2012) utgöras av två olika 
uppfattningar, objektivism respektive subjektivism. Subjektivism menar att sociala 
fenomen är resultat av marknadens aktörers behov (Saunders et al., 2012, s. 132). 
Objektivism innebär att sociala fenomen existerar oberoende av marknadens aktörer 
(Saunders et al., 2012, s. 131). Verklighetsuppfattningen för denna studie är i linje med 
objektivismens ställning där regelverk för revision är omfattande och stipulerar hur den 
ska praktiseras utifrån vilka revisorer måste rätta sig. Revisionen influeras följaktligen 
av den omgivning i vilken den tillämpas snarare än att den påverkar omgivningen.  
 
 
Epistemologi	  
 
De olika epistemologiska, kunskapsteoretiska, grenarna är positivism, realism samt 
interpretitavism (Saunders et al., 2012, s. 134-136). Realismen har gemensamt med 
positivismen en uppfattning om att naturvetenskapliga metoder lämpar sig även för att 
forskning inom samhällsvetenskapliga ämnesområden. Däremot skiljer sig de båda 
synsätten åt genom att realismen utöver det också tar hänsyn till en yttre verklighet 
vilken skiljer sig från en teoretisk beskrivning av verkligheten (Bryman, 2011, s. 31). 
Interpretitavismen däremot är uppbyggd på en förståelse och tolkning. Det menar att 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningsobjekt i grunden är helt olika 
och därför bör studeras olika. Ett viktigt begrepp inom interpretitavismen är 
hermeneutik vilken med sin inriktning på förståelse av människors beteende helt 
motsätter sig positivismen (Bryman, 2011, s. 32). Positivism innebär att sociala 
fenomen studeras med hjälp av naturvetenskapliga metoder för att identifiera samband i 
datamaterialet och generalisera empiriska resultat. Strategin har sin utgångspunkt i 
tidigare studier inom ämnesområdet utifrån vilka specifika faktorer testas för att 
antingen bekräfta eller utveckla den befintliga teorin inom området (Saunders et al., 
2012, s. 134). Denna studies datainsamlingsteknik och bearbetning av materialet 
inspireras av en studie vilken genomfördes av Minnis år 2011. Den aktuella studiens 
utgångspunkt är den teoretiska referensramen där ett flertal studier presenterats vilka 
tidigare empiriskt studerat det aktuella ämnesområdet. Utifrån dessa tidigare studier 
dras paralleller i analyser utifrån vilka slutsatser sedan genereras. Motsättningar mellan 
olika kunskapssyner bottnar ofta i huruvida dess syfte är av beskrivande eller förstående 
karaktär. Hermeneutiken syftar att förstå den sociala verkligheten och människor vilka 
verkar inom olika institutioner. Det centrala är inte bakomliggande faktorer vilka 
påverkar människors handlande utan snarare en empatisk förståelse för handlingen i sig. 
Den positivistiska synen på samhällsvetenskap fokuserar däremot i huvudsak på att 
beskriva mänskligt beteende (Bryman, 2011, s. 32). I enlighet med det positivistiska 
synsättet är denna studie snarare av beskrivande än förstående art. Syftet är att 
undersöka och beskriva huruvida revision har ett tillräckligt signifikant samband med 
småföretags skuldränta för att ha någon påverkan på dess nivå. 
 
 
Forskningsstrategi	  	  
 
Studiens forskningsstrategi är i enlighet med frågeställningen av kvantitativ art. Enligt 
Bryman (2011) karaktäriseras kvantitativ forskning av kvantifieringen av data. 
Forskningsstrategin har sin utgångspunkt i de ontologiska och epistemologiska 
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utgångspunkterna där teorin har en betydande roll (Bryman, 2011, s. 43). Studiens 
slutsatser har sin utgångspunkt i relevanta presenterade teorier i referensramen i enlighet 
med en deduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Förevarande studie syftar 
således inte till att generera nya teorier inom ämnesområdet, utan snarare beskriva och 
förklara empiriska resultat utifrån tidigare studier. Den betydelsen reviderade 
årsredovisningar har för småföretagens skuldränta förklaras således utifrån studiens 
empiriska resultat relativt till tidigare forskning inom ämnesområdet. Tidigare forskning 
är till viss grad motsägelsefull då dess empiriska resultat skiljer sig åt i fråga om 
revisionen faktiskt har en betydande roll för skuldräntan eller inte. Utifrån detta har 
paralleller till tidigare studier gjorts för att analytiskt generera en slutsats. 
 
Den kvantitativa forskningsstrategin innebär att studien har möjlighet att ha ett 
omfattande antal observationer vilka ingår i urvalet. En sådan aspekt möjliggör att 
generaliseringar av empiriska resultat kan göras på ett tillförlitligt vis och slutsatser kan 
genereras för hela målpopulationen. Inom studiens kvantitativa forskningsstrategi 
utgörs datamaterialet av sekundärdata vilket exkluderar risken för subjektiva 
uppfattningar vilka riskerar att påverka resultatet missvisande i de fall där enkät eller 
andra undersökningsinstrument vilka är beroende av en individs uppfattning används. 
Till följd av den valda forskningsstrategin av kvantitativ art går studien dock miste om 
kvalitativa aspekter. En grundlig förklaring av varför revision påverkar kreditvillkor 
eller inte kan inte ges utan studien undersöker ämnet på en ytligare nivå för att istället 
kunna generalisera empiriska resultat.  
 
 
Litteratursökning	  &	  källkritik	  
 
Studien baseras främst på vetenskapliga artiklar publicerade och tillgängliga via Umeå 
universitetsbiblioteks databas. För att upprätthålla högsta möjliga akademiska nivån i 
studien har endast peer-reviewed artiklar använts, vilket säkerställer att artiklarna är 
referatgranskade. I syfte att belysa det samhällsvetenskapliga problemområdets 
aktualitet har hemsidor, tidningsartiklar och utlåtanden använts i problembakgrunden. 
Ingen större vikt har dock lagts vid dessa i samband med djupare undersökning och 
analys av ämnet då risk för vinklade och subjektiva argumentationer anses föreligga.  
 
Studiens primära teoretiska utgångspunkt är en amerikansk studie utförd av Michael 
Minnis (2011). Studien utfördes år 2011 vilket medför att den fortfarande anses vara 
aktuell och relevant för att tjäna studiens syfte. Dels för att den är relativt nyligen 
genomförd, dels på grund av det faktum att en den av den aktuella studiens 
undersökningsperiod sammanfaller med den genomförd av Minnis (2011). Vid 
sökningen vilken resulterade i den aktuella artikel vilken utgör huvudfokus användes 
sökorden “audit*” och “debt”. Sökningen gav 660 träffar i databasen Business source 
premier, tillgänglig via universitetsbibliotekets hemsida vilket indikerade att 
ämnesområdet är relativt väl utforskat. Studiens titel är “The Value of Financial 
Statement Verification in Debt Financing: Evidence from Private U.S. Firms” och 
publicerades år 2011 i “Journal of Accounting Research”. Tidskriften rankas likt en av 
de främsta forskningstidsskrifterna i världen och publicerar ursprunglig forskning inom 
alla redovisningsområden (Accounting Research Centre, 2015). Därmed anses Minnis’s 
(2011) studie trovärdig och lämplig nog för att utgöra grunden för den här studien. Vid 
samma sökning hittades även två andra, för studien relevanta, artiklar Kim et al. (2011) 
samt Lennox och Pittman (2011).  Studien genomförd av Kim et al. (2011)  
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publicerades i ”Contemporary Accounting Research”. Studien genomförd av Lennox 
och Pittman år 2011 publicerades i ”Environmental Quality Management” Båda 
tidskrifterna tillhör några av de främsta inom ämnesområdet. Således var flera av de 
vetenskapliga artiklarna i studiens teoretiska referensram publicerade i välkända 
akademiska tidskrifter vilket var en starkt bidragande anledning till att dess relevans 
ansågs hög och tillförlitlig. Använda sökord i olika kombinationer utöver ovan angivna 
är: “loans”, “covenants”, “quality”, “small business”, “small firms”, “SME”, “banks”, 
“creditors”, “kreditinstitut”, “revisionsplikt” och “banker”.  
 
Forskningen får anses vara akademisk och vetenskaplig och således pålitlig och 
relevant. Med anledning av att avskaffandet av revisionsplikten i Sverige är relativt 
outforskat än så länge har utländska studier använts och relaterats till den svenska 
lånemarknaden. Centralt vid litteratursökningen har revisionen i anknytning till krediter 
varit. Utöver peer-reviewed studier från universitetets databas har även tryckt 
kurslitteratur använts. Litteraturen är i samtliga fall utgiven i utbildningssyfte av 
välkända publiceringsförlag och får således anses objektiva och pålitliga.  
 
Till följd av att studien grundas på sekundärdata försvåras processen att avgöra studiens 
pålitlighet och relevans (Bryman, 2011, s. 305). Datainsamlingen är gjord med hjälp av 
Bolagsverket genom en komplett lista över organisationsnummer för de företag vilka 
under år 2012 avskaffat revision. Listan har sedan använts för att hämta specifika 
variabler ur databasen Retriever Business på Umeå universitetsbiblioteks hemsida. 
Bolagsverket i egenskap av statlig myndighet med uppgift att samla in och 
tillhandahålla företagsinformation betraktas vara en pålitlig objektiv källa. Risken finns 
att företagsinformationen hämtad från Retriever Business är missvisande och felaktig då 
viss problematik uppstått vid datainsamlingen. Kontroll av studiens variabler för ett 
stickprov på 50 bolag ur datamaterialet har genomförts för att uppskatta pålitligheten i 
informationen från Retriever Business. För stickprovet kunde inga felaktigheter påvisas 
vilket ger en indikation om att datamaterialet är tillförlitligt även om det likväl inte 
innebär någon försäkran att all data stämmer. 
 
För huvudkällorna, vetenskapliga artiklar, Bolagsverket och Retriever Business har 
kontroller för hur de står sig alla mot de sju bedömningskriterierna för källkritik: 
Auktoritet, innehåll, aktualitet, informationens omfattning, tillförlitlighet, målgrupp 
samt användarvänlighet (Umeå universitetsbibliotek, 2014) genomförts. Både 
huvudkällorna och flera övriga källor såsom FAR, UC och Swedbank klarar sig igenom 
denna granskning. Gemensamt för samtliga uppräknade källor är att de lever upp till 
auktoritetskriteriet. Utgivarna är erkända myndigheter eller organisationer, det framgår i 
webbadressen vem utgivaren av sidan är och kontaktinformation finns. Vidare uppfylls 
även Auktualitetskriteriet vilket syftar till att det ska gå att avgöra när informationen är 
uppdaterad och det har visat sig vara inom relevant tid för studien. Relevansens nivå 
skiljer sig åt i denna studie, exempelvis bland artiklarna vilka förklarar de valda 
teorierna i teorikapitlet återfinns flera gamla artiklar från 1980-talet. Det grundar sig i 
att i största möjliga utsträckning återge och referera originalkällan eller utvecklaren av 
teorin då teorierna presenterats. I andra fall såsom de studier, tidningsartiklar och 
hemsidor vilka använts i problembakgrund och till basen för utformandet av studien har 
så information vilken är nyligen publicerad relativt till studiens undersökningsperiod 
använts. 
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Informationen har visat sig motsvara både det djup och bredd vilken är nödvändig för 
studien och den tidsbegränsningen på viss information är relevant i den här uppsatsen. 
Således kan även det kriteriet anses uppfyllt. Det gäller även tillförlitligheten. 
Vetenskapliga artiklar vilka använts stämmer överens mot de källor de uppgett i 
källförteckningen. Vidare är de även peer-reviewed vilket är ytterligare en försäkran att 
de är tillförlitliga.  
 
Slutligen anses både målgruppskriteriet och användarvänlighet uppfyllt. Informationen 
vänder sig till relativt stora målgrupper och anses passar väl in på denna studie. 
Källorna får också anses vara välstrukturerade och tydliga, det är lätt att se och tolka 
innehållet i samtliga källor. Det är endast innehållskriteriet vilket identifierar skillnader 
mellan olika källor. Huvudkällorna uppfyller innehållskriteriet då de anses subjektiva 
och objektiva i framställandet av informationen, det presenterade är fakta. Ett undantag 
är viss information vilken publicerats av FAR. Där framkommer en del åsikter snarare 
än ren fakta, vilket medför att det påverkar objektiviteten i informationen. Det anses 
dock vara väl motiverat att använda denna källa då syftet är att spegla den pågående 
debatten behandlande av ämnet frivillig revision vilket påvisar studiens aktualitet. 
 
 
Praktisk	  metod	  	  
 
 
Forskningsdesign	  	  
 
I denna studie jämfördes två olika fall mot varandra för att beskriva den sociala 
företeelsen, skuldräntan. För att detta skulle genomföras på det mest tillförlitliga viset 
tillämpades identiska metoder vid identifiering och analys av de båda fallen (Bryman, 
2011, s. 80). De två olika fallen utgjordes i denna studie av samma uppsättning företag 
där de under två företagsår reviderat sin årsredovisning och de två efterföljande åren 
valt att avskaffa revision. Företagen har således hållits konstanta för 
undersökningsperioden vilket minimerat risken för eventuellt missvisande effekter av 
faktorer vilka inte inkluderats i analysen. Aspekten ansågs vara en fördel för den 
aktuella studien då externa makroekonomiska faktorer inte fått en lika stor effekt för de 
empiriska resultaten relativt till de fall där företagen inte hålls konstanta i samband med 
en längre undersökningsperiod. Företagsspecifika risker ansågs även reduceras till följd 
av förfarandet vilket var fördelaktigt för studiens tillförlitlighet. 
 
Studien är genomförd med hjälp av sekundärdata vilken grundades på en lista med 
68145 organisationsnummer tillhandahållen av Bolagsverket. För vardera observation 
hämtades sedan finansiell företagsinformation för fyra år från databasen Retriever 
Business, tillgänglig via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Till följd av 
tillvägagångssättet utgjordes materialet av identiska urval och variabler för de båda 
fallen vilket ökade pålitligheten i den jämförande analysen de två grupperna emellan. 
Centralt att ha i beaktning var dock att eventuella skillnader mellan fallen inte enbart 
behöver hänföras till de specifika särskiljande dragen vilka var ämnade att studeras utan 
potentiellt också skulle kunna hänförts till externa faktorer vilka inte tagits i beaktande. 
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Datainsamlingstekniker	  
 
Företagsinformation hämtad från databasen Retriever Business har utgjort basen för 
förevarande studie. Utgångspunkten för datainsamlingen var en lista från Bolagsverket 
innehållande 68145 organisationsnummer för vilka gällde att samtliga företag år 2012 
valde bort revision. Då företagen år 2012 valde att avskaffa revision innebar det att det 
blev direkt gällande och revision inte genomfördes för räkenskapsåret 2012. 
Företagsinformation för samtliga organisationsnummer samlades in från Retriever 
Business för företagsåren 2010-2013 där år 2010-2011 representerade det ena fallet där 
företagen inte reviderar årsredovisningarna i studiens jämförande analys och åren 2012-
2013 utgjorde det andra fallet där revision valts bort. Denna typ av datainsamlingsteknik 
där tidigare insamlad och publicerad data från diverse källor inom ett specifikt 
ämnesområde analyseras kallas sekundärdataanalys (Bryman, 1997, s. 21). Tekniken är 
av kvantitativ art med ett numeriskt insamlat datamaterial (Saunders et al., 2012, s. 
307). Valet av datainsamlingsteknik berodde till stor del på det faktum att den 
nödvändiga företagsinformation vilken behövts till skattning av låneräntan fanns 
tillgänglig via Retriever Business. Genom detta möjliggjordes analysen av ett relativt 
stort urval då stora mängder data inte behövts samlas in på egen hand. Större urval 
möjliggjorde även enligt Bryman (2011) subgruppsanalyser (Bryman, 2011, s. 301). De 
sekundära subgruppsanalyserna i den aktuella studien omfattar årsspecifika analyser för 
åren 2011-2012 samt år 2011 relativt till år 2013 i syfte att avgöra huruvida effekterna 
av att välja bort revision uppstod direkt eller var mer märkbara efter en tvåårsperiod. 
 
Användandet av tidigare insamlad data innebar dock att en mer omfattande tid behövt 
läggas ner på att förstå det insamlade materialet då det inte organiserats på egen hand. 
Ytterligare begränsningar vilka uppstått till följd av datainsamlingstekniken är 
osäkerheten kring kvaliteten av den företagsinformation vilken hämtats från Retriever 
Business. Tillförlitligheten av informationen har inte gått att helt säkerställa då vissa 
felkodningar i databasen verkade existera. Databasen läste av och presenterade de 
nuvarande förhållandena i företagen vilket gjorde att specifika händelser under tidigare 
räkenskapsår inte kunnat särskiljas från existerande ekonomiska ställning. Vidare 
uppdaterades databasen dagligen, vilket innebar att risken för ändrade omständigheter 
ökar. Indelningen av företag till kategorierna ”ej revisorspliktig utan revisor”, samt ”ej 
revisorspliktig med revisor” då datamaterialet skulle samlas in var ett område vilket 
påverkades av detta. Risken ansågs minimerad till följd av att all relevant data samlades 
in vid samma tidpunkt samt att studien gavs tillgång till Bolagsverkets lista med 68145 
specificerade organisationsnummer vilka med säkerhet valde bort revision år 2012. 
Dessutom har stickprov genomförts i försäkrande syfte för att informationen i alltför 
stor utsträckning inte var felaktig. Utifrån stickproven konkluderades att datan var av 
tillräckligt hög kvalitet för att på ett tillförlitligt sätt tjäna studiens syfte. 
 
 
Databearbetning	  &	  bortfall	  
 
Insamlad rådata har bearbetats i flera steg för att dess relevans skulle uppnå en 
tillförlitlig nivå vilken tjänade studiens syfte. Den ursprungliga listan med företag vilka 
under 2012 avskaffade revision tillhandahölls av Bolagsverket och omfattade 68145 
organisationsnummer. I egenskap av statlig myndighet vars huvudsakliga syfte är att 
registrera och tillhandahålla företagsinformation betraktades Bolagsverkets trovärdighet 
säkerställd. Listan med organisationsnummer importerades till databasen Retriever 
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Business där nödvändig finansiell information för att definiera undersökningsvariabler, 
vilka baserades på Minnis’s (2011) studie och datainsamling, begärdes ut. Således 
samlades inte komplett finansiell information in utan datainsamlingen begränsades till 
syftet att kunna besvara studiens frågeställning. 
 
I tidigare avsnitt förs ett resonemang om tillförlitligheten till företagsinformationen 
tillhandahållen av Retriever Business då vissa felkodningar verkade existera. För att 
studiens dataunderlag skulle uppnå en tillfredställande nivå av pålitlighet bearbetades 
den i flera steg för att exkludera observationer vilka egentligen inte ingick i 
målpopulationen och således skulle kunnat verka missvisande för studiens empiriska 
resultat. Inledande bearbetning av rådata innebar att företag för vilka ingen 
företagsinformation fanns tillgänglig via Retriever Business exkluderades ur materialet 
då inga vidare beräkningar var möjliga att genomföra för dessa. Med anledning av att 
studiens undersökningsperiod var år 2010-2013 exkluderades även företag med 
registreringsdatum från år 2010 och framåt även ur datamaterialet. Anledningen var att 
beräkningar och analys av de företagens skuldränta inte skulle varit möjligt för samtliga 
företagsår vilket skulle kunnat sänka tillförlitligheten i studiens estimeringar av 
skuldräntan och således trovärdigheten i de empiriska resultaten. Kontroller 
genomfördes även för eventuella avregistreringar, men för samtliga företag vilka 
specificerades i den frågan hade konkurs inträffat under år 2015, vilket medförde att 
inga åtgärder behövde vidtas då det föll utanför studiens undersökningsperiod. Studiens 
dataunderlag innehåller följaktligen inga bolag vilka under undersökningsperioden gått i 
konkurs. 
 
Risken att företagen vilka år 2012 valt bort revision faktiskt valt tillbaka revision igen 
fanns vid tidpunkten för datainsamling. Det faktum att Retriever Business endast känner 
av nutida förhållanden i företagen medförde att det ur datamaterialet inte gick att utläsa 
när sådana förfaranden ägt rum. Till följd av detta exkluderades samtliga företag vilka 
specificerades ej revisionspliktiga med revisor samt de vilka specificerades 
revisionspliktiga, trots det att sådana förhållanden kunnat uppstå efter 
undersökningsperioden. Detta verkade i förhöjande syfte för studiens pålitlighet då 
datamaterialet på ett mer korrekt vis kunde användas i empiriska analyser. 
Avslutningsvis exkluderades företag med brutet räkenskapsår ur datamaterialet. 
Anledningen till detta hänförs till det faktum att det inte specifikt varit möjligt att 
avgöra vilket år bortvalet av revision blev gällande i praktiken för dessa företag då 
rapporteringsperioden för årsredovisningar överskrider två kalenderår. För att öka 
tillförlitligheten till studiens empiriska resultat har således analyser endast gjorts för 
företag med räkenskapsår motsvarande kalenderår. Behandlingen av observationerna i 
datamaterialet har genomförts objektivt och med hänsyn till enskilda företags 
anonymitet. I tabell 3 presenteras en överblick av den ovan beskrivna databearbetningen 
där bortfallet steg för steg redovisas.  Det inledande antalet består av en observation för 
varje företag och år, således 68145*4. 
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Tabell	  3:	  Bortfall. 
Justering Antal bortrensade 

observationer 
Antal kvarvarande 
observationer 

Inledande antal  272 580 

Saknas data 70 191 202 389 

Registeringsdatum 52 327 150 062 

Avregistrerade (inom perioden) 0 150 062 

Ej revisionspliktiga med med 
revisor och revisionspliktiga 

5 097 144 965 

Brutet räkenskapsår 84 017 60 948 

 
 
Statistisk	  bearbetning  
 
Exkluderingen av företag med brutet räkenskapsår innebar att datamaterialets relevans 
för studien ökade då det statistiskt bearbetades. Detta gällde främst då variabeln 
“revision” skapades. Då revision från början inte var direkt mätbart behövde den 
operationaliseras för att dess betydelse för den beroende variabeln skuldräntan skulle 
kunna mätas. Revision utformades likt en dummy-variabel vilken kan ta värdena “0” 
respektive “1”.  De aktuella grupperna i detta fall var således reviderade och ej 
reviderade årsredovisningar. Kodningen utfördes med grund i företagens bokslutsår, 
vilket tillförlitligt skildrade företagen med kalenderår. Kodningen skapades med hjälp 
av intervall där värden efter 201112 antog värdet “0” och lägre värden kodades “1”. 
Företagsåren 2010-2011 motsvaras således av värdet ”1” då årsredovisningar blev 
reviderade och 2012-2013 antog värdet ”0” då revision valts bort. Ytterligare en 
dummy-variabel skapades för att kunna inkludera den oberoende variabeln negativt 
kapital i regressionsanalysen med syfte att kontrollera för dess effekt på skuldräntan. 
Operationaliseringen genomfördes utifrån en frekvenstabell över företagens negativa 
kapital där värden lägre än, eller lika med -1 antog värdet “1” och de företag vars 
tillgångar var större än skulderna kodades med “0”. 
 
Minnis (2011) skattade skuldräntan genom att dividera räntekostnaden med ett 
genomsnitt av ingående och utgående långfristiga skulder (Minnis, 2011, s. 471). I 
denna studie estimerades skuldräntan på liknande vis då tillgång till nödvändig 
finansiell information gavs via datainsamlingen från Retriever Business. I denna studie 
har även alternativa mått för skuldräntan estimerats med anledning av att dataunderlaget 
ser annorlunda ut i jämförelse med Minnis’s (2011) studie. Utöver posterna 
“långfristiga skulder” och “externa räntekostnader” har posterna “övriga finansiella 
kostnader” samt “skulder till kreditinstitut, långa” används för att estimera alternativa 
mått för skuldräntan. Den finansiella informationen har satts relativt till varandra i olika 
konstellationer för att säkerställa estimeringens tillförlitlighet då posterna både enskilt, 
men även tillsammans kunnat utgöra mått för skuldräntans nivå. Övriga finansiella 
kostnader fanns i stor utsträckning inte tillgängligt då endast 9379 av observationerna 
hade ett rapporterat värde för den posten i sin årsredovisning. I den posten återfanns 
övriga finansiella kostnader vilka representerades av resultat från andelar i 
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koncernföretag och övriga värdepapper bland andra. Relevansen av posten var således 
inte definitiv. Ett värde för externa räntekostnader fanns i jämförelse rapporterat för 
72171 observationer i datamaterialet vars relevans följaktligen var av betydande art. 
Långfristiga skulder fanns för 51231 observationer rapporterat i årsredovisningarna, av 
dessa fanns det för 24247 specificerat skulder till kreditinstitut, långa. Observationer 
vilka ingick i estimeringen för skuldräntorna RSK och ÖFSK återfanns således även i 
estimeringarna RL samt ÖFL då den specifika posten skulder till kreditinstitut, långa 
utgjorde 47,33 procent av posten långfristiga skulder. Datamaterialet innehöll således 
fyra olika variabler vilka i olika sammansättningar utgjort de olika estimeringarna av 
skuldräntan. Övriga variabler vilka ingick i regressionsmodellen utöver studiens fyra 
olika estimeringar för skuldräntan var revision, storlek, likviditetskvot, 
skuldsättningsgrad samt vinstmarginal. Vinstmarginalen fanns given i underlaget från 
Retriever Business och definierades på ett passade vis för tillämpningen i den aktuella 
studien. Av den anledningen gjordes ingen egen definiering av nyckeltalet då data 
bearbetades. Resterande tre variabler är estimerade i enlighet med Minnis’s (2011) 
tillvägagångssätt. Specifika definitioner återfinns i tabell 4.  
 
Tabell	  4:	  Definition	  av	  regressionsvariabler. 

Variabler Definition 

Beroende variabel  

Skuldränta RL Externa räntekostnader / 

(IB Långfristiga skulder + UB långfristiga skulder/2) 

Skuldränta RSK Externa räntekostnader / 

(IB Skulder till kreditinstitut, långa + UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 

Skuldränta ÖFL (Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) / 

(IB Långfristiga skulder + UB långfristiga skulder/2) 

Skuldränta ÖFSK (Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)/ 

(IB Skulder till kreditinstitut, långa + UB skulder till kreditinstitut, långa/2) 

Oberoende 
variabler 

 

Vinstmarginal ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + 
Övriga finansiella intäkter) / Summa tillgångar) * 100 

Storlek LN(Totala tillgångar) 

Likviditetskvot Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 

Skuldsättningsgrad (Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder) / Totala tillgångar 

Neg. Kapital 0 = Ej Negativt kapital (skuld < tillgångar) 

1 = Negativt kapital (skuld > tillgångar) 
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Testvariabel  

Revision 0 = Ej revision (år 2012-2013) 

1 = Revision (år 2010-2011) 

 
Skuldränta RL och RSK har utgjort de huvudsakliga måtten utifrån vilka resultat 
presenterats och analysen grundats. Anledningen till detta var den större pålitligheten i 
estimeringen relativt till skuldräntorna ÖFL och ÖFSK. För skuldräntorna ÖFL samt 
ÖFSK har följaktligen endast beskrivande statistik presenterats då osäkerheten kring 
dess estimering ansågs överhängande och potentiellt skulle genererat missvisande 
resultat. 
 
Variablerna i regressionsmodellen skapades i det statistiska programmet SPSS, bortsett 
från sådana vilka fanns givna i datamaterialet hämtat från Retriever Business. 
Beskrivande statistik för dessa variabler begärdes även ut i SPSS. Ur den kunde 
observationer med extrema värden identifieras genom att medelvärden, minimum- samt 
maximumvärden presenterades. Extremer tenderar att påverka resultatet så att det 
eventuellt blir missvisande, vilket innebär analyser utan extremer kan uppvisa ett helt 
annat resultat relativt till situationer då extremer ej tas i beaktande. Vid sådana tillfällen 
är det motiverat att utesluta extrema värden (Moore, 2006, s. 130). Samtliga fyra mått 
på skuldräntan har således justerats för extremer genom att nya variabler skapades där 
2,5 procent av de mest extrema värdena i undre och övre led eliminerades. Vissa av de 
oberoende variablerna vilka inkluderats i regressionsmodellen uppvisade beskrivande 
statistik där extrema värden förekom. De observationer vilka uppvisade extrema värden 
justerades inledningsvis genom exkludering av 2,5 procent i övre och undre led ur 
materialet vilket orsakade ett kraftigt bortfall av observationer då datamaterialet 
statistiskt analyserades genom regressioner. Följaktligen begärdes beskrivande statistik 
ut för de oberoende variablerna där de variabler vilka innefattade observationer med 
extrema värden justerades med 0,5 procent i övre och undre led. Beskrivande statistik 
för de oberoende variablerna indikerade i detta fall inte lika extrema värden och det 
kraftiga bortfallet av antal observationer reducerades anmärkningsvärt. Eftersom 
datamaterialet var så pass omfattande har det antagits att effekten av de missvisande 
värdena vissa variabler uppvisat inte har större effekt på det slutliga resultatet och 
således inte verkat reducerande för studiens pålitlighet. Empiriska resultat baserades 
således på ett datamaterial där endast skuldräntorna bearbetats beträffande extrema 
värden med 2,5 procent i övre och undre led samt ett dataunderlag där både skuldräntor 
och oberoende variabler bearbetats beträffande observationer med extrema värden.  
 
 
Urval	  
 
Studiens målpopulation var svenska småföretag vilka sedan år 2010 omfattas av den 
frivilliga revisionsplikten och har valt att avskaffa revision. Enligt Hultberg (2015) 
uppgick antalet företag i målpopulationen till 231621 i februari år 2015 (M. Hultberg, 
personlig kommunikation, 11 februari, 2015). För att kunna tjäna studiens syfte i fråga 
om huruvida reviderade årsredovisningar påverkar småföretagens skuldränta 
genomfördes en jämförande analys av samma företag två år före respektive efter 
avskaffandet av revisionen. Studien gavs tillgång till ett dokument från Bolagsverket 
där organisationsnummer för 68145 företag vilka år 2012 valde att avskaffa revision 
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fanns listade. Med beaktande av att problematik uppstod vid inledande försök att samla 
in data från Retriever Business, vilken skulle representerat alla de bolag vilka befinner 
sig inom gränsvärdena för frivillig revision, gjordes bedömningen att dokumentet från 
Bolagsverket ökade tillförlitligheten i studien och dess empiriska resultat. Då det inte är 
möjligt att studera varje enskild observation i målpopulationen väljs mindre 
urvalsgrupper ut för att verka representerande för målpopulationen (Saunders et al., 
2012, s. 258). Urvalet baserat på Bolagsverkets lista ansågs vara omfattande nog för att 
verka representerande för hela målpopulationen, vilket möjliggjorde generaliseringar av 
resultatet.  
 
Antal företag vilka fanns angivna på listan och således valde att välja bort revision år 
2012 uppgick till 68145 stycken. Anledningen till att just år 2012 specifikt ansågs vara 
intressant var byggdes bland annat på spekulativa antaganden om de företag vilka var 
ivriga att välja bort revision år 2011 i anslutning till att bestämmelserna började gälla. 
Dessa företag hade potentiellt kunnat skilja sig från företag vilka senare år valde bort 
revision till följd av att de eventuellt väntat på möjligheten att avstå revision och 
möjligen uppvisade mer stabilitet i räkenskaperna. De mest ivriga företagen kunde 
eventuellt även ha väntat på möjligheten en längre tid, eventuellt på grund av en sämre 
relation till sin revisor. Det ska dock påpekas att detta endast är spekulativa antaganden, 
vilket tidigare nämnts. Vidare förelåg ett antagande om en viss fördröjning av effekter 
av de nya reglerna bakom urvalet. Studiens sekundära syfte var att mäta effekter ett par 
år efter regeländringen år 2010 för att kunna avgöra huruvida effekter av bortvalet av 
revision uppstod direkt eller var mer märkbara efter en viss tid. För att detta skulle vara 
möjligt behövde åtminstone två år från vardera grupp, med alternativt utan revision, 
inkluderas i urvalet för att öka pålitligheten i empiriska resultat. Då de senaste 
färdigställda årsredovisningarna vilka skulle kunnat innefattas i studien representerar 
räkenskapsåret 2013 var följaktligen det aktuella urvalet det mest relevanta utifrån 
studiens preferenser. 
 
Det huvudsakliga urvalet utifrån vilket slutsatser i studien grundas på motsvarades av 
likvida företag med kalenderår vilka år 2012 valde bort revision. Urvalet omfattades av 
60948 företagsår vilket representerade 15237 företag under fyra år. Vidare har mindre 
urvalsgrupper där enskilda år jämförts mot varandra identifierats ur datamaterialet vilka 
använts i fördjupande syfte för att i större omfattning kunna förklara de empiriska 
resultaten. Följaktligen har statistiska tester genomförts för år 2011-2012 samt 2011 
relativt till 2013 i syfte att avgöra huruvida effekter av att välja bort revision uppstår 
direkt eller är mer märkbara efter en tvåårsperiod. 
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Kreditbeslutsprocessen	  
 
 
Inledning	  
 
I detta kapitel ges en ingående beskrivning av kreditgivares beslutsprocess vid 
beviljande alternativt avslag av företags kreditansökan. Det finns en speciell relation 
kreditgivare och företag emellan där revisionen har en betydande roll. Revisionens 
försäkrande karaktär om företagens ekonomiska ställning genomsyrar hela processen 
från kreditansökan till beslut, men även övriga faktorer har betydelse för det slutgiltiga 
beslutet i kreditbeslutsprocessen. Det är av relevans för den aktuella studien då kapitlet 
genererar en ökad förståelse för kreditgivarnas behov av extern försäkran av företagens 
ekonomiska ställning. Kapitlet är ämnat att i senare del av studien underlätta förståelsen 
för empiriska resultat och implikationerna av dessa. 
 
Småföretag är i större utsträckning beroende av extern finansiering då de inte har 
tillgång till kapitalmarknaden till skillnad från större publika aktiebolag. Det finns enligt 
Berger och Udell (2002) ett flertal tekniker kreditgivare tillämpar under 
kreditbedömningsprocessen för att minska utlåningsrisken; relationsutlåning samt 
transaktionsbaserad långivning vilken innefattar utlåning baserad på årsredovisningar, 
tillgångar och credit scoring (Berger & Udell, 2002, s. 33). Kreditberedning är den 
process vilken föreligger från den tidpunkt när företaget ansöker om en kredit till dess 
att krediten beviljas eller nekas. Beroende på varje enskild situations omständigheter är 
kreditberedningen mer eller mindre komplex och resurskrävande (Jönsson, 1992, s. 
197). 
 

 
Figur	  1:	  Kreditberedningsprocessen.	  Källa:	  (Berger	  och	  Udell,	  2002)  
 
	  
Kreditansökan	  
	  
Det första steget i kreditberedningen syftar till att banken ska bilda sig en uppfattning 
om kunden och specificera innebörden av krediten och dess karaktär. Utifrån kreditens 
ändamål, storlek och form läggs en återbetalningsplan upp. En del av kreditansökan är 
även identifieringen av potentiella säkerheter vilka kan lämnas i de fall kunden 
misslyckas att följa den bestämda avbetalningsplanen (Jönsson, 1992, s. 197). 
Säkerheten ska ha sådan karaktär att den vid tidpunkten för beviljandet av krediten är 
betryggande. Krediter vars löptid är av längre art innebär ökade svårigheter i att 
bestämma säkerhetens värde och dess osäkerhet ökar. Av den anledningen krävs det att 
en marginal mellan säkerheten och krediten existerar (Jönsson, 1992, s. 200).  Den 
inledande fasen i kreditberedningsprocessen är speciellt ämnad för att etablera en 
relation mellan banken och företaget för att sträva efter ett helkundförhållande där 

Kreditansökan	   Kreditvärdighet	   Kreditupplysning	   Kreditvillkor	   Beslut	  



21	  
	  

företaget hanterar samtliga ekonomiska ärenden hos den specifika banken (Jönsson, 
1992, s. 197). Relationsutlåning är ett relativt väl utforskat område, men begränsat 
gällande exakt hur en kreditgivare-kund relation är uppbyggd och mellan vilka parter 
den existerar. Tekniken skiljer sig även från transaktionsbaserade utlåningstekniker på 
så sätt att den förutsätter en specifik företagsform. Transaktionsbaserade 
utlåningstekniker är grundade på hårddata, vilket är relativt lättillgängligt i företagets 
resultat- och balansräkning medan den relationsbaserade utlåningen baseras på 
mjukdata såsom företagsägarens trovärdighet och karaktärsdrag, vilket är svårare att 
verifiera och kvantifiera (Berger & Udell, 2002, s. 37). Ett helkundförhållande 
underlättar även för bankens att verka för en positiv och stabil ekonomisk utveckling för 
företaget, vilket är en av bankens uppgifter. Av den anledningen är det centralt att 
kreditens ändamål prövas i syfte att fördela resurserna effektivt (Jönsson, 1992, s. 200). 
 
	  
Kreditvärdighet	  
 
Kreditansökan ligger till grund för avgörandet huruvida banken bedömer att kunden är 
kreditvärdig eller inte. Primärt utvärderar banken sannolikheten att få regelbundna 
inbetalningar i form av amortering och ränteintäkter. Det finns ofta ett samband mellan 
kreditens ändamål och företagets återbetalningsförmåga, vilket innebär att banken 
behöver utforska företagets kalkyler för det specifika ändamålet i avsikt att avgöra dess 
kreditvärdighet (Jönsson, 1992, s. 199). 
 
Årsredovisningen skildrar företagets ekonomiska ställning och lönsamhet både i realtid 
samt historiskt. Baserad på årsredovisningen kan företagets framtida lönsamhet även 
prognostiseras och utgöra underlag för bedömningen av företagets kreditvärdighet 
(Jönsson, 1992, s. 199). Utlåning vilken baseras på årsredovisningen är mest passande 
för företag med en tillämpad revision och är enligt Berger och Udell (2002) troligen i 
störst utsträckning använt av större transparenta företag (Berger & Udell, 2002, s. 37). 
Den slutgiltiga bedömningen av företagets kreditvärdighet innefattar således både 
utvärderade kalkyleringar och planer för det specifika ändamålet samt historiska och 
prognostiserade analyser av företagets ekonomiska ställning (Jönsson, 1992 s. 199). 
 
	  
Kreditupplysning	  
 
Kreditupplysningar innehåller information om företag, vilken hjälper banken att 
objektivt bedöma det aktuella kreditärendet. Sådan information innehåller ekonomiska 
uppgifter från en databas vars källor är myndigheter såsom SCB och 
kronofogdemyndigheten (Jönsson, 1992, s. 202). Informationen finns direkt tillgänglig 
via UCs databas eller att beställa. Nyckeltal, bokslutsuppgifter och eventuella tidigare 
betalningsanmärkningar, vilka även kan bli regelbundet övervakade genom 
kreditbevakning, är några bland andra uppgifter tillhandahållna av UC (Jönsson, 1992, 
s. 203). Oavsett om företaget sedan tidigare är kund hos banken är det centralt att en 
kreditupplysning hämtas inför varje enskild kreditbeslut för att minimera risken för 
kreditförluster (Jönsson, 1992, s. 202).  
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Kreditvillkor	  
 
Krediter är åtskiljaktiga rörande dess kreditform, löptid och risk beroende på deras 
specifika karaktärsdrag. Beroende på kreditens egenskaper så är vissa kreditformer mer 
eller mindre lämpade och i samband med valet av kreditformen bestäms även kreditens 
avbetalningsplan, amorteringstid. Vid dessa avgöranden tas kreditens ändamål och dess 
ekonomiska livslängd i beaktande medan dess säkerhet även beaktas. Tidiga stadier i 
kreditbeslutsprocessen ligger således till grund för de specifika kreditvillkoren (Jönsson, 
1992, s. 37). Krediter, vilka baseras på tillgångar, är beroende av tillgängligheten till 
säkerheter såsom kundfordringar och lager. Tekniken lämpar sig således för de företag 
vars kundfordringar är av hög kvalitet och även har ett lager vilket kan pantsättas. 
Beviljande av tillgångsbaserade krediter förutsätter att banken regelbundet kontrollerar 
de båda tillgångarnas omsättningshastighet och är således en relativt resurskrävande och 
dyr teknik. En annan relativt ny transaktionsbaserad utlåningsteknik är credit scoring. 
Utöver de årsredovisningen tas även hänsyn till företagets primära ägare och dess 
ekonomiska ställning på grund av det faktum att kreditvärdigheten för småföretag är 
nära förknippat med dess ägare (Berger & Udell, 2002, s. 37).  
 
Relationsbaserad utlåning baseras på information genererad över tid och kontakter 
såsom leverantörer, kunder och övriga marknadsaktörer. Tekniken tar hänsyn till 
faktorer utöver de vilka återfinns i årsredovisningen och genererar således en djupare 
förståelse för omgivningen i vilken företaget är verksamt. Detta minskar potentiell 
informationsasymmetri mellan parterna, vilket i jämförelse med transaktionsbaserad 
utlåning skapar en fördel (Berger & Udell, 2002, s. 37). Krediter beviljade på 
relationsbasis har vidare visats ha en inverkan på räntan vilken ges i samband med 
krediten. En starkare relation mellan parterna är återkommande associerat med en lägre 
låneränta enligt Berger & Udell (2002) samtidigt har det bevisats att 
kredittillgängligheten ökat och säkerhetskraven i samband med kreditbeviljande 
minskat (Berger & Udell, 2002, s. 38). 
 
 
Beslut	  
 
Den avslutande fasen i kreditberedningsprocessen är bankens beslut om krediten. De 
alternativa beslut banken kan uttala är beviljande, bordläggning eller avslag. Ett 
kreditavslag föreligger när banken bildat sig uppfattningen att företagets kreditvärdighet 
inte är tillfredsställande eller att andra faser i den förberedande processen är bristfälliga. 
I de fall där förberedande faser inte kunnat fullföljas eller brister i vissa aspekter ger 
banken varken ett beviljande eller avslag av krediten utan en bordläggning föreläggs. 
Det kan röra sig om situationer där kompletterande uppgifter eller ytterligare säkerheter 
krävs för att banken ska kunna fatta ett beslut. Ärendet utreds således vidare innan ett 
beslut fattas. Beviljande av krediter är fullständiga och får inte innefattas av några 
villkor vilka anger att beslutet i kommande tidsperioder kan komma att förändras på 
grund av inträffande omständigheter. I sådana fall ska beslut om bordläggning fattas för 
att utreda ärendet vidare (Jönsson, 1992, s. 206). Bankrörelselag (SFS 1987:617) 
belyser det centrala i att banken endast är befogad att bevilja krediter i de fall kunden 
förväntas fullfölja återbetalningsförbindelserna och tillfredsställande säkerheter kan 
lämnas. Avslutningsvis föreligger ett självständigt ansvar för ett beviljande av en kredit 
hos bankens beslutande organ (Jönsson, 1992, s. 206). 
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Teoretisk	  referensram	  
 
 
Inledning	  
 
Kreditgivare har en central roll vid finansiering för de allra flesta privata företag då de 
inte har tillgång till finansmarknaden och följaktligen inte kan utöva aktiehandel för att 
generera kapital. Kreditgivare använder i huvudsak två viktiga informationskällor för att 
försäkra sig om företagens pålitlighet, personliga intervjuer och reviderade 
årsredovisningar (Langli, 2015, s. 225). Studerandet av revision i förhållande till 
krediter är således intressant, inte minst på grund av det kunskapsgap vilket existerar på 
den svenska marknaden. Det finns forskning kring relationen mellan reviderade 
finansiella rapporter och företags skuldränta (Allee & Yohn, 2009; Blackwell et al., 
1998; Hope et al., 2011; Kim et al., 2011; Lennox & Pittman, 2011; Minnis, 2011). En 
sammanställning av studierna och deras empiriska resultat presenteras i tabell 4 nedan. 
Resultat från nämnda studier visar i huvudsak enhetligt att revisionen har ett negativt 
samband med skuldräntan, vilket innebär att företagen upplever en sänkt skuldränta då 
finansiella rapporter blir reviderade. I vissa fall kan dock ingen effekt direkt på 
skuldräntan uppvisas utan det är då på kredittillgängligheten vilken studeras. 
Utgångspunkten för denna undersökning är studien genomförd av Minnis (2011) 
varifrån modeller och dess komponenter hämtas. Minnis (2011) kan ur empiriska 
resultat konstatera att de företag vars finansiella rapporter är reviderade upplever en 
fördel i form av sänkt skuldränta (Minnis, 2011, s. 497). Även Lennox och Pittman 
(2011) finner i empiriska resultat stöd för hur revision förbättrar företagens 
kreditvärdighet och således även tillgängligheter till krediter. Detta hänförs dels till det 
faktum att företag vilka efter avskaffandet av revisionsplikten valt att fortsätta revidera 
finansiella rapporter sänder positiva signaler till kreditgivare (Lennox & Pittman, 2011, 
s. 1671). Relationen mellan kreditgivare och företag är inte alltid fri från problem utan 
delade intressen och ojämlik tillgång till finansiell information skapar agentkostnader 
och ger upphov till informationsasymmetri. Revision är under dessa omständigheter 
betydande då den både verkar i försäkrande syfte vid kreditbeslutsprocessen och 
samtidigt reducerar agentkostnader och informationsasymmetri (Watts & Zimmerman, 
1983, s. 633). 
 
I det här kapitlet framställs inledningsvis för ämnet relevanta företagsekonomiska 
teorier; agentteorin, informationsasymmetri samt intressentmodellen. Ovan presenterade 
studier beskrivs närmare med utgångspunkt i ett inledningsvis beskrivande stycke av 
revisionens nytta följt av mer specifikt fokus mot kreditspecifika aspekter. Slutligen 
presenteras empiriska resultat vilka framkommit i studierna. Kapitlet avslutas med en 
presentation av Minnis’s (2011) studie från vilken specifika variabler och 
tillvägagångssätt inspirerats för förevarande studie. 
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Tabell	  5:	  Artikelsammanfattning. 
Författare År Titel Land Urvalsgrupp Resultat 

Allee och 
Yohn 

2009 “The Demand for 
Financial Statements 
in an Unregulated 
Environment: an 
Examination of the 
Production and Use 
of Financial 
Statement by 
Privately Held Small 
Businesses” 

USA 4004 småföretag, 
verksamma 
under 2003-
2004. 

Reviderade 
finansiella 
rapporter innebär 
ökad tillgång till 
krediter. 

Blackwell 
et al. 

1998 “The Value of 
Auditor Assurance: 
Evidence from Loan 
Pricing” 

USA 212 låneavtal 
gällande små 
privata 
aktiebolag. 

Positiv korrelation 
mellan revision 
och sänkt 
låneränta. 

Hope et al. 2011 “Financial 
Credibility, 
Ownership and 
Financing Constrains 
in Private Firms” 

Världsomfattande Privata 
småföretag 
representerade 
från 68 olika 
länder I världen. 

Kredit-
tillgängligheten 
ökar då finansiella 
rapporter är 
reviderade. 

Kim et al. 2011 “Volontary Audits 
and the Cost of Debt 
Capital for Privately 
Held Firms: Korean 
Evidence” 

Korea Små privata 
företag utan 
revisionsplikt. 

Företag vilka 
frivilligt reviderar 
finansiella 
rapporter får lägre 
låneränta. 

Lennox 
och 
Pittman 

2011 “Volontary Audits 
Versus Mandatory 
Audits” 

Storbritannien Småföretag med 
obligatorisk 
revision år 2003 
och frivillig 
revision år 2004. 

Företag med 
revisor har 
förhöjd 
kreditvärdighet. 

Minnis 2011 “The Value of 
Financial Statement 
Verification in Debt 
Financing: Evidence 
from Private US 
Firms” 

USA 25 784 företagsår 
från 5000 privata 
småföretag I 
varje delstat. 

Företag med 
reviderade 
finansiella 
rapporter ges 
lägre låneränta. 

 
 
Företagsekonomiska	  teorier	  
 
 
Agentproblem	  
 
Agentförhållanden definieras av teorins grundare Jensen och Meckling (1976) likt ett 
kontrakt vilket uppstår mellan två eller fler parter där någon av dem anses agent och 
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således förväntas utföra en prestation för den andres, kallad principalens, räkning. 
Agenten får då vissa befogenheter och möjlighet att fatta beslut åt principalen. I de fall 
där båda vill maximera de individuella intressena är risken stor att agenten inte alltid 
presterar i principalens bästa intresse och konflikter kan uppstå när parterna inte strävar 
efter samma mål med prestationen. Genom att skapa incitament för agenten att agera 
efter principalens preferenser kan en viss riskminskning uppnås. Att det uppstår både 
monetära och icke - monetära kostnader, så kallade agentkostnader, är dock oundvikligt 
både genom agentens agerande, men också till följd av kostnader för övervakning och 
uppföljning av agentens arbete (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). I beskrivningen ovan 
går det att tydligt urskilja en relation där en part agerar för den andres räkning, men 
agentkostnader uppstår i olika utsträckning i alla sammanhang där två eller fler parter 
samarbetar även om det inte finns någon entydig relation mellan en distinkt principal 
och agent (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). 
 
Agentteorin har över tid utvecklats mot två olika huvudinriktningar, positivistisk och 
principal-agent. Den positivistiska grenen fokuserar i huvudsak på att identifiera 
specifika situationer där agenten och principalens mål skiljer sig. Vidare behandlar den 
närmast enbart specifika förhållanden mellan ägare och företagsledare i offentliga bolag 
(Eisenhardt, 1989, s. 59). Den andra inriktningen, principal-agent är mer generellt 
fokuserad på alla olika typer av agentförhållanden och inte enbart de mellan ledning och 
ägare i stora företag. Fokus riktas istället mot det faktiska kontraktet mellan agenten och 
principalen. Förenklat ligger således i grunden ett antagande om en målkonflikt och 
skillnader i benägenhet till risktagande mellan parterna. Ytterligare problem kan även 
uppstå i situationer där principalen inte kan avgöra agentens prestation vilket medför att 
det blir omöjligt för denne att avgöra huruvida agentens uppförande uppfyller kontraktet 
(Eisenhardt, 1989, s. 60-61).  
 
Litteraturen redovisar för två aspekter av agentproblem. “Moral Hazard” innebär brister 
i ansträngning och prestation från agentens sida. Principalen upplever då att agenten inte 
lever upp till de överenskomna kraven. Den andra aspekten “Adverse selection” innebär 
att det kan finnas svårigheter för principalen att avgöra huruvida agenten helt besitter 
kunskap och erfarenhet motsvarande den utlovade prestationen vid anställningen eller 
under arbetets gång. I båda fallen blir det svårt för principalen att övervaka agentens 
beteende. För att försäkra sig om att agentens agerande motsvarar det upprättade 
kontraktet kan principalen i sådana fall investera i informationssystem i form av 
exempelvis budgetering, rapporteringsprocedurer eller utöka med fler lager av ledning 
för att skapa en bättre uppfattning av agentens prestation. Alternativt kan principalen 
skapa incitament för agenten att agera på önskat vis genom ett prestationsbundet 
kontrakt där agenten belönas efter önskat resultat. En nackdel med en sådan metod är att 
resultat kan endast delvis härledas till agentens beteende. Övriga faktorer utgörs av 
exempelvis ekonomiskt klimat, konkurrens och tekniska förändringar och är utom 
kontroll för agenten vilket kan medföra osäkerhet och svårigheter att agera. (Eisenhardt, 
1989, s. 60-61). 
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Figur	  2:	  Revisorns	  roll	  i	  ett	  agentförhållande. 
 
Då små företag generellt är familjeägda och ägarna har en aktiv roll i drivande av 
företaget tenderar agentproblemen i sådana företag att vara betydligt mindre än i större 
företag. Således får revision en mindre betydande roll för ägarnas övervakning och 
kontroll, istället är det kreditgivare vilka blir de centrala användarna av reviderade 
årsredovisningar ur ett agentperspektiv (Collis et al., 2004, s. 89). Företag vilka inte får 
årsredovisningar reviderade av en extern oberoende revisor försvårar kreditgivarens 
bedömning av huruvida den finansiella informationen är pålitlig och korrekt. 
Kreditgivaren får i en sådan situation anses vara principal och företaget likställs med 
agentens roll i förhållandet. Kreditgivaren (principalen) tillhandahåller företaget 
(agenten) kapital att förvalta i enlighet med de båda partnernas intresse. Det faktum att 
kreditgivarens tillhandahållande av kapital till viss del baseras på företagets ekonomiska 
ställning förutsätter att tillförlitlig information finns tillgänglig för beslutsfattandet. 
 
Agentproblem tenderar att vara mer omfattande tidigt i en agent-principal relation. Efter 
en tid har parterna utvecklat en relation där de är medvetna om varandras arbetssätt 
vilket underlättar kontroll av prestationen. I en långsiktig relation minskar även problem 
med informationsasymmetri mellan parterna (Eisenhardt, 1989, s. 61). Hur stor 
påverkan en förändring av revisionen har för relationen mellan kreditgivare och företag 
kan skilja sig beroende på om det gäller ett existerande eller nytt lån. Effekten av en 
förändring av revisionen och dess kvalitet tenderar att vara mindre i redan befintliga 
låneförhållanden (Francis & Wilson, 1988, s. 667). Artikeln av Francis och Wilson 
(1988) behandlar kvalitetsskillnader mellan olika typer av revisionsbyråer i form av 
Big-8 byråer mot icke Big-8, resultatet kan dock hänföras även till skillnader mellan 
existens av revision mot ingen revision. Vad gäller relationen mellan företag och 
kreditgivare menar agentteorin således att det uppstår en oro från kreditgivares sida att 
företaget ska agera favör för aktieägare framför dem. Genom att prioritera utdelningar 
transfereras företagets resurser i första hand till aktieägarana till nackdel för 
kreditgivarna. Revision av hög kvalitet föreslås kunna bidra till att minska sådana 
kostnader då det inger en försäkran för kreditgivare att företaget i fråga innehar resurser 
för att kunna säkra fordringar hos företaget. Extern finansiering har visat sig öka 
behovet av övervakning på grund av de ökade potentiella agentkostnaderna vilka kan 
uppstå mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976, s. 346). Agentkostnader har således 
en direkt koppling till nivån av extern finansiering (Jensen & Meckling, 1976, s. 348).  I 
principal-agentrelationen mellan kreditgivare och företag innebär det således att 
företaget låter en extern oberoende part revidera de finansiella rapporterna för att 
kreditgivaren ska få ett pålitligt beslutsunderlag till kreditbeslutet. Revisionen minskar 

Kapital	  

Företaget	  

Revisor	  

Kreditgivare	  
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även informationsasymmetrin, vilket uppstår till följd av att företaget har mer 
omfattande kunskap rörande tillförlitligheten av de finansiella rapporterna relativt till 
kreditgivaren. 
 
 
Informationsasymmetri	  &	  intressentmodellen	  
 
Externt genomförd revision har bevisats ha en värdeförhöjande effekt för företag genom 
dess reducerande effekt av incitamentsproblem till följd av att en part, oberoende av 
ledningen övervakar den finansiella rapporteringen (Watts & Zimmerman, 1983, s. 
613). Förr utfördes revision av aktieägare eller styrelseledamöter då professionella 
yrkesrevisorer inte etablerades på marknaden förrän under 1900-talet. Den tidiga 
revisionens roll innebar övervakande av kontrakt mellan ledningen och aktieägare. 
Under senare tid utvecklades revisionens roll till att även omfatta övervakning av 
skuldkontrakt i syfte att minska potentiella intressekonflikter (Watts & Zimmerman, 
1983, s. 627). Då kontons komplexitet och företagens utbredning ökade genererades en 
ökad efterfrågan av revision. Sådana omständigheter förutsatte en viss kompetensnivå 
hos revisorn, vilket skapade en marknad för den professionella revisionsbyrån. Således 
var det marknadskrafter vilka drev på skiftet för utföraren av revision då det tidigare 
inte fanns reglerat i lag utan var frivilligt (Watts & Zimmeramn, 1983, s. 614). 
 
Företag är uppbyggda av kontrakt mellan olika parter, vilket leder till att 
intressekonflikter kan uppstå då de olika parterna har separata intressen i företagets 
verksamhet. Sådana intressekonflikter, agentkostnader, sänker det totala företagsvärdet. 
För att motverka och förebygga dessa krävs övervakning av ledningen, vilket till viss 
del anses vara revisionens roll (Watts & Zimmerman, 1983, s. 614). För att åstadkomma 
målsättningen att förebygga och minimera informationsasymmetri mellan olika 
företagsintressenter är det därför centralt att revisorn är oberoende av ledningen och 
reviderar de finansiella rapporterna fritt från subjektiva influenser (Watts & 
Zimmerman, 1983, s. 621). På så vis minskar ojämlikheten i den information olika 
parter i och kring företaget har tillgång till. Intressentteorin undersöker hur 
företagsledningens beslut influeras av dess intressenter. Empiriska undersökningar 
indikerar att företagen får en upplevd fördel till följd av en förståelse av intressenternas 
intressen i företaget (Hosseini & Brenner, 1992, s. 102). Företaget behöver således ta 
hänsyn till både externa och interna intressenter för att hantera hur de påverkar 
företagets prestationer (Freeman, 1984, s. 24-25). De interna, vilka bland andra omfattas 
av kunder, anställda, ägare och leverantörer, interagerar med företaget dagligen 
(Freeman, 1984, s. 8). Externa intressenter innefattar bland andra regeringen, media, 
konkurrenter och speciella intressegrupper (Freeman, 1984, s. 25). Kreditgivare utgör 
enligt EY en av företagens externa intressenter (EY, 2015). Den ursprungliga 
intressentmodellen vilken utvecklades av Freeman (1984) har kritiserats för att inte 
inkludera kreditgivare till de externa intressenterna då de med faktum utgör en av de 
främsta intressenterna. Utvecklade varianter av modellen inkluderar således kreditgivare 
till de externa intressenterna (Diamant, 2004, s. 132-133). Således utifrån beskrivna 
exempel kan intressentmodellen illustreras enligt figur 3 nedan. 
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Figur	  3:	  Intressentmodellen. 
 
För kreditgivare vilka enligt Berger och Udell (2002) även är en av småföretagens 
främsta finansiärer utgör troligen revision en viktig komponent då den verkar i 
försäkrande syfte för företagens ekonomiska ställning (Berger & Udell, 2002, s. 33). 
Den moderna revisionen är till stor del frivilligt reglerad. Likt den tidiga revisionens 
syfte verkar den för att reducera informationsasymmetri, vilket uppstår till följd av 
agentproblem mellan företag och dess intressenter. Revisionen har således en 
försäkrande uppgift i säkerställandet av finansiella rapporter vilket får anses vara av 
kvalitetsförhöjande karaktär (Watts & Zimmerman, 1983, s. 633). 
 
Denna studie behandlar småföretagen vilka berörs av bestämmelserna för frivillig 
revision sedan avskaffandet av revisionsplikten år 2010. Avskaffandet av 
revisionsplikten innebär att företagen får möjligheten att väga kostnaden för revision 
mot den upplevda nyttan. Med anledning av att ledning och ägare i småföretag ofta 
sammanfaller och utgörs av samma part så utförs revision ofta i eget intresse och 
förbiser intressenternas intressen i företagen. Då ägare och ledning utgörs av samma 
part kan det antas att ledningen uppenbart värnar om ägarnas intressen vid 
beslutsfattande och således anser att kostnaden för revision överstiger dess värde. Den 
frivilliga revisionsplikten innebär således att problem med informationsasymmetri i 
större utsträckning riskerar att uppstå eftersom övriga intressenter förbises till följd av 
det centraliserade ägandet och ledningen. Utan en externt utförd revision äventyras den 
jämlika relationen parterna emellan genom att företaget får ett övertag gentemot den 
andra parten då företaget till fullo är medvetna om den ekonomiska ställningen medan 
utomstående parter kan uppleva att den förknippas med bristande tillförlitlighet. Vid 
kreditgivning är den företagsekonomiska ställningen central då kreditgivare vill försäkra 
sig om att företagen har möjlighet att amortera och betala ränta enligt plan för att 
återbetala skulden. Revision minskar informationsasymmetrin vilken är en av 
anledningarna till kreditgivarnas intresse i att företaget reviderar de finansiella 
rapporterna, men till vilken nivå revisionen påverkar kreditgivningen är inte givet. 
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Tidigare	  empirisk	  forskning	  
 
Ämnesområdet där revision och dess betydelse för kreditvillkor studeras är relativt väl 
utforskat (Allee & Yohn, 2009; Blackwell et al., 1998; Hope et al., 2011; Kim et al, 
2011; Lennox & Pittman, 2011). Det ekonomiska värdet av tjänster vilka tillhandahålls 
av oberoende revisorer undersöks i en studie av Blackwell et al. (1998) där låneräntor 
och kredivillkor i förhållande till reviderade årsredovisningar analyseras (Blackwell et 
al., 1998, s. 57). Studiens urval omfattas av 212 stycken låneavtal gällande företag i 
USA vilka vid studiens utförande i slutet av 2008 var aktiva. Samtliga företag 
undersöks då de är parter i låneavtalen är antingen privata eller fåmansföretag 
(Blackwell et al., 1998, s. 61). Anledningen till att just små privata företag valts ut för 
studien är att dessa inte är tvingade att enligt lag tillämpa revision utan efterfrågan på 
revision bland dessa företag drivs av förväntade fördelar för företaget (Blackwell et al., 
1998, s. 58). 
 
Revision utförd av en tredje objektiv part syftar delvis till att öka pålitligheten till de 
finansiella rapporterna för kreditgivare då det reducerar informationsasymmetri vilket 
förknippas med finansiella beslut. Genom revision genereras en ökad pålitlighet från 
kreditgivare till ledningen då finansiella rapporter anses uppnå en högre kvalitet och 
incitamentsproblem minskas, vilket följaktligen bidrar till att tillgängligheten till extern 
finansiering för företag med reviderade rapporter ökar. En högre kvalitet innebär i detta 
sammanhang att de finansiella rapporterna blivit reviderade. En likvärdig effekt kan 
alternativt uppnås bara genom det faktum att företaget är villigt att få de finansiella 
rapporterna reviderade då det positivt signalerar kreditgivare om dess vilja att delge 
tillförlitlig ekonomisk information. Pålitligheten i företags finansiella rapporter och dess 
potentiella samband med begränsningar till extern finansiering har i en studie författad 
av Hope et al. (2011) undersökts. Urvalet är stort och omfattar privata småföretag 
representerade från 68 olika länder (Hope et al., 2011, s. 935). Revision visar sig i 
studien reducera moral hazard-problem, vilka kan uppstå till följd av 
informationsasymmetri mellan de inblandade parterna (Hope et al., 2011, s. 938). 
Genom att en extern part kontrollerar den ekonomiska informationen reduceras ägares 
möjligheter till att medvetet styra företaget i eget intresse (Hope et al., 2011, s. 945). 
Det finns fyra olika nivåer av inblandning en revisor kan ha i företags sammanställande 
av finansiella rapporter; revision, översyn sammanställning samt de omständigheter där 
företaget själv sammanställer de finansiella rapporterna. Revision är den högsta nivån 
och innebär att risken för förekomsten av inkorrekta uppgifter i finansiella rapporter är 
liten. Genom revision undersöker och kontrollerar en oberoende revisor utförligt att 
finansiella rapporter framställs i enlighet med gällande redovisningsprinciper, i det här 
fallet GAAP. Nästa nivå av revisorns inblandning är översyn, vilket är mindre 
omfattande och ger enbart en negativ försäkran. Negativ försäkran innebär att upptäcka 
fel kan bekräftas, men att övriga uppgifter stämmer kan inte försäkras. Det innebär att 
risken för väsentliga felaktigheter är måttlig. Sammanställning innebär att revisorn 
samlar in och sammanställer information i ett format vilket är överensstämmande med 
GAAP. Denna nivå innebär dock ingen försäkran alls gällande risken för inkorrekta 
uppgifter. Den fjärde och sista nivån innebär att företaget helt själva utan inblandning 
av en oberoende revisor sammanställer de finansiella rapporterna (Blackwell et al., 
1998, s. 58). 
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Nyttan	  av	  revision	  
 
Ekonomin kan enligt teorier delas upp i sektioner baserat på aktuella företagsrisker 
associerade till företag. Kreditgivare menas basera rationella slutsatser och beslut 
utifrån den aktuella ekonomiska indelningen då teorin indikerar att företag med lägre 
risk är mer benägna att revidera finansiella rapporter medan de vilka karaktäriseras av 
hög företagsrisk inte anställer en revisor i lika stor utsträckning (Lennox och Pittman, 
2011). Det finns ett begränsat antal forskningsstudier vilka undersökt revisionens värde 
för externa parter (Kim et al., 2011, s. 586). Huruvida finansiella rapporter är reviderade 
eller inte förser kreditgivare med information om företagens riskkaraktär. Avskaffandet 
av revisionsplikten innebär att företag aktivt beslutar huruvida de vill få finansiella 
rapporter reviderade eller inte. Informationsdata om företagens val att frångå 
revisionsplikten finns tillgänglig vilket möjliggör att jämförande undersökningar om 
huruvida dess kreditvärdighet förändras till följd av valet att tillämpa revision eller inte. 
Företag med fortsatt reviderade årsredovisningar under den frivilliga revisionsplikten 
sänder positiva och försäkrande signaler till kreditgivare i kontrast till företag vilka 
väljer att avstå revision. Företag anses i viss mån utifrån teorin om ekonomins 
sektionsindelning baserad på företagens association till risk revidera finansiella 
rapporter för att försäkra kreditgivare om att företaget inte är av hög riskkaraktär. 
Lennox & Pittman (2011) baserar en studie på denna teori, men gör inte en skarp 
gränsdragning för kategoriseringen av hög eller låg risk, utan använder teorin likt en 
generellt genomsnittlig indikation om företagens riskkaraktär (Lennox & Pittman, 2011, 
s. 1656).  
 
Allee och Yohn (2009) identifierar i övriga faktorer vilka bidrar till en efterfrågan på 
reviderade finansiella rapporter. Övriga faktorer vilka påverkar efterfrågan på 
finansiella rapporter är bland andra ledningen, ägare och tredje parter vilka ingår avtal 
med företaget (Allee & Yohn, 2009, s. 2). Kreditgivare ingår låneavtal med småföretag i 
stor utsträckning eftersom de utgör deras främsta finansieringskälla. Kreditbeslut 
grundas således till viss del utifrån de finansiella rapporterna för att försäkra sig om 
företagens ekonomiska ställning. En studie likt denna belyser betydelsen av att få 
finansiella rapporter reviderade i syfte att påverka skuldräntan. Sådan information är av 
intresse för företagen då det är upp till dem att sedan avgöra huruvida de tycker 
kostnaden för revision överstiger nyttan i en sänkt skuldränta eller inte. 
 
En jämförelse mellan små privata företag och börsnoterade företag uppvisar stora 
skillnader gällande efterfrågan på revision. Småföretag har ofta ett mindre antal 
aktieägare vilka i högre utsträckning är involverade i att driva företaget till skillnad från 
stora börsnoterade företag där ledning och ägande tenderar att vara separerat. Det 
innebär att både eventuella agentkonflikter och problem med informationsasymmetri 
följaktligen är mindre och inte lika komplexa i småföretag. Relativt sett till större 
aktiebolag upplever inte småföretag ett lika stort behov att försäkra aktieägare och 
investerare om den finansiella rapporteringens trovärdighet. Enligt Kim et al. (2011) blir 
då behovet av lånekontrakt från banker och andra externa kreditgivare en viktig 
drivande faktor till efterfrågan på revision. Med en induktiv forskningsansats och 
analyserande undersökningsmetod identifierar Allee och Yohn (2009) specifika faktorer 
associerade med upprättandet och användandet av finansiella rapporter i småföretag. 
Dataunderlaget är hämtat från 2003 NSSBF, vilket motsvarar omfattande tillgänglig 
information rörande småföretag. Urvalet samlades in genom telefonintervjuer med 
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Federal reserve och Small business administration, omfattar 4 004 företag och är menat 
att representera alla småföretag verksamma under 2003-2004 (Allee & Yohn, 2009, s. 
5). Genom att frivilligt revidera finansiella rapporter oavsett om företaget är förpliktigat 
att göra det eller inte kan kreditprocessen förenklas genom att öka trovärdigheten 
gentemot utomstående kreditgivare (Allee & Yohn, 2009).  
 
Både informationsvärdet, men även det faktum att revisionsprocessen är relativt 
kostsam för företaget, förmedlar positiva signaler till kreditgivarna då företagen 
frivilligt väljer att tillämpa revision. Det kan argumenteras att trots revisionens roll för 
lånemarknaden är den inte i närheten av dess betydelse på värdepappersmarknaden. Det 
är dock inte aktuellt för små privata bolag eftersom de inte har någon möjlighet till 
finansiering genom dessa kanaler (Kim et al., 2011, s. 589). Revision har uppenbart en 
central betydelse på lånemarknaden, vilket blir särskilt intressant vid studerandet av 
småföretag eftersom kreditgivare representerar deras främsta finansieringskälla. Kim et 
al. (2011) undersöker revisionens värde för externa parter. För att kunna undersöka det 
aktuella området representeras dataunderlaget av Koreanska privata företag då Korea 
har frivillig revision inom vissa gränsvärden. Med bakgrund i att koreanska privata 
företag i stor utsträckning är beroende av extern finansiering syftar studien till att 
illustrera värdet oberoende revision har för lånekostnader i dessa företag (Kim et al., 
2011, s. 586). Urvalet bestod till en början av samtliga privata företag i Korea 
registrerade i databasen KIS-DATA, vilken innehåller finansiella data från de flesta 
privata företag startade i Korea sedan 1980-talet. Studiens undersökningsperiod 
omfattar 16 år, från 1987 till 2002. Begränsningar av urvalet innebär dels uteslutande av 
företag vilka någon gång blev publika samt de företag vilka står under revisionsplikt, 
men även företag inom finansiella tjänstesektorn exkluderas de har en annan typ av 
redovisningsrapportering än övriga branscher (Kim et al., s. 591). För att genomföra 
studien används inte faktiska låneräntor, istället estimerar Kim et al. (2011) låneräntan 
på basis av angivna rapporterade räntekostnader (Kim et al., 2011, s. 597).  Blackwell et 
al. (1998) menar att en högre grad av försäkran från revision borde minska 
kreditgivarnas kostnader för att kontrollera företagen, vilket bör återspeglas i sänkt 
skuldränta från banken (Blackwell et al., 1998, s. 58). Med ett urval på de företag vilka 
var verksamma både före och efter det svenska avskaffandet av revisionsplikten borde 
det således kunna avgöras huruvida reviderade årsredovisningar faktiskt påverkar 
skuldräntan. I studien estimeras således skuldräntan för att kunna avgöra vilken effekt 
avskaffandet av revisionsplikten har för dess nivå. Samma företag studeras således före 
och efter de valt att avskaffa revision och övriga variabler inkluderas i kontrollerande 
syfte. 
 
 
Revision	  vid	  kreditbeslut	  
 
Empiriska resultat från tidigare studier genomförda inom det aktuella ämnesområdet 
visar hur företag upplever en sänkt nivå av skuldräntan de företagsår då de frivilligt 
reviderar de finansiella rapporterna relativt sett till de år då revision är obligatoriskt, 
alternativt inte tillämpas (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 2011; Minnis, 2011). 
Lennox och Pittman konkluderar i sin studie att företag med reviderade finansiella 
rapporter har en ökad kreditvärdighet och således gynnas av fördelaktiga kreditvillkor 
(Lennox & Pittman, 2011). Företag vars finansiella rapporter till en högre grad är 
trovärdiga upplever minskade problem vid extern finansiering (Hope et al., 2011, s. 
952). Ökad trovärdighet i sammanhanget likställs tillökad kvalitet av den finansiella 
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rapporteringen genom att en extern part utför revision (Hope et al., 2011, s. 945). 
Småföretag vars finansiella rapporter är reviderade upplever fördelar i egenskap av 
sänkt skuldränta för banklån (Blackwell et al., 1998, s. 68-69). Kreditvärdigheten 
tenderar bland annat att vara högre i samband med att företagen är större, väletablerade 
och äldre aktörer på marknaden. Samtidigt indikerar empiriska resultat att 
kreditvärdigheten tenderar att sjunka då företagen har lägre räntetäckningsgrad och låg 
likviditet i samband med en hög skuldsättningsgrad (Lennox & Pittman, 2011, s. 1670). 
En annan, enligt Blackwell et al. (1998), viktig faktor vilken kan påverka skuldräntans 
nivå är företagets storlek. Företagsstorlek anses vara negativt korrelerat med låneräntan, 
således kommer räntefördelen förknippat med revision minska allteftersom storleken på 
företaget ökar (Blackwell et al., 1998, s.59). Författarnas förväntningar om en negativ 
korrelation mellan låneräntan och företagets storlek visar sig även stämma. Efter att ha 
kontrollerat för andra faktorer vilka kan ha en påverkande effekt såsom 
företagsspecifika risker, specifika låneegenskaper och företagsstorlek visar studien 
empiriska resultat för att företag vilka köper in revisionstjänster generellt betalar en 
lägre skuldränta än företag utan revision (Blackwell et al., 1998, s. 68-69). Kim et al. 
(2011)  framför liknande hypoteser där de testar huruvida skuldräntan är lägre för 
företag vilka frivilligt reviderar finansiella rapporter, relativt till de företag vilka under 
frivillig revisionsplikt väljer bort revisorn. Empiriska resultat i studien stödjer 
hypotesen då en fördel i form av lägre skuldränta konstateras för företag med frivilligt 
reviderade finansiella rapporter. Den ovillkorliga skuldräntan uppgick enligt 
beskrivande statistik till 2,403 procent (Kim et al., 2011, s. 594). Ej reviderade företag 
visade en genomsnittlig ränta på 2,432 procent i förhållande till reviderade företag med 
en räntenivå på 1,708 procent (Kim et al., 2011, s. 596). Ur dessa resultat dras slutsatsen 
att revision förmedlar ett informationsvärde gällande banklån och andra privata 
kreditinstitut när det gäller räntesättning. Troligen grundar sig detta i ett ökat förtroende 
för finansiella rapporter vilket därmed minskar informationsasymmetri för kreditgivarna 
(Kim et al., 2011, s. 612). Statistiska undersökningar och slutsatser i studien genomförd 
av Lennox och Pittman (2011) indikerar att kreditvärdigheten för de företag vilka valt 
att frivilligt fortsätta få finansiella rapporter reviderade efter avskaffandet av 
revisionsplikten har förhöjd kreditvärdighet relativt till föregående år då revision var 
obligatoriskt. Trots att företagen var reviderade både 2003 och 2004 upplever de en 
förbättrad kreditvärdighet, vilken förklaras av den positiva indikationen den frivilliga 
revisionen år 2004 signalerar till externa intressenter (Lennox & Pittman, 2011). Trots 
de positiva effekter revision medför för företagens kreditvärdighet väljer en stor del bort 
den. Detta kan bero på att kostnaden för att köpa revision överstiger nyttan vilken 
representeras av en ökad kreditvärdighet (Lennox & Pittman, 2011, s. 1671). 
 
Empiriska resultat från studien genomförd av Allee och Yohn (2009) indikerar att 
granskningsnivån vilka de finansiella rapporterna genomgår har ett samband med 
kreditgivares försäkran om dess tillit. Huruvida de finansiella rapporterna är reviderade 
av en tredje part eller inte visar sig även påverka företagens tillgång till krediter och öka 
sannolikheten för att bli beviljade krediter. För att avgöra om företag med reviderade 
finansiella rapporter upplever mer förmånliga kreditkostnader används ett urval på 1482 
företag från den ursprungliga datan. De 1482 företagen representerade de företag vilka 
beviljats krediter inom tre år från undersökningstidpunkten. Räntekostnaden utgör i 
studien den beroende variabel, mot vilken ett flertal variabler kontrolleras för att fånga 
användandet av finansiella rapporter och dess nivå av sofistikation. Finansiella variabler 
vilka i tidigare studier visat sig ha en inverkan på räntenivån kontrollerades även mot 
den beroende variabeln. Resultaten från studien leder fram till slutsatsen att företag vars 
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finansiella rapporter är reviderade upplever en ökad tillgång till krediter, men inget 
samband mellan revision och en sänkt skuldränta existerar (Allee & Yohn, 2009). 
 

Revisionens	  betydelse	  för	  skuldräntan	  
 
Denna studie utgår till stor del från en studie genomförd av Minnis (2011) där det 
undersöks vilken betydelse verifierade finansiella rapporter har för låneräntans nivå och 
således varför revideringen av finansiella rapporter påverkar kreditgivares beslut. I 
likhet med Minnis (2011) ämnar studien att jämföra företag över flera år med och utan 
revision för att se om några nackdelar för räntenivån kan utläsas i samband med 
avskaffande av revision. En förväntning om hur bortvalet av revision ska ha en negativ 
effekt på skuldräntans nivå föreligger således. Samtliga variabler vilka används i 
regressionstesterna är även hämtade från Minnis (2011). En avgörande skillnad mellan 
studierna utgörs dock av att Minnis (2011) jämför olika företag under samma tidperiod 
medan förevarande studie jämför samma företag under två år med revision och två år 
utan. Studien skiljer sig ytterligare från Minnis (2011) geografiskt vilket kan medföra 
vissa olikheter i företagens externa miljö i form av kultur, lagstiftning etcetera.  
 
Minnis (2011) konstaterar att extern finansiering från kreditinstitut är den primära 
finansieringskällan för amerikanska småföretag. Studien genomfördes med tillgång till 
Sageworks’s data angående privata amerikanska företag, vilken omfattas av 25 784 
företagsår. Det ursprungliga urvalet bestod av 5000 företag i samtliga stater vilka 
undersöktes under åtta år, 2001-2008. Det innebar ett inledande urval på totalt över 200 
000 företagsår, vilket genom databearbetning inledningsvis reducerades till 122 275 
företagsår och slutligen genererade ett urval på 25 784 företagsår. Det är viktigt att 
notera att urvalet i studien inte är slumpmässigt, både processen bakom Sageworks 
insamling av datamaterialet samt Minnis databearbetning för att anpassa urvalet gör att 
det inte är slumpmässigt klassificerat (Minnis, 2011, s. 467-468). 
 
Genom hypotesprövning jämförs skuldkostnaden mot förklarande variabler för 
företagsår med reviderade och icke reviderade finansiella rapporter (Minnis, 2011, s. 
459). Låneräntans nivå påverkas av ett flertal faktorer, både företagsinterna och externa. 
För att kunna avgöra vilken specifik påverkan just reviderade årsredovisningar har 
oberoende av ytterligare faktorer använder sig Minnis (2011) av kontrollvariabler. Valet 
av variabler baseras på tidigare studier gjorda inom ämnesområdet, såsom Cassar et al. 
(2010) och Allee och Yohn (2009). Genom att dividera den rapporterade räntekostnaden 
vilken finns angiven i resultaträkningen, med ett genomsnitt av ingående och utgående 
långfristig skuld kalkyleras en uppskattad låneränta då den inte finns specificerad i de 
finansiella rapporterna (Minnis, 2011, s. 471). Estimeringen illustreras i ekvationen 
nedan. 

 
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

((𝐼𝐵  𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑈𝐵  𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟)/  2) 

 
Revision har i tidigare forskning visats utgöra en förebyggande och reducerande faktor 
för informationsasymmetri och moral hazard problem genom oberoende granskning av 
finansiella rapporter (Minnis, 2011, s. 461). Det primära syftet med revision är att 
försäkra företagets intressenter att den rapporterade informationen är tillförlitlig. 
Utsträckningen av kreditgivares användning av finansiella rapporter vid kreditbeslut 
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beror således dels på huruvida de blivit reviderade eller ej i försäkran av pålitligt 
beslutsunderlag (Minnis, 2011, s. 463). Revidering av finansiella rapporter har även en 
betydelse för skuldräntan då granskade finansiella rapporter förknippas med en lägre 
skuldränta (Minnis, 2011, s. 461). 
 
Empiriska resultat från studien visar hur företag vars finansiella rapporter blivit 
reviderade har betydligt lägre låneränta än företag med oreviderade årsredovisningar. 
Den villkorslösa räntan, alltså oberoende av revision eller ej, uppgick till 7,3 procent i 
genomsnitt. För ej reviderade företag kan avläsas en genomsnittlig ränta på 7,5 procent, 
en nivå vilken sjunker till 6,8 procent för reviderade företag. Därigenom indikerar 
resultaten att kreditgivare i allt större utsträckning använder sig av reviderade 
årsredovisningar för att fastställa räntenivåer. Revision har således ett betydelsefullt 
värde för kreditgivare då det innebär att en tredje man faktiskt verifierar den finansiella 
informationen och underlättar kreditinstitutens skuldprissättning (Minnis, 2011). 
 
Kassaflöden används av kreditgivare likt bas för att uppskatta ett företags framtida 
betalningsförmåga. Reviderade årsredovisningar innebär en ökad pålitlighet till de 
rapporterade kassaflödena, således är det centralt för FASB att beakta detta när 
redovisningsstandarder utformas (Minnis, 2011, s. 459). 
 
Företagen vilka återfinns i den här studiens urval finns representerade för åren 2010-
2013. Under de två första åren reviderade samtligaföretag årsredovisningen. Revisionen 
valdes sedan bort under år 2012 vilket medför att för år 2012 samt 2013 redovisade 
samtliga företag i urvalet oreviderade årsredovisningar. Således möjliggörs en 
jämförelse mellan de två tidigare åren relativt sett till de senare i syfte att avgöra 
huruvida företagen belastats med högre skuldränta då de inte längre reviderar 
årsredovisningar. För att hänföra eventuella förändringar i skuldräntans nivå till 
revideringen av årsredovisningen används specifika kontrollvariabler mot den beroende 
variabeln, genomsnittliga skuldräntan. Minnis (2011) estimerar den genom att sätta 
faktisk skuldränta i förhållande till genomsnittliga ingående och utgående skuldnivån, 
se ekvation ovan. Estimeringen av skuldräntan riskerar innehålla en betydande 
felmarginal. Av den anledningen justeras den till 5:e och 95:e percentilen innan 
estimeringen ytterligare justeras efter att Minnis (2011) observerat att den för vissa 
företag är betydligt högre än årets referensränta (Minnis, 2011, s. 472). 
Tillvägagångssättet tillämpas även i den aktuella studien då estimeringar av skuldräntan 
exkluderat 2,5 procent av de mest extrema värdena i övre och undre led. 
 
Kontrollvariabler vilka sätts i relation till den beroende variabeln, skuldränta, korrigerar 
effekter hänförda till betydande skillnader mellan företagens finansiella rapporter samt 
externa påverkande faktorer för att isolera effekten av revision (Minnis, 2011, s. 471). 
Kreditgivare beslutar om kreditgivning med basis i ett flertal faktorer och inte 
uteslutande utifrån de finansiella rapporterna. Kontrollvariabler fångar 
makroekonomiska förhållanden samt företagsspecifika aspekter vilka har en betydande 
effekt på testernas utslag (Minnis, 2011, s. 474). Valet av kontrollvariabler baseras 
förutom på Minnis (2011) på tidigare studier, vilka författats inom samma 
ämnesområde, exempelvis Blackwell et al. (1998) samt Allee och Yohn (2009). 
 
I förevarande studie kan i stor utsträckning samma variabler användas i statistiska tester. 
Vissa skillnader förekommer dock, exempelvis geografiska. Minnis (2011) kontrollerar 
för skillnader mellan olika stater i en stat-variabel eftersom miljön ser olika ut och de 



35	  
	  

externa faktorerna vilka påverkar valet av revision eller inte skiljer sig mellan olika 
stater (Minnis, 2011, s. 475). En sådan variabel är exempelvis inte relevant i den här 
studien då några sådana geografiska skillnader inte existerar inom Sverige. Vidare 
förekommer det skillnader i utformningen av den data vilken finns tillgänglig i 
förhållande till Minnis (2011) vilket innebär att justeringar i bearbetningen är 
nödvändiga. Även externa makrofaktorer vilka potentiellt påverkar skuldräntan kan 
skilja sig till följd av geografiska skillnader. En sådan faktor utgörs av den nationella 
styrräntan vilken påverkar den skuldränta bankerna sätter. Den amerikanska styrräntan, 
Federal funds rate, för åren 2001-2008 då Minnis (2011) studie utfördes redovisas i 
tabell 6 nedan.   
 

Tabell	  6:	  Årlig	  Styrränta	  USA	  Åren	  2001-‐2008.	  Källa:	  (Federal	  Reserve,	  2015) 
Period Federal Funds Rate (Amerikanska motsvarigheten till 

reporäntan) 

2001 3,88 

2002 1,67 

2003 1,13 

2004 1,35 

2005 3,22 

2006 4,97 

2007 5,02 

2008 1,92 

 
 
Påverkande	  faktorer	  
 
Lönsamhet	  &	  likviditet	  
 
Företag med god lönsamhet har både möjligheten till, samt ett intresse i att revidera 
finansiella rapporter. Dels har de resurser för revisionskostnaden, dels innebär 
revisionen en försäkran för externa intressenter att finansiella rapporter är tillförlitliga 
till följd av lönsam företagsprestation och inte ett resultat av manipulerad finansiell 
rapportering. Företag vilka har sämre lönsamhet använder revision i ett försäkrande 
syfte gentemot kreditgivare för att attrahera kapital då kreditgivare kan vara skeptiska 
mot de mindre lönsamma företagens konkursrisk (Minnis, 2011, s. 480). För att utesluta 
lönsamhetens påverkan i kreditgivares beslut används lönsamhetsmått i egenskap av 
kontrollvariabler. Minnis (2011) använder sig av räntetäckningsgrad, en variabel vilken 
inte lämpar sig för de företag den aktuella studien undersöker. Följaktligen har ett annat 
mått, vinstmarginal framtagits för att kontrollera lönsamheten. Detsamma gäller för 
likviditetsmått i syfte att isolera revisionens betydelse för skuldräntans nivå. Likviditet 
kontrolleras genom variabeln likviditetskvot vilken i Minnis’s (2011) studie utgörs av 
omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder (Minnis, 2011, s.473).  
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Storlek	  
 
Ett företags storlek kan ha en betydelse för räntekostnader vilka uppstår i samband med 
ett lån. Minnis (2011) mäter storlek genom två olika variabler. Företagen i förevarande 
studie är förhållandevis homogena sett till storlek och små jämfört med företagen i 
Minnis’s (2011) studie. Således bedöms ett mått för den förevarande studien tillräckligt 
för att kunna avgöra storlekens inverkan. För att kalkylera variabel för företagets storlek 
används den naturliga logaritmen, LN på företagens totala tillgångar. Det är ett mått 
vilket används genomgående genom hela studien för att mäta företagens storlek. Minnis 
(2011) mäter förutom detta även företagens tillväxt i form av försäljningstillväxt. För att 
kunna mäta den används den procentuella förändringen i intäkter (Minnis, 2011, s. 474).  
 
 
Skuldsättningsgrad	  &	  negativt	  kapital	  
 
Företagets skuldsättningsgrad (hävstång) kalkyleras genom att dividera totala skulder 
med totala tillgångar (Minnis, 2011, s. 473). Småföretag har generellt högre 
skuldsättningsgrad än större bolag på grund av sin begränsade tillgång till andra 
finansieringskällor än lån från kreditinstitut (Berger & Udell, 2002, s. 33). En 
indikationsvariabel används för att justera för företag vars skuldsättning överstiger 
totala tillgångar, således företag med ett negativt eget kapital (Minnis, 2011, s. 474). 
Agentproblem, vilka uppstår till följd av intressekonflikter i ett företag är positivt 
relaterade till företagets skuldsättningsgrad. Företag med lågt eget kapital har ökade 
incitament att byta en tillgång associerad med låg risk mot en högriskinvestering i syfte 
att flytta värdet från obligationsinnehavare till aktieägarna (Minnis, 2011, s. 481). Ett 
sådant tillgångsutbyte har negativ innebörd för kreditgivare då företaget associeras med 
en högre risk, men till samma fasta skuldränta. 
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Empiri	  	  
 
 
Inledning	  	  	  
 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat vilket utgår från två olika 
dataunderlag. För de båda dataunderlagen gäller att skuldräntorna justerats för 2,5 
procent av de mest extrema observationsvärdena. Detta för att öka pålitligheten i 
resultaten och förebygga eventuellt missvisande effekter drivna av extrema för urvalet 
ej representativa värden. Vidare har även oberoende variabler extrem-justerats i det ena 
dataunderlaget medan extremer i det andra underlaget inte exkluderats. Valet att 
presentera två resultat för vardera estimering av skuldräntan har ett illustrativt syfte för 
avvägningen mellan fler antal observationer och extremernas effekt på resultatet. 
Statistiska tester genomförs för samtliga observationer i det slutliga urvalet motsvarande 
60948 företagsår. Till följd av att specifik finansiell information vilken krävs för att 
skapa variabler för statistiska tester inte finns rapporterad för samtliga observationer 
uppstår ett ytterligare bortfall. Vidare gäller att för olika observationer specificeras 
likvärdig information under olika benämningar, exempelvis kan en del samla samtliga 
skulder och endast skilja på långfristiga och kortfristiga medan andra specificerar 
skuldtyp mer detaljerat. Av den anledningen är antal observationer i de statistiska 
testerna varierande då skuldräntan sätts i relation till fler variabler. 
 
Inledande presenteras beskrivande statistik för samtliga variabler vilka inkluderas i 
regressionsanalysen. Resultatpresentationen kommer därefter fokuseras till de två 
huvudsakliga estimeringarna av skuldräntan, RL och RSK då de relativt till ÖFL och 
ÖFSK förknippas med en högre grad av relevans och tillförlitlighet. Efter den 
beskrivande statistiken presenteras resultat från studiens regressionsanalyser. 
Huvudsakligen genomförs tester för samtliga företagsår 2010-2013 vartefter 
årsspecifika effekter av bortvalet av revision undersöks för åren 2011-2012 samt 2011 
relativt till 2013. 
 
 
Beskrivande	  statistik	  	  	  
 
För att skapa en förståelse och underlätta tolkningen av variablerna vilka används i 
relationstester analyseras de inledningsvis deskriptivt. Det görs genom statistiskt 
beskrivande tester vilka exempelvis specificerar variablernas maximum- och 
minimumvärden, medelvärde samt fördelning (Saunders et al., 2012, s. 487). Centralt i 
den beskrivande statistiken är hur variablernas spridning förhåller sig till medelvärdet. 
Vid estimering av studiens beroende variabel skuldräntan var det svårt att finna en enda 
lämplig skattning, således utgörs variabeln för skuldräntan av fyra olika skattade räntor. 
Tester är genomförda för samtliga fyra men det är i huvudsak RL och RSK vilka 
resultat utläses ifrån. Skattningen av de två övriga räntorna, ÖFL och ÖFSK förknippas 
med en större osäkerhet och felmarginal vilket är anledningen till att resultat av 
statistiska tester för dem inte lyfts fram utöver presentationen i vissa tabeller vilken 
endast har illustrerande och jämförande syfte.  För samtliga presenterade resultattabeller 
i detta kapitel gäller att en avrundning till två decimaler genomförts. 
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I den deskriptiva analysen av skuldräntorna ingår de observationer för vilka nödvändig 
specifik finansiell information fanns att tillgå då skattningen av skuldräntan 
genomfördes. Det exakta antalet observationer för respektive ränta på vilka 
beräkningarna grundas anges i tabellen under kolumn ”N”. Det är en anmärkningsvärd 
skillnad i antalet observationer i skattningen för de olika skuldräntorna. Anledningen till 
detta hänförs till hur de olika estimeringarna definierats. De observationer vilka ingår i 
skuldränta RSK återfinns även i skuldränta RL då skillnaden ligger i att observationerna 
i skuldränta RSK specificerat ”skulder till kreditinstitut, långa” i sin årsredovisning. 
Måtten vilka definieras utifrån ”skulder till kreditinstitut, långa” påverkas således av 
detta och antal observationer är således avsevärt reducerat för skuldräntans estimeringar 
RSK och ÖFSK. 
 
Tabell	  7:	  Skuldränta,	  exklusive	  extremer. 

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
 

Skuldränta RL_Rensad 19162 -067 0,37 0,07 0,09 

Skuldränta RSK_Rensad 6897 -0,03 0,23 0,10 0,06 

Skuldränta ÖFL_Rensad 19573 -0,10 0,59 0,09 0,12 

Skuldränta ÖFSK_Rensad 8511 -0,11 0,18 0,07 0,05 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 

 
Tabell 7 illustrerar skuldräntans medelvärde samt standardavvikelse för observationerna 
justerat för extremer. Estimeringen RL har ett medelvärde motsvarande 7 procent 
relativt till RSK med ett medelvärde på 10 procent. Samtliga estimeringar av räntans 
medelvärden och standardavvikelser ligger relativt nära varandra, vilket kan förväntas 
då skattningen av dem inte skiljer sig anmärkningsvärt åt. Den avgörande skillnaden 
vilken identifieras av den beskrivande statistiken framgår mellan tester före och efter 
justering för extremer. 
 
Tabell	  8:	  Skuldränta,	  inklusive	  extremer. 

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
 

Skuldränta RL 21230 -4,00 960,00 0,39 8,13 

Skuldränta RSK 9732 -50,00 330,00 0,39 4,07 

Skuldränta ÖFL 21230 -27,73 1008,00 0,66 12,96 

Skuldränta ÖFSK 12683 -50,00 474,40 0,48 5,71 

 
Skuldränta RL: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 
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I tabell 8 framgår att medelvärdena för samtliga estimeringar av räntan är höga då ingen 
justering för extremer tas i beaktande i testet. Standardavvikelsen vilket är ett 
spridningsmått syftande till att illustrera observationernas spridning kring medelvärdet 
är betydligt högre i förhållande till resultaten redovisade i tabell 7. Avgörande skillnader 
mellan de två testen visas i variablernas max- och minimumvärden där effekten av 
extremer tydligt indikeras. Justeringen för extremer innebär för RL och RSK en 
sänkning av medelvärdet från 39 procent till 7 procent respektive 39 procent till 10 
procent. Medelvärdet och standardavvikelsen är bevisligen mått vilka är känsliga för 
extremvärden, vilket innebär att de huvudsakliga analyserna således kommer ta sin 
utgångspunkt i det justerade datamaterialet där 2,5 procent av de mest extrema värdena i 
övre och nedre led exkluderats. 
 
Tabell	  9:	  Revisionens	  Effekt	  på	  Skuldräntan,	  exklusive	  extremer. 

Variabel Revision N Medelvärde  Standardavvikelse Standardavvikelse 
medelvärde 

Skuldränta 
RL_Rensad 

Utan 
revision 

9626 0,06 0,08 0,00 

 Med 
revision 

9536 0,08 0,09 0,00 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

Utan 
revision 

3494 0,09 0,06 0,00 

 Med 
revision 

3403 0,11 0,06 0,00 

Skuldränta 
ÖFL_Rensad 

Utan 
revision 

9791 0,08 0,11 0,00 

 Med 
revision 

9782 0,11 0,12 0,00 

Skuldränta 
ÖFSK_Rensad 

Utan 
revision 

5727 0,06 0,05 0,00 

 Med 
revision 

2784 0,10 0,05 0,00 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 

 
I tabell 9 sätts estimeringen av skuldräntorna i relation till revision för att avgöra vilken 
påverkan revisionen har för skuldräntans nivå. Medelvärdet för RL då revisionen tas i 
beaktande uppgår till 8 procent de år då årsredovisningar blir reviderade, respektive 6 
procent då revision inte tillämpas. Resultaten kan sättas i relation till den illustrerade 
skuldräntenivån i tabell 7 där ingen hänsyn till revision tagits. Estimeringen RSK 
uppvisar liknande tendens då samma princip gäller för den i fråga om att en sänkt 
skuldränta kan relateras till de företagsår då revision ej genomförs motsvarande 9 
procent. De företagsår då årsredovisningar blir reviderade är skuldräntans nivå 
motsvarande 11 procent. Standardavvikelsen för de båda räntorna är relativt låga och 
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resultaten för estimeringen av skuldräntornas nivåer är således centrerade runt 
medelvärdet. 
 
För att få en överblick och underlätta förståelsen för skuldräntans nivåförändring under 
de studerade åren presenteras utvecklingen för de två huvudsakliga estimeringarna, RL 
och RSK nedan i figur 4 respektive figur 5. Därefter följer en illustrerande tabell över 
den allmänna räntenivåns utveckling för de aktuella företagsåren 2010-2013 vilken 
representeras av Riksbankens styrräntor. 

 
Figur	  4:	  Ränteförändring	  2010-‐2013	  RL,	  
exklusive	  extremer.	  
	   	  

Figur	  5:	  Ränteförändring	  2010-‐2013	  RSK,	  
exklusive	  extremer.	  
	   	  

	  
Tabell	  10:	  Riksbankens	  Styrräntor	  2010-‐2013.	  Källa:	  (Sveriges	  Riksbank,	  2015)	  

Period Medelvärde 
reporänta (%) 

Medelvärde inlåningsränta 
(%) 

Medelvärde utlåningsränta 
(%) 

2010 0,51 -0,12 1,13 

2011 1,76 1,01 2,51 

2012 1,46 0,71 2,21 

2013 0,99 0,24 1,74 

 
Graferna påvisar samma trend för de båda skuldräntorna, RL och RSK, vilket innebär 
en tilltagande utveckling från år 2010 till 2011 där den maximala nivån uppnås år 2011. 
Därefter uppvisar de båda skuldräntornas nivå en avtagande utveckling. Skuldräntan är 
således tilltagande under de år då årsredovisningar blir reviderade för att sedan sjunka 
under de efterföljande åren i samband med att revisionen avskaffas. Tabell 10 illustrerar 
riksbankens styrräntor från vilken en liknande trend för styrräntan och studiens båda 
huvudsakliga räntor kan identifieras. 
 
Beskrivande statistik för regressionsmodellens oberoende variabler återges i tabell 11. 
Då undersökta företag i denna studie hålls konstanta med och utan revision uppstår ett 
minskat behov av kontrollvariabler då det är färre externa faktorer vilka kan påverka 
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räntenivån och företagsspecifika risker reduceras. Variablerna revision och negativt 
kapital är dummyvariabler vilket av naturliga skäl innebär låga värden för 
standardavvikelsen då de endast kan ta två olika värden, intressant blir då framför allt 
medelvärdet. 
 
Tabell	  11:	  Oberoende	  Variabler,	  inklusive	  extremer	  

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Vinstmarginal 60947 -511300 749900 72,3170 5838,83 

Revision 60947 0,00 1,00 0,49 0,50 

Neg._Kapital 60947 0,00 1,00 0,90 0,30 

Storlek 59793 0,00 17,82 6,27 1,57 

Likviditetskvot 57787 -1208,57 853777,40 37,36 4026,82 

Skuldsättningsgrad (ggr) 59806 -155,00 6923,00 2,98 49,58 

	  

För variabeln revision motsvaras medelvärdet av 0,49, vilket antyder att det såsom 
förväntat är lika många observationer vilka antagit värdet 0 och 1 då antalet företagsår 
är detsamma för observationer med respektive utan reviderade årsredovisningar. 
Medelvärdet för negativt kapital är 0,90, vilket innebär att fler observationer tagit värdet 
1 och således har skulder vilka överskrider totala tillgångar. För de övriga oberoende 
variablerna är det vissa vilka uppvisar anmärkningsvärda värden. Vinstmarginalen och 
likviditetskvoten har utmärkande hög standardavvikelse. Även minimum- och 
maximumvärden får anses extrema och kan potentiellt verka missvisande för studiens 
resultat.    
	  
Tabell	  12:	  Oberoende	  Variabler.	  exklusive	  extremer	  

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Vinstmarginal_99 18340 8,33 135,79 36,06 26,45 

Revision 60947 0,00 1,00 0,49 0,50 

Neg._Kapital 60947 0,00 1,00 0,90 0,30 

Storlek 59793 0,00 17,82 6,27 1,57 

Likviditetskvot_99 55859 -5,73 80,48 5,98 10,79 

Skuldsättningsgrad (ggr) 59806 -155,00 6923,00 2,98 49,58 

 
I tabell 12 illustreras beskrivande statistik för de oberoende variablerna då 0,5 procent 
av de mest extrema värdena i övre och undre led exkluderats för variablerna 
vinstmarginal och likviditetskvot. I jämförelse med tabell 11 framgår en 
anmärkningsvärd justering i medelvärdet för justerade variabler. Utmärkande är 
följaktligen även förändringen i variablernas standardavvikelse. Exkluderingen av totalt 
en procent av de mest extrema värdena ökar pålitligheten till studiens resultat då sådana 
värden potentiellt kan förvränga resultatet. Dock bör uppmärksamhet riktas mot den 
kraftiga reduceringen av antal observationer för variabeln vinstmarginal. 
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Omständigheten är en bakomliggande anledning till att regressionsanalyser genomförts 
för två olika dataunderlag, inklusive respektive exklusive extremer, vilka presenteras för 
de huvudsakliga estimeringarna av skuldräntan, RL och RSK. De estimerade 
skuldräntornas spridning kan även illustreras av fraktiler vilka illustreras i form av 
kvartiler och percentiler i tabell 13.  
 
Tabell	  13:	  Skuldräntor,	  Kvartiler	  &	  Percentiler.	  
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I spridningsmåttet de två huvudsakliga estimeringarna RL och RSK satts i relation till 
revision för att även ta dess betydelse i beaktande. Fraktiler innebär att observationerna 
ordnas i storleksordning och utifrån den ordningen delas in i lika stora grupper (SCB, 
2015). Studien genomför tester för kvartiler, indelning i fyra grupper, samt percentiler, 
indelning i 100 grupper. 
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Tabell	  14:	  Oberoende	  Variabler,	  Kvartiler	  och	  Percentiler. 
Variabel Kvartiler Percentiler 

 Q1 Q2 Q3 5 10 25 50 75 90 95 

Vinstmarginal (%) 0,00 0,00 15,18 -
100,00 

-
26,68 

0,00 0,00 15,18 49,65 81,76 

Storlek 5,37 6,33 7,23 3,89 4,51 5,37 6,33 7,23 8,12 8,68 

Likviditetskvot 1,17 2,40 6,00 0,06 0,31 1,17 2,40 6,00 20,00 48,82 

Skuldsättningsgrad 
(ggr) 

0,15 0,40 0,74 0,01 0,03 0,15 0,40 0,74 0,99 2,31 

 
Variabel Kvartiler Percentiler 

(justerat för 
extremvärden) 

Q1 Q2 Q3 5 10 25 50 75 90 95 

Vinstmarginal_
99 (%) 

15,18 25,58 49,54 9,51 10,74 15,18 25,58 49,54 77,20 91,55 

Likviditetkvot_
99 

1,55 2,82 5,39 0,28 0,68 1,55 2,82 5,39 11,19 19,00 

 
Kvartilavståndet används för att beskriva spridningen och beräknas genom att tredje 
kvartilen (Q3) subtraheras med den första kvartilen (Q1). Den första kvartilen är 
densamma som 25e percentilen, andra kvartilen motsvaras av 50e percentilen, således 
utgör den observationernas median och den tredje kvartilen sammanfaller med den 75e 
percentilen. Ur tabell 13 framgår det att kvartilavståndet för RL under förutsättningen 
att revision inte tillämpas är det lägst rapporterade motsvarande 0,09. Dock gäller för de 
båda skuldräntorna att kvartilavstånden är relativt lika oavsett om revision förekommer 
eller ej. För de båda skuldräntorna gäller att medianen är högre de företagsår då 
årsredovisningar blivit reviderade där medianen för RL uppgår till 6 procent de år 
revision föreligger jämfört med 3 procent då den valts bort. För RSK uppvisas en 
median på 11 procent då årsredovisningar blir reviderade jämfört med 9 procent då 
revisionen valts bort. Kvartiler och percentiler presenteras även för 
regressionsmodellens oberoende variabler i tabell 14. Någon djupare diskussion om de 
resultaten kommer inte föras utan de finns mest i illustrativt syfte för att visa 
fördelningen av variablernas varians. I tabellen skildras de två variabler för vilka 
justeringar gjorts både inklusive samt exklusive extremer ur vilka det framgår att 
spridningen reduceras till följd av att de mest extrema värdena exkluderas. 
  
För att identifiera eventuella samband de oberoende variablerna emellan har ett 
korrelationstest genomförts för dessa vilket presenteras i tabell 15. Där kan utläsas en 
viss signifikant korrelation mellan de flesta variablerna, dock framkommer inga 
betydande nivåer. Storleken är inte helt oväntat en av de variabler vilken har en 
signifikant korrelation till de flesta andra variabler.  
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Tabell	  15:	  Korrelationsmatris 
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Mest intressant för denna studie är korrelationen revision och övriga variabler emellan. 
Det positiva sambandet till storlek innebär att större företag tenderar att i större 
utsträckning tillämpa revision, dock uppgår korrelationen endast till 0,02 vilket är svagt. 
Storlek är den enda variabel vilken en korrelation vilken med största sannolikhet inte är 
slumpmässig kan utläsas. För samtliga övriga variabler kan ingen statistiskt signifikant 
korrelation till revision påvisas. Korrelationstest genomförs även för de justerade 
variablerna, men inga signifikanta skillnader existerar och resultatet från testerna 
presenteras följaktligen inte i detta kapitel. 
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För att jämföra företagsåren med och utan revision med varandra används i den här 
studien ett så kallat “independent sample t-test”. Detta eftersom två grupper vilka 
definieras av revision eller ej revision ska jämföras mot varandra. Grupperna särskiljs 
således av revisionsvariabeln.  
 
Tabell	  16:	  T-‐test,	  exklusive	  extremer. 
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Vid t-test framkommer hur troligt det är att dessa två gruppers medelvärde skiljer sig i 
förhållande till den förklarande variabeln. Om skillnaden mellan de två grupperna 
motsvaras av ett t-värde på mindre än 0,05 är skillnaden statistiskt signifikant (Saunders 
et al., 2012, s. 517). Således innebär det att ett t-test i den här studien visar 
sannolikheten för att observationer med respektive utan revision uppvisar en skillnad i 
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skuldräntenivån. I tabell 16 ovan presenteras en sammanställning av resultaten för 
samtliga fyra räntor exklusive extremer.  
 
Inledningsvis avgörs spridningen inom de båda revisionsgrupperna. I det här fallet är 
det endast för estimeringen RSK en jämlik spridning kan observeras i och med 
signifikansnivån på 0,78. Övriga räntor uppvisar en signifikansnivå på 0,00 vilket 
innebär att raden “Jämlika varianser antas ej” är aktuell för resultatets avläsning. Vidare 
visar den dubbelsidiga signifikansnivån för dessa justerade variabler att skillnaden i 
medelvärde mellan grupperna är statistisk signifikant på högsta nivån för samtliga 
räntevariabler. Skillnaderna i medelvärde är för de huvudsakliga variablerna RL och 
RSK -0,02. Det betyder att medelvärdet sjunkit från grupp 1 till grupp 0 i testet, med 
andra ord räntan har sjunkit med 0,02 då revisionen valts bort i förhållande till de 
företagsår då revidering av finansiella rapporter genomförts. Liknande tendenser 
indikeras även för de två andra estimeringarna, ÖFL med ett värde på -0,03 och ÖFSK 
med ett värde på -0,04, se tabell 15. Skillnaden i medelvärde de två grupperna emellan 
kan med 95 procents säkerhet konstateras uppgå till de angivna värdena för samtliga 
observationer. 
 
	  
Regressioner	  
 
Efter inledningsvisa deskriptiva tester och t-tester för de två undersökningsgrupperna 
genomförs vidare regressioner för att kontrollera sambandet mellan den beroende 
variabeln och de oberoende variablerna (Saunders et al. 2012, s. 509). Genom en 
regression kan det säkerställas huruvida sambandet mellan variablerna och relationens 
styrka och skillnader mellan grupperna är statistisk signifikant eller inte (Saunders et al., 
2012, s. 508). Beroende på förhållanden mellan variabler en studie syftar till att 
analysera är olika regressioner mer eller mindre lämpliga att genomföra. Enkla linjära 
regressioner analyserar förhållandet mellan en beroende variabel och dess enskilda 
förklarande variabel. I den multipla regressionen finns, till skillnad från i den enkla, 
flera förklarande variabler vilka alla tas i beaktande i regressionsanalysen (Moore et al., 
2011, s. 576). Denna studie undersöker huruvida småföretag med reviderade 
årsredovisningar upplever en fördel i fråga om skuldräntas nivå till skillnad från de år 
då deras rapporter inte genomgår revision. Med anledning av att skuldräntans nivå 
eventuellt inte enskilt bestäms av revision utan den har flera potentiellt påverkande 
faktorer utförs en multipel linjär regressionsanalys. Skuldräntans nivå analyseras 
därigenom mot fem, utöver revision, förklarande variabler och definieras enligt följande 
ekvation nedan: 
 

𝑌 = 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥! + 𝑎 

 
Ekvationen för den multipla regressionen ska tolkas på så vis att b1 motsvarar den 
genomsnittliga förändringen i den beroende variabeln då den oberoende variabeln x1 
förändras en enhet, allt annat konstant. Där “a” motsvarar koefficienten för den 
beroende variabeln (Aronsson, 1999, s. 245). För den aktuella studien har den multipla 
regressionen följande, nedan illustrerade, utseende: 
 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑏!𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑏!𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑏!𝑁𝑒𝑔.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑏!𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
+ 𝑏!𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 + 𝑏!𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑎 
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En förteckning över variabler i regressionsanalysen ges i tabell 17 nedan där det även 
framgår hur de definieras. Definitionen återfinns även i metodkapitlet. 
	  
Tabell	  17:	  Definition	  av	  Regressionsvariabler.	  

 
I tabell 18 presenteras en modellsammanfattning över regressionsanalysen vilken är 
genomförd för samtliga år i urvalet, således år 2010-2013. Därefter följer 
modellsammanfattningen för regressionsanalysen där extrema observationsvärden 
exkluderats ur dataunderlaget, se tabell 18. Det finns en relation kontrollvariablerna 
emellan då de inte endast influerar den beroende variabeln utan även varandra. För att 
identifiera sådana samband ingår i regressionen korrelationstester. Då regressionen 
innefattar multipla kontrollvariabler fokuseras korrelationsanalysen i 
modellsammanfattningen till måttet “adjusted r-square” då det tar multipla 
kontrollvariabler i beaktande. Regressionsanalysens förklaringsgrad presenteras genom 
ett så kallat F-värde och återges i modellsammanfattningarna i det här kapitlet. Ju högre 
F-värdet är desto mer statistiskt signifikant är testet vilket indikerar att någon av 
kontrollvariablerna förklarar den beroende variabeln. Dock specificeras inte den exakta 

Variabler Definition 

Beroende variabler  

Skuldränta RL Externa räntekostnader / 

(IB Långfristiga skulder + UB långfristiga skulder/2) 

Skuldränta RSK Externa räntekostnader / 

(IB Skulder till kreditinstitut, långa + UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 

Skuldränta ÖFL (Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) / 

(IB Långfristiga skulder + UB långfristiga skulder/2) 

Skuldränta ÖFSK (Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)/ 

(IB Skulder till kreditinstitut, långa + UB skulder till kreditinstitut, långa/2) 

Oberoende 
variabler 

 

Vinstmarginal ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + 
Övriga finansiella intäkter) / Summa tillgångar) * 100 

Storlek LN(Totala tillgångar) 

Likviditetskvot Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 

Skuldsättningsgrad (Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder) / Totala tillgångar 

Neg. Kapital 0 = Ej Negativt kapital (skuld < tillgångar) 

1 = Negativt kapital (skuld > tillgångar) 

Testvariabel  

Revision 0 = Ej revision (år 2012-2013) 

1 = Revision (år 2010-2011) 
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variabeln, utan en indelning av förklarande och icke-förklarande variabler görs (Moore 
et al., 2011, s. 598). 
 
Tabell	  18:	  Modellsammanfattning,	  inklusive	  extremer. 

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

18237 0,02 0,09 62,32 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

6834 0,09 0,05 119,48 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  
 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
***  Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 
 
 
Tabell	  19:	  Modellsammanfattning,	  exklusive	  extremer 

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

6014 0,05 0,08 50,78 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

2760 0,10 0,05 54,41 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  
 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
***  Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
I tabell 18 framgår det att estimeringen RL av skuldräntan förklaras till 2 procent av de 
oberoende variablerna och RSK har en förklaringsgrad motsvarande 9 procent. Dessa 
nivåer är relativt låga då det generellt gäller att ju högre värde måttet antar, desto bättre 
är den oberoende variabelns förklaringsgrad av den beroende variabelns varians. 
Variationen i skuldräntornas nivåer kan således inte enskilt förklaras av de oberoende 
variablerna inkluderade i regressionsanalysen utan faktorer, vilka inte identifierats och 
tagits i beaktande i denna regressionsanalys har en påverkande effekt. Liknande resultat 
uppvisas då extrema värden exkluderats från dataunderlaget, se tabell 19, och dess 
effekter är således inte missvisande för resultatet. F-värdet i tabellen är för RSK 
anmärkningsvärt högre än det för skuldränta RL. Det innebär att koefficienterna i större 
utsträckning är skilda från noll för RSK och således i större utsträckning förklarar 
skuldräntans nivå. 
 
Tabellen där regressionens koefficienter listas definierar regressionens ekvation (Moore 
et al., 2011, s. 104). B-koefficienten är den koefficient vilken visar effekten en 
förändring i den oberoende variabeln får på den beroende variabeln och återfinns i tabell 
19 nedan. Koefficienten utgör analysens primära resultat där fokus bör riktas till dess 
positiva alternativt negativa värde. B-koefficienten för samtliga oberoende variabler är 
låg i variansanalysen. Detta innebär således att en förändring i en av de oberoende 
variablerna inte enskilt påverkar den beroende variabeln anmärkningsvärt. I tabellen 
anges även de oberoende variablernas t-värden, vilka anger huruvida en specifik 
variabel är signifikant eller inte. Detta avgörs av signifikansnivån då ett t-värde vilket 
befinner sig utanför intervallet +/- 1,96 motsvaras av ett signifikansvärde lägre än 0,05. 
En signifikansnivå lägre än 0,05 anger att det är troligt att det redovisade resultatet 
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uppvisar ett samband vilket inte är slumpmässigt och således statistiskt signifikant. 
(Saunders et al., 2012, s. 523). 
 
Tabell	  20:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  inklusive	  extremer. 

Variabler 
(Beroende variabel 
skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal -0,00 0,00 -0,84 0,40 

Revision 0,02 0,00 14,71 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -6,32 0,00 *** 

Storlek 0,00 0,00 2,79 0,01 ** 

Likviditetskvot -0,00 0,00 -8,28 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad -0,00 0,00 -6,39 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 
 
 
Tabell	  21:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  exklusive	  extremer. 

Variabler 
(Beroende variabel 
skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99 0,00 0,00 -7,03 0,00*** 

Revision 0,02 0,00 7,69 0,00*** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -2,91 0,00*** 

Storlek 0,00 0,00 0,32 0,75 

Likviditetskvot_99 -0,00 0,00 -0,15 0,00*** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -1,93 0,00*** 

	  
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
I tabell 20 framgår det tydligt hur samtliga variabler bortsett vinstmarginal är statistiskt 
signifikanta då t-värdena är utanför intervallet +/- 1,96. T-värdet för revision är även det 
högst registrerade bland samtliga oberoende variabler och ett starkt positivt samband 
finns med skuldräntans nivå då B-koefficienten är positiv. B-koefficienterna för 
samtliga variabler är relativt låga och effekterna på skuldräntans nivå får endast anses 
marginell för var och en av de oberoende variablerna. Således kan de inte enskilt 
påverka skuldräntans nivå anmärkningsvärt. Exkluderingen av extremer i det aktuella 
tester för estimeringen RL uppvisar inga anmärkningsvärda skillnader bortsett från att 
storleken inte är statistisk signifikant. Revision har fortsatt ett statistiskt signifikant 
positivt samband med skuldräntan vilket innebär att skuldräntan sjunker i samband med 
att företagen väljer bort revision. 
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Tabell	  22:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  inklusive	  extremer.	  
Variabler 
(Beroende variabel, 
skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal 0,00 0,00 1,20 0,23 

Revision 0,02 0,01 15,02 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,06 0,03 -2,55 0,01 ** 

Storlek -0,01 0,00 -18,82 0,00 *** 

Likviditetskvot 0,00 0,00 -3,93 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,01 -7,07 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell	  23:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  exklusive	  extremer.	  
Variabler 
(Beroende variabel, 
skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99 -0,00 0,00 -1,12 0,26 

Revision 0,02 0,00 9,07 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -2,35 0,02 * 

Storlek -0,01 0,00 -13,17 0,00 *** 

Likviditetskvot_99 -0,00 0,00 -3,48 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad -0,00 0,00 -3,70 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell 22 för estimeringen RSK stipulerar likt tabell 20 för RL hur samtliga oberoende 
variabler bortsett från vinstmarginal har statistiskt signifikanta samband med 
skuldräntans nivå. Revision har för RSK en större effekt relativt till dess betydelse för 
nivån av RL. B-koefficienterna är även för denna estimering för skuldräntan låga och 
kretsar kring noll och intresset får således riktas mot huruvida sambanden är positiva 
eller negativa. Revisionens positiva samband innebär för de båda estimeringarna av 
skuldräntan att skuldräntans nivå sjunker då företagen väljer bort revision och 
följaktligen öka då årsredovisningar revideras. Tabell 23 uppvisar överensstämmande 
resultat då extrema värden exkluderats ur modellen. Skillnaden de två testerna emellan 
hänförs till den försvagade styrkan i sambandet mellan de oberoende variablerna och 
skuldräntan. 
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Årsspecifika	  effekter	  
	  
För att vidare undersöka förhållandet mellan skuldräntans nivå och de oberoende 
variablerna har även regressioner tagits fram för perioderna år 2011-2012 samt 2011 
relativt till 2013. Syftet med den förändrade tidsaspekten är att kunna avgöra huruvida 
effekter av avskaffandet av revisionsplikten uppstår direkt eller över tid, samt att 
minimera risken för externa påverkande faktorer såsom den allmänna räntenivån under 
en mer koncentrerad tidsperiod. 
	  
	  
Beskrivande	  statistik	  för	  åren	  2011-‐2012	  
 
Tabell	  24:	  Skuldränta	  2011-‐2012,	  exklusive	  extremer. 

Variabel N Minimum  Maximum  Medelvärde  Standardavvikelse 

Skuldränta RL_Rensad 9360 -0,67 0,37 0,08 0,09 

Skuldränta RSK_Rensad 3102 -0,03 0,23 0,12 0,06 

Skuldränta ÖFL_Rensad 9621 -0,10 0,59 0,11 0,13 

Skuldränta 
ÖFSK_Rensad 

5116 -0,10 0,18 0,06 0,06 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 

 
Tabell	  25:	  Revisionens	  Betydelse	  för	  Skuldräntan	  2011-‐2012,	  exklusive	  extremer. 

Variabel Revision N Medelvärde  Standardavvikelse Standardavvikelse 
medelvärde 

Skuldränta 
RL_Rensad 

Utan revision 4720 0,08 0,09 0,00 

 Med revision 4640 0,09 0,09 0,00 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

Utan revision 1549 0,11 0,06 0,00 

 Med revision 1553 0,12 0,06 0,00 

Skuldränta 
ÖFL_Rensad 

Utan revision 4874 0,10 0,12 0,00 

 Med revision 4747 0,11 0,13 0,00 

Skuldränta 
ÖFSK_Rensad 

Utan revision 3898 0,05 0,05 0,00 

 Med revision 1218 0,10 0,04 0,00 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 
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Likt för det huvudsakliga statistiska testerna för samtliga företagsår presenteras i tabell 
24 skuldräntans estimering för totala antalet observationer justerat för extremer då 
tidsperioden begränsats till att jämföra år 2011 mot år 2012. Då revision tas i beaktande 
för skuldräntans nivå, se tabell 25 framgår i likhet med det huvudsakliga urvalet en 
tendens till lägre skuldränta under de år revision inte förekommer mot de år då 
årsredovisningar blivit reviderade. Liknande mönster kan utläsas för båda huvudsakliga 
räntorna. Estimeringarna RL och RSK har medelvärden på 9 respektive 12 procent med 
reviderade årsredovisningar. Detta i jämförelse med 8 respektive 11 procent då revision 
ej förekommer, se tabell 25. Spridningen för estimeringarnas värden kretsar kring 
medelvärdet, vilket indikerar ett normalfördelat datamaterial. 
  
 
Regressioner	  för	  åren	  2011-‐2012	  	  
 
Tabell	  26:	  Modellsammanfattning	  2011-‐2012,	  inklusive	  extremer.	  

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

8915 0,01 0,09 15,29 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

3072 0,05 0,05 27,56 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  
 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 
 
 
 
Tabell	  27:	  Modellsammanfattning	  2011-‐2012,	  exklusive	  extremer.	  

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

2946 0,05 0,08 27,09 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

1280 0,07 0,05 17,16 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  
 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
I tabell 26 genomförs regressionen för företagsåren 2011-2012. Även här är måttet 
“adjusted r-square” det relevanta då flera oberoende variabler inkluderas i modellen. 
Relativt till den huvudsakliga regressionsanalysen vilken omfattar år 2010-2013 
identifieras vissa skillnader i de oberoende variablernas förklaringsgrad av skuldräntans 
varians. Estimeringen RL’s varians förklaras i denna regression till 1 procent av de 
oberoende variablerna vilket är en lägre nivå relativt till de huvudsakliga testerna då det 
motsvarades av 2 procent. Detsamma gäller för RSK då 5 procent av variansen i 
skuldräntans nivå kan förklaras av de oberoende variablerna. F-värdena för åren 2011-
2012 är betydligt lägre än när samtliga företagsår ingår i regressionsmodellen. Likt för 
de huvudsakliga regressionstesterna har även ett annat dataunderlag legat till grund för 
att avgöra extremernas effekt på resultatet vilket återges i tabell 27 där 0,5 procent av de 
mest extrema observationsvärdena exkluderats i övre och undre led. Det framgår att 
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observationer med extrema värden inte verkar missvisande för regressionsmodellen då 
resultaten för de båda testerna är samstämmiga. 
 
Tabell	  28:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  2011-‐2012,	  inklusive	  extremer. 
Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal  -0,00 0,00 -0,68 0,50 

Revision 0,01 0,00 3,55 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -4,47 0,00 *** 

Storlek 0,00 0,00 4,19 0,00 *** 

Likviditetskvot  -0,00 0,00 -5,55 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -4,15 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell	  29:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  2011-‐2012,	  exklusive	  extremer.	  

Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99  -0,00 0,00 -4,72 0,00*** 

Revision 0,00 0,00 0,76 0,45  

Neg._Kapital -0,02 0,01 -2,57 0,01 ** 

Storlek 0,00 0,00 2,91 0,00 *** 

Likviditetskvot_99  -0,00 0,00 -5,55 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -10,29 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
B-koefficienterna i regressionsanalysen är låga där samtliga oberoende variabler utom 
vinstmarginalen uppvisar ett samband, om än endast marginellt, med skuldräntan, se 
tabell 28. Revisionen har i regressionsanalysen ett statistiskt signifikant positivt 
samband med skuldräntans nivå, men det är inte lika starkt i jämförelse med de 
huvudsakliga testerna för åren 2010-2013. Då observationer med extrema värden 
exkluderas ur regressionen uppvisas en skillnad i resultatet, se tabell 29. 
Vinstmarginalen är för det testet signifikant på högsta statistiska nivå medan revision 
inte är statistiskt signifikant. För det aktuella testet har således extrema värden en effekt 
på revisionens betydelse för skuldräntans nivå, vilket inte visat sig vara fallet för övriga 
regressionstester. 
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Tabell	  30:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  2011-‐	  2012,	  inklusive	  extremer.	  
Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal 0,00 0,00 2,39 0,01 ** 

Revision 0,00 0,00 2,27 0,02 * 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -2,85 0,00 ** 

Storlek -0,01 0,00 -9,66 0,00 *** 

Likviditetskvot -0,00 0,00 -3,14 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -3,63 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell	  31:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  2011-‐	  2012,	  exklusive	  extremer.	  

Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99 -0,00 0,00 -0,04 0,97  

Revision 0,00 0,00 0,59 0,55 

Neg._Kapital -0,01 0,01 -1,98 0,05 * 

Storlek -0,01 0,00 -8,16 0,00 *** 

Likviditetskvot_99 -0,00 0,00 -2,39 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -3,63 0,02 * 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
I tabell 30 anges det hur samtliga oberoende variabler har en statistiskt signifikant 
betydelse för estimeringen RSK’s nivå medan det i tabell 31 framgår att 
vinstmarginalen och revision inte har något statistiskt signifikant samband med 
skuldräntans nivå. Effekterna av extrema observationsvärden är även för RSK 
anmärkningsvärda för företagsåren 2011-2012 då revision inte visar sig ha ett 
signifikant samband med skuldräntans nivå. 
 
Ur regressionsanalyser för estimeringarna RL och RSK av skuldräntan under åren 2011-
2012 framgår det sammanfattningsvis att sambandet mellan revision och skuldräntan 
inte är lika starkt och statistiskt signifikant relativt till de huvudsakliga 
regressionsanalyserna för år 2010-2013. Extrema värden visar sig även ha en betydande 
effekt på resultaten då revisionen inte är statistiskt signifikant under förutsättningen att 
de tas i beaktande. 
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Beskrivande	  statistik	  för	  åren	  2011	  relativt	  till	  2013	  
 
För att studera eventuella indikationer på huruvida effekter kan uppstå med viss 
fördröjning och således inte är direkt synbara har regressionsanalyser genomförts för 
åren 2011 relativt till 2013.  
 
Tabell	  32:	  Skuldränta	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  exklusive	  extremer. 

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Skuldränta 
RL_Rensad 

9546 -0,64 0,37 0,07 0,08 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

3498 -0,03 0,23 0,09 0,06 

Skuldränta 
ÖFL_Rensad 

9664 -0,10 0,59 0,08 0,11 

Skuldränta 
ÖFSK_Rensad 

3047 -0,11 0,18 0,08 0,05 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 

 
Tabell	  33:	  Revisionens	  Betydelse	  för	  Skuldräntan	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  exklusive	  extremer. 

Variabel Revision N Medelvärde  Standardavvikelse Standardavvikelse 
medelvärde 

Skuldränta 
RL_Rensad 

Utan 
revision 

4906 0,05 0,07 0,00 

 Med 
revision 

4640 0,09 0,09 0,00 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

Utan 
revision 

1945 0,07 0,05 0,00 

 Med 
revision 

1553 0,12 0,06 0,00 

Skuldränta 
ÖFL_Rensad 

Utan 
revision 

4917 0,06 0,08 0,00 

 Med 
revision 

4747 0,11 0,13 0,00 

Skuldränta 
ÖFSK_Rensad 

Utan 
revision 

1829 0,07 0,04 0,00 

 Med 
revision 

1218 0,10 0,04 0,00 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2) 
Skuldränta ÖFL_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2) 
Skuldränta ÖFSK_Rensad: (Externa räntekostnader+Övriga finansiella kostnader)/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB skulder till kreditinstitut, 
långa/2) 

 
I tabell 32 återges beskrivande statistik för estimeringen av skuldräntans nivå för 
samtliga observationer för företagsåren 2011 relativt till 2013. Den beskrivande 
statistiken specificerar att den totala estimeringen RL och RSK har ett medelvärde 
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motsvarande 7 procent respektive 9 procent. Estimeringen av skuldräntans nivåer är 
lägre relativt sett till de för åren 2011-2012. I tabell 33 illustreras effekten revision har 
på skuldräntans nivå då den tas i beaktande vid statistiska tester. RL har ett medelvärde 
motsvarande 9 procent då årsredovisningar är reviderade. Medelvärdet på 9 procent 
sätts i relation till medelvärdet då årsredovisningen inte genomgår revision vilket då 
uppgår till 5 procent. Skillnaden i skuldräntans nivå då testet tar hänsyn till huruvida 
revision förekommer eller inte motsvaras av 4 procentenheter vilket är en större skillnad 
relativt till det för åren 2011-2012 då skillnaden uppgår till 1 procentenhet. Likande 
resultat indikeras för den andra primära estimeringen av skuldräntan, RSK vars 
skuldränta uppgår till 9 procent. Då revisionen tas i beaktande i relation vid 
estimeringen uppgår medelvärdet för företagsåren med revision till 12 procent 
respektive 7 procent för de företagsår utan revision. Effekten av att välja bort revision är 
således mer anmärkningsvärd då år 2011 sätts i relation till 2013 än vid tidigare 
genomförda regressioner. 
 
 
Regressioner	  för	  åren	  2011	  relativt	  till	  2013	  
 
Tabell	  34:	  Modellsammanfattning	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  inklusive	  extremer. 

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

9048 0,06 0,08 104,29 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

3463 0,23 0,05 174,91 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  
	  
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

	  
Tabell	  35:	  Modellsammanfattning	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  exklusive	  extremer. 

Variabel N Adjusted R-
Square 

Standardavvikelse för 
skattning 

F Signifikansnivå 

Skuldränta 
RL_Rensad 

3018 0,09 0,07 50,57 0,00 *** 

Skuldränta 
RSK_Rensad 

1417 0,30 0,04 103,11 0,00 *** 

 
Skuldränta RL_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Långfristiga skulder+UB långfristiga skulder/2)  
Skuldränta RSK_Rensad: Externa räntekostnader/(IB Skulder till kreditinstitut, långa+UB Skulder till kreditinstitut, långa/2)  

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Ur modellsammanfattningen presenterad i tabell 34 ovan framgår det att variansen av 
estimeringen RSK kan förklaras av de oberoende variablerna till 23 procent, vilket får 
anses vara en anmärkningsvärd ökning relativt till förklaringsgraden motsvarande 9 
procent i den huvudsakliga regressionsanalysen för åren 2010-2013. Även 
förklaringsgraden av RL’s varians ökar från 2 procent till 6 procent. Liknande resultat 
presenteras i tabell 35 där extrema värden exkluderats ur analysen. Effekten av sådana 
värden är följaktligen inte missvisande för resultatet i det aktuella testet. F-värdet för de 
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båda estimeringarna av skuldräntan är högre än de rapporterade värdena i 
regressionsanalysen för de åren 2011-2012.  
 
Tabell	  36:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  inklusive	  extremer. 

Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal -0,00 0,00 -0,68 0,50 

Revision 0,04 0,00 22,91 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -3,56 0,00 *** 

Storlek 0,00 0,00 0,78 0,44 

Likviditetskvot  -0,00 0,00 -7,92 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -4,83 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell	  37:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RL,	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  exklusive	  extremer. 

Variabler 
(Beroende variabel, skuldränta RL) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99 0,00 0,00 -4,66 0,00*** 

Revision 0,04 0,00 13,75 0,00***  

Neg._Kapital -0,01 0,01 -1,26 0,21 

Storlek -0,00 0,00 -0,56 0,58 

Likviditetskvot_99 -0,00 0,00 -8,41 0,05 * 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -1,97 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Regressionsanalysen för skuldränta RL illustrerar hur samtliga oberoende variabler med 
undantag av vinstmarginal och storlek har statistiskt signifikanta samband med 
skuldräntan då extrema värden inkluderas i tabell 36. Revision har ett positivt samband 
med skuldräntans nivå vilket i enighet med tidigare regressionstester innebär att 
förekomsten av revision medför att skuldräntan höjs, dock slår effekten inte enskilt 
igenom på skuldräntans nivå. När exkludering av extrema värden genomförs förändras 
de empiriska resultaten i vissa avseenden, se tabell 37. Centralt för denna studies syfte 
är revisionens fortsatt statistiskt signifikant positiva samband med skuldräntans nivå där 
extrema värden följaktligen inte har en missvisande effekt. 
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Tabell	  38:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  inklusive	  extremer. 
Variabler 
(Beroende variabel, 
skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal 0,00 0,00 1,85 0,06 

Revision 0,05 0,00 27,45 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,00 -1,95 0,05 * 

Storlek -0,01 0,00 -15,74 0,00 *** 

Likviditetskvot 0,00 0,00 -4,19 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 -5,48 0,00 *** 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
Tabell	  39:	  Koefficienter	  –	  Skuldränta	  RSK,	  2011	  Relativt	  till	  2013,	  exklusive	  extremer. 

Variabler 
(Beroende variabel, 
skuldränta RSK) 

B Standard Error t Signifikansnivå 

Vinstmarginal_99 -0,00 0,00 -0,59 0,56 

Revision 0,05 0,00 21,23 0,00 *** 

Neg._Kapital -0,01 0,01 -1,93 0,05 * 

Storlek -0,01 0,00 -12,41 0,00 *** 

Likviditetskvot_99 -0,00 0,00 -2,44 0,00 *** 

Skuldsättningsgrad -0,00 0,00 -5,48 0,02 * 

 
* Koefficienten är signifikant på 0,05 nivå 
** Koefficienten är signifikant på 0,01 nivå 
*** Koefficienten är signifikant på 0,001 nivå 

 
För estimeringen RSK är det bara vinstmarginalen vilken inte visar ett statistiskt 
signifikant samband med skuldräntan, se tabell 38. Revisionen har för denna estimering 
av skuldräntan en större effekt, om än endast marginellt relativt till vad den har för RL. 
Liknande resultat uppvisas då extrema värden exkluderas ur analysen där en skillnad 
istället hänförs till de existerande sambandens styrka, se tabell 39. 
 
Sammanfattningsvis gäller för regressionsanalyser för åren 2011 relativt till år 2013 att 
sambandet mellan revision och skuldräntans nivå är mer anmärkningsvärda än för de 
huvudsakliga testerna för åren 2010-2013 samt de årsspecifika testet för åren 2011-
2012. 
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Sammanfattande	  empiri	  
 
Presentationen av studiens empiriska resultat har genomgående fokus på resultat från 
estimeringen av skuldräntan RL respektive RSK. Estimeringen av skuldräntan har 
genomgående presenterats justerad för extremer genom att 2,5 procent av de mest 
extrema värdena exkluderats i övre och undre led. För de oberoende variablerna har 
både ett resultat inklusive respektive exklusive extremer presenterats för att skildra hur 
de extrema värdena i stor utsträckning inte influerat resultatet mer än i fråga om 
sambandens styrka skuldräntan och de oberoende variablerna emellan. 
 
Datamaterialets spridning uppdelat i kvartiler och percentiler illustrerar en generellt 
likvärdig spridning för samtliga variabler och vidare indikerar t-tester för de justerade 
skattningarna av skuldräntornas resultat att märkbara skillnader i skuldräntans 
medelvärden mellan de företagsår då finansiella rapporter blivit reviderade respektive 
de företagsår då revision valts bort exsiterar. Medelvärdet för de huvudsakliga räntorna 
RL och RSK justerat för extremer indikerar att företagen upplever en sänkning i 
skuldräntans nivå de företagsår då finansiella rapporter inte blir reviderade.  
 
Regressioner genomförs genom tillämpningen av en multipel linjär regressionsanalys. 
Dessa tester identifierar och analyserar eventuella samband mellan den beroende 
variabeln (skuldränta) och de oberoende förklarande variablerna. Generellt för de 
huvudsakliga skuldräntorna, RL och RSK, gäller att ett positivt samband revision och 
skuldräntan emellan indikeras existera med en hög statistiskt signifikant nivå. 
Förväntningar om hur revisionen skulle ha en positiv effekt för skuldräntans nivå och 
således innebära en förhöjd nivå då revision valts bort har inte bekräftats. Istället 
uppvisas en motsatt effekt där de år då årsredovisningar inte blivit reviderade associeras 
med en lägre nivå på av skuldräntan. 
 
Regressionsanalyserna genomförs även för ett begränsat antal utvalda företagsår för att 
avgöra huruvida effekterna av valet att inte revidera årsredovisningarna är direkt synliga 
alternativt uppstår över tid. Den huvudsakliga regressionsanalysen omfattar samtliga 
företagsår från år 2010-2013 medan de mindre testerna gäller för år 2011-2012 samt år 
2011 relativt till år 2013. Den regression vilken omfattar åren 2011-2012 uppvisar inga 
utmärkande resultat och sambandet revision och skuldränta emellan är inte utmärkande. 
Tester för åren 2011 mot 2013 uppvisar däremot anmärkningsvärda skillnader i fråga 
om revisionens påverkan av skuldräntans nivå då resultatet indikerar revisionens ökade 
effekt och betydelse för skuldräntans nivå, detta gäller främst för skuldräntans 
estimering RSK.               
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Analys	  
	  
 
Inledning	  
 
Studiens problemformulering: 
 
Leder bortvalet av revision till en förändring av skuldräntans nivå för svenska 
småföretag? 
 
Studiens syfte: 
 
Med bakgrund i avskaffandet av revisionsplikten 2010 syftar studien till att, genom 
estimering av skuldräntan, avgöra huruvida dess nivå förändrats till följd av bortvalet av 
revision år 2012. Sekundärt undersöker studien huruvida effekterna av att välja bort 
revision uppstår direkt eller är mer märkbara två år efter bortvalet. 
 
Kreditgivare i egenskap av externa intressenter i företag har ett behov av trovärdig 
ekonomisk företagsinformation vilket innebär att revision utgör en viktig komponent i 
syfte att reducera eventuell informationsasymmetri mellan parterna. Revision verkar i 
försäkrande syfte för kreditgivare att företagen har ekonomisk täckning för amortering 
och räntekostnader. Enligt agentteorin är revision ett sätt för företaget i egenskap av 
agent att försäkra kreditgivare att finansiell information vilken ligger till grund för 
kreditbeslut är tillförlitlig. Empiriska resultat i denna studie identifierar ett positivt 
statistiskt signifikant samband mellan revision och skuldräntans nivå. Sambandet är inte 
starkt nog att ensamt framkalla en förändring i skuldräntans nivå då företagen väljer 
bort revision. Den identifierade nivåskillnaden hänförs följaktligen till andra faktorer 
med större inflytande. 
 
Analysen i detta kapitel utgår ifrån de resultat där observationer med extrema värden 
inkluderats. Bakomliggande anledning till detta är de samstämmiga resultat vilka 
uppvisats då tester genomförts för datamaterial där extremer inkluderats, samt 
exkluderats. Effekten av extrema värden har således ingen inverkan på sambandet utan 
enbart på dess styrka. Empiriska resultat från de tester vilka innefattar extremvärden 
representeras av anmärkningsvärt fler observationer och är följaktligen av ovan förda 
resonemang det mest relevanta. 
 
 
Studiens	  resultat	  relativt	  till	  tidigare	  forskning 
 
I inledande deskriptiva tester uppgår den genomsnittliga estimeringen RL för 
skuldräntan till 7 procent för de undersökta åren 2010-2013. Då hänsyn tas till huruvida 
företagen tillämpar revision eller inte uppgår den genomsnittliga estimeringen av 
skuldräntan för företagsåren med och utan revison till 8 respektive 6 procent. I samband 
med att företagen väljer bort revision kan således en sänkning av skuldräntans nivå 
urskiljas. Studien visar i och med det ett motsatt resultat i jämförelse till tidigare 
genomförda studier vilka den aktuella studien influerats av. Empiriska resultat i studier 
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genomförda av Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) påvisas en ökning av 
företagens skuldränta till följd av avskaffandet av revision. Empiriska resultat i studien 
genomförd av Minnis (2011) uppvisar även den en ökning i skuldräntans nivå för 
företag vilka inte reviderar finansiella rapporter. Beskrivande statistik för estimeringen 
RSK av skuldräntan uppvisar ett medelvärde motsvarande 10 procent. Skattningen av 
skuldräntan där hänsyn tas till huruvida företagen tillämpar revision eller inte indikerar 
att skuldräntan för företagen under de år då de valt bort revision uppgår till 9 procent 
relativt till ett medelvärde på 11 procent för de år då företagen har revison. Beskrivande 
statistik för studiens två huvudsakliga estimeringar av skuldräntan RL samt RSK 
uppvisar således liknande resultat gällande revisionens effekt för skuldräntenivån. Till 
följd av att företagen år 2012 valt bort revision upplever de således en lägre skuldränta.  
 
Minnis (2011) presenterar tre olika nivåer av skuldräntan beroende på de rådande 
förhållandena i fråga om tillämpningen av revision. De företag vilka reviderar 
finansiella rapporter har en genomsnittlig skuldränta på 6,8 procent relativt till de med 
icke reviderade finansiella rapporter då räntan motsvaras av 7,3 procent. Således har 
företag vilka frivilligt tillämpar revision i genomsnitt 0,5 procentenheter lägre 
skuldränta. Empiriska resultat i denna studie är i relation till empiriska resultat 
presenterade av Minnis (2011) motsägelsefulla då effekten av att välja bort revision är 
positiv i det aktuella fallet. Studien genomförd av Minnis (2011) indikerar en ökning 
efter bortvalet med 0,7 procentenheter då skuldräntan för reviderade företag redovisas 
till 6,8 procent medan skuldräntan för ej reviderade företag uppgår till 7,5 procent 
(Minnis, 2011, s. 472). Sådana resultat kan relateras till förhållandet mellan kreditgivare 
och företag där revision verkar i försäkrande syfte att företagen har ekonomiska resurser 
till amorteringar och räntebetalningar och följaktligen kan återbetala krediten. Till följd 
av att företagen väljer bort revision går kreditgivaren miste om extern försäkran och i de 
fall där relationsutlåning ej förekommer riskerar kreditvillkoren förändras. Således 
gäller att företag vilka frivilligt tillämpar revision inger ett förtroende hos kreditgivaren 
vilket verkar gynnsamt genom sänkt skuldränta. 
 
Empiriska resultat i studien genomförd av Allee och Yohn (2009) påvisar i likhet med 
förevarande studie inte något stöd för att revision skulle utgöra en fördel i form av 
sänkta räntekostnader (Allee & Yohn, 2011). Räntan uppgick i det fallet till 6,56 
procent för företag utan reviderade rapporter respektive 6,61 procent för reviderade, 
således är skuldräntan 0,05 procentenheter högre för företag med reviderade finansiella 
rapporter. Nivåerna är dels marginella men saknar framför allt statistisk signifikans 
vilket innebär att de inte är av betydelse för studiens resultat (Allee & Yohn, 2009, s. 7). 
Resultat vilka indikerar en förhöjd ränta i samband med revision kan således inte 
styrkas. Värt att notera är dock att det till skillnad från övriga studier inte heller påvisar 
någon räntefördel i samband med revision vilket även är fallet för den aktuella studiens 
empiriska resultat. 
 
 
Förklarande	  faktorer	  till	  skuldräntans	  nivå 
 
 
Allmänna	  räntenivån	  
 
Analyserande statistik för skuldräntans estimeringar RL och RSK indikerar i de båda 
fallen att ett positivt statistiskt signifikant samband mellan den oberoende variabeln 
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revision och skuldräntans nivå existerar. Förklaringsgraden är dock relativt låg i de båda 
regressionsanalyserna vilket betyder att variansen i skuldräntans nivå inte till fullo kan 
förklaras av de oberoende variablerna. Skuldräntans nivåskillnader under villkoret att 
revision förekommer respektive avskaffas motsvaras av en relativt anmärkningsvärd 
skillnad då den för de båda estimeringarna av skuldräntan uppgår till 2 procentenheter. 
De existerande förhållandena i empiriska resultat innebär att externa makroekonomiska 
faktorer, alternativt interna företagsfaktorer vilka inte inkluderas i regressionsmodellen 
har betydande effekter för skuldräntans nivå. Då studiens undersökningsperiod sträcker 
sig över fyra år får makroekonomiska faktorer en större betydelse då effekter uppstår 
över tid. Således kan en förklarande anledning till räntans förändring potentiellt 
hänföras till samhällets allmänna räntenivå, representerad av reporäntan vars utveckling 
för de aktuella åren 2010-2013 återfinns skildrad i empirikapitlet i tabell 9. Ur tabellen 
framgår det att nivån för den svenska reporäntan under de aktuella åren sjunkit sedan år 
2011. Med anledning av att banker bestämmer in- och utlåningsräntan utifrån 
reporäntans nivå kan paralleller dras till företagens skuldränta. Utifrån graferna i figur 4 
och 5 i empiriavsnittet vilka illustrerar skuldräntans förändring från år 2010-2013 
påvisas en överensstämmande trend med reporäntans förändring då den ökar från år 
2010-2011 för att sedan avta de följande åren. Sänkningen i skuldräntans nivå från de år 
då företagen reviderar årsredovisningar relativt till de år då de valt bort revision kan 
således antas förklaras av den allmänna räntenivån i landet. Trots det faktum att den 
oberoende variabeln revision faktiskt är statistiskt signifikant i regressionsanalysen är 
dess effekt inte stark nog att ensam orsaka förändringen i skuldräntans nivå. Således har 
den allmänna räntenivån en förstärkande effekt på sänkningen i skuldräntans nivå de år 
då årsredovisningar inte revideras. 
 
Den avgörande skillnaden mellan denna studie och den genomförd av Minnis (2011) är 
det faktum att förevarande undersöker samma företag både före och efter avskaffandet 
av revisionen och således håller företagen konstanta. Följaktligen genomförs den 
jämförande undersökningen företagsår emellan där åren med revision sätts i relation till 
de utan revision. Minnis (2011) har ett urval där företag både med och utan revision 
finns representerade för samtliga företagsår och en jämförelse grupperna emellan 
genomförs på årsbasis. En fördel vilken får anses tillfalla den aktuella studien snarare än 
den genomförd av Minnis (2011) är det faktum att genom att hålla företagen konstanta 
ökas pålitligheten i jämförelsen relativt till då två olika företag jämförs mot varandra. 
Detta på grund av att inget företag är identiskt ett annat och en felmarginal i jämförelsen 
relaterad till externa och interna företagsfaktorer behöver tas i beaktande. Ur det 
förklarande resonemanget får den allmänna räntenivån i ett land olika påverkande effekt 
för analysernas resultat. För den aktuella studien har räntenivån en större effekt till följd 
av att företagsår är de vilka jämförs mot varandra och effekten av makroekonomiska 
förändringar riskerar i större utsträckning påverka analysens resultat då effekter av 
sådana förändringar tenderar att uppstå över tid. Risken att makroekonomiska faktorer 
ger utslag på resultatet i studien genomförd av Minnis (2011) reduceras då företag 
jämförs mot varandra vid samma tidpunkt. Dock är tidsperioden för den studien längre 
än för den aktuella vilket således inte totalt exkluderar risken för externt påverkande 
makroekonomiska faktorer. 
 
Empiriska resultat i studien genomförd av Allee och Yohn (2009) indikerar att 
revideringen av finansiella rapporter inte har en direkt effekt på skuldräntans nivå 
(Allee & Yohn, 2009). Resultaten är i enlighet med denna studies empiriredovisning då 
revisionen enskilt inte utgör en påverkande faktor för skuldräntans nivå. Allee och Yohn 
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(2009) presenterar även tre olika nivåer av skuldräntan relaterade till beaktandet av 
revision vid dess estimering. Likt denna studie undersöks skuldräntans nivå under de år 
då företagens årsredovisningar revideras respektive de år revision valts bort (Allee & 
Yohn, 2009 s. 7). I enlighet med denna studie är skuldräntan för de företagsår då 
revision ej förekommer lägre relativt till de år då årsredovisningar blir reviderade. Den 
jämförande analysen i studien av Allee och Yohn (2009) håller företagen konstanta och 
jämför således samma företag före och efter avskaffandet av revisionen vilket omfattar 
åren 2003-2004. Den allmänna räntenivån spelar för den studien mindre roll än vad den 
gör både för Minnis (2011) och denna studie av det faktum att företagen både hålls 
konstanta och jämförs med endast ett års mellanrum. Den amerikanska motsvarigheten 
till den svenska reporäntan är federal funds rate, vars illustrativa skildring ges i tabell 5 i 
teoretiska referensramen. Ett samband mellan federal funds rate och skuldräntans nivå i 
studien genomförd av Allee och Yohn (2009) kan urskiljas i empirin då de båda ökat 
marginellt från år 2003 till år 2004. Liknande tendenser med denna studie gällande 
svenska reporäntans samband med de för denna studies estimerade skuldräntas nivå 
återfinns således i studien genomförd av Allee och Yohn (2009). 
 
Regressionsanalyser stipulerar att variansen i skuldräntans nivå i mindre utsträckning 
förklaras av variationer i de oberoende variablerna. Dock uppvisas statistiskt 
signifikanta samband, även om de endast har en marginellt påverkande effekt på 
skuldräntenivån. Empiriska resultat innebär att revision enskilt inte har en betydelse för 
skuldräntans nivå och skillnaden i dess nivåer delvis hänförs till den allmänna 
räntenivån i landet. Utifrån existensen av en tydlig relation kreditgivare och företag 
emellan, där revision har en betydande roll i egenskap av extern försäkring, är det inte 
troligt att kreditgivare ger företagen en fördel i form av sänkt skuldränta då de väljer att 
avstå revision. Följaktligen är det inte sannolikt att företag upplever en sänkt skuldränta 
till följd av att de avstår revision. Kreditgivare har ett intresse i att företagen reviderar 
årsredovisningarna då det verkar likt försäkring om företagens ekonomiska ställning 
och möjlighet att fullfölja kreditavtalen gällande amortering och räntebetalningar. Ett 
troligare resonemang och förklaring av skuldräntans nivåskillnader bottnar således i att 
bortvalet varken har en positiv eller negativ effekt på skuldräntenivån utan skillnader i 
dess nivå hänförs till övriga faktorer där den allmänna räntenivån kan vara av central 
betydelse.   
 
 
Revisionskultur	  
 
Medelemsländer i EU får själva bestämma nationella gränsvärden för frivillig revision 
under förutsättning att de inte överskrider de av unionen rekommenderade 
gränsvärdena. De svenska gränsvärdena skiljer sig jämfört med övriga medlemsländers 
då de är avsevärt lägre. I egenskap av lägre gränsvärden indikeras en annorlunda 
revisionskultur för Sverige vilket innebär att färre företag omfattas av frivillig revision. 
Ett mer återhållsamt förhållningssätt till företags finansiella rapportering kan antas 
förekomma då svenska myndigheter inte vill överlåta regleringen till företagen i en 
alltför stor omfattning. I Sverige är företag vilka omfattas av frivillig revision 
följaktligen mindre sett till storlek och följaktligen mindre komplexa relativt till större 
utländska bolag vilka omfattas av frivillig revision. I mindre bolag kan det upplevda 
behovet av extern revision inte vara lika påtagligt då bland annat konton av sin art 
eventuellt inte är lika komplexa. Generellt gäller att småföretag representerade i denna 
studies urval i stor utsträckning inte har en separation mellan ägare och ledning då de 
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ofta utgörs av samma part. Således reduceras agentproblem och informationsasymmetri 
mellan parter inom företaget och revision efterfrågas inte lika frekvent av den 
anledningen. Istället efterfrågas revision av externa intressenter och kanske främst av 
kreditgivare.  
 
Företagen representerade i urvalet för Lennox och Pittman’s (2011) studie vilka är 
ämnade att representera den brittiska marknaden är mer heterogena sett till då 
Storbritanniens gränsvärden är betydligt högre än de svenska och fler företag omfattas 
av den frivilliga revisionens reglering. Empiriska resultat från den studien anger hur 
företagens storlek är negativt korrelerad med kreditvärdigheten, vilket innebär att större 
företag mer frekvent har högre kreditvärdighet (Lennox & Pittman, 2011, s. 1670). Den 
svenska revisionskulturen kan utifrån de specifika gränsvärdena för frivillig revision 
anses särskilja sig från övriga medlemsländer i EU, se tabell 1. Sveriges gränsvärden är 
anmärkningsvärt lägre vilket indikerar revisionens relativt större betydelse på den 
svenska marknaden i jämförelse med övriga europeiska länder. Vilken betydelse 
revision har för kreditgivare är dock inte möjligt att avgöra utifrån det befintliga 
datamaterialet. Möjligheten att revisionens effekt på kreditvillkor framträder på ett 
annat sätt än direkt på skuldräntan bör tas i beaktande även om de anses nära relaterade. 
Av detta resonemang är det inte förvånande att empiriska resultat för företagsåren 2011-
2012 inte uppvisar större skillnader relativt till resultaten för åren 2010-2013. Till fördel 
för en sådan analys talar studien av Allee och Yohn (2009) där det konkluderas att 
tillgången till krediter ökar för reviderade företag medan låneräntan i sig inte påverkas 
(Allee & Yohn, 2009). 
   
 
Relation	  mellan	  företag	  och	  kreditgivare	  
	  
För de båda primära estimeringarna av skuldräntan, RL och RSK, uppgår medelvärden 
till 7 respektive 10 procent utan att revisionen tas i beaktande. Räntenivån för RL anges 
vidare uppgå till 6 procent utan revision och 8 procent med. RSK följer liknande 
mönster med en lägre nivå för skuldräntan då årsredovisningar inte genomgår revision 
med ett medelvärde om 9 procent relativt till 11 procent då revision förekommer. 
 
Stora företag har i större utsträckning separerat ägande och styrning. Enligt tidigare 
redogörelser kan de således uppleva ökade agentproblem och informationsasymmetri. 
Agentkostnader uppstår då ägaren och förvaltaren av kapitalet inte representeras av 
samma part utan separerade intressen riskerar att skapa konflikter. Kreditgivare vill 
således försäkra sig om att företagen i karaktär av kapitalförvaltare brukar krediten 
ändamålsenligt samt har resurser att fullfölja låneavtalet. Agentproblem tenderar att 
vara större i början av en agent - principalrelation och avtar således allteftersom 
parterna utvecklar relationen (Eisenhardt, 1989, s. 61). I små företag är ägare mer 
involverade i det dagliga arbetet och har följaktligen inte lika stort behov av en 
oberoende revisor för att få fullständig och rättvisande information om företaget. 
Revision har också en positiv påverkan för företagets intressenter däribland 
kreditgivarna vilka lättare får tillgång till information från ett helhetsperspektiv. En 
annan del av agentteorin och informationsasymmetrin vilken kan påverka storlekens roll 
är den eventuella relationen mellan banken och företaget (Berger & Udell, 2002, s. 37). 
Nära relation mellan bank och företag förekommer i större utsträckning då företagen är 
mindre eftersom de oftare har ett helkundsförhållande där relationsutlåning är vanligt 
förekommande. Det innebär för resultat i den här studien att revisionens begränsade 
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betydelse eventuellt beror på en mer framträdande roll för relationen kreditgivare och 
företag emellan. Då denna studies observationer är relativt homogena och generellt 
mindre till storleken kan det antas att helkundsförhållande och relationsutlåning är mer 
frekvent förekommande än för de större heterogena företagen vilka studerats i tidigare 
studier genomförda på utländska marknader (Blackwell et al. 1998; Kim et al., 2011; 
Lennox & Pittman, 2011; Minnis 2011).  
 
Det är framförallt i helkundsförhållanden revision får en mindre roll i beslutsprocessen. 
Istället har andra faktorer, däribland företagets och dess ägares karaktärsdrag samt 
trovärdighet, en avgörande roll för skuldräntans nivå. Banken tillhandahåller då 
företaget flera tjänster och erhåller därigenom en stor del nödvändig finansiell 
information för att kunna bestämma företagets kreditvärdighet. Mellan banken och 
företaget utvecklas vidare ofta en längre relation vilket innebär minskad 
informationsasymmetri och agentproblem (Eisenhardt, 1989, s.61). Relationen de två 
parterna emellan reducerar således behovet av revision i syfte att motverka dessa 
problem. Sådana förhållanden till kreditgivaren inger ett förtroende vilket inte äventyras 
av att företagen väljer bort revision och således påverkas inte räntenivån. Resonemanget 
stödjer resultatet i denna studies empiriska kapitel där revisionens påvisade effekt inte 
är tillräckligt stark för att ensam vara avgörande för skuldräntans nivå. Andra externa 
eller interna faktorer vilka inte tagits i beaktande har följaktligen ett betydande 
inflytande. 
 
En annan aspekt av betydelsen relationen kreditgivare och företag emellan är huruvida 
skillnader mellan ansökan av nya och redan befintliga lån kan utläsas. Eventuellt sker 
omförhandling av lånevillkor inte i direkt samband med avskaffandet och således 
framkommer inte effekten på räntan innan förhandlingarna avslutats. Detta diskuteras 
mer ingående under avsnittet Tidseffekter nedan.  
 
 
Tidseffekter	  	  
 
För att uppnå studiens sekundära syfte har tester mellan enskilda år genomförts. Där 
framgår att skuldräntans varians inte i lika stor utsträckning förklaras av de oberoende 
variablerna då regressionsanalysen begränsas till att endast omfatta företagsåren 2011-
2012. Beskrivande statistik för estimeringen RL av skuldräntan uppvisar ett medelvärde 
då den inte är satt i relation till revision, motsvarande 8 procent. År 2011 är det år i detta 
urval då årsredovisningar är reviderade. Estimeringen RL för skuldräntan uppgår då till 
9 procent i medelvärde. Då revision väljs bort år 2012 sjunker skuldräntans nivå till 8 
procent motsvarande en sänkning med en procentenhet. Estimeringen RSK för 
skuldräntan uppvisar liknande resultat gällande företagsåren 2011 relativt till 2012. 
Skuldräntans beteende i samband med att företagen väljer bort revision är densamma då 
dess nivå sjunker från 12 procent till 11 procent. I jämförelse till de huvudsakliga 
statistiska testerna vilka genomförts för år 2010-2013 indikerar detta urval av företagsår 
att skuldräntans nivåskillnader är mindre. Effekterna av att välja bort revision är således 
mindre då endast två företagsår vilka följer direkt efter varandra tas i beaktande. 
Resonemanget styrks av det faktum att regressionsanalyser för åren 2011-2012 var de 
vilka till följd av att extremer exkluderades från analysen uppvisade resultat indikerande 
att revision inte har ett statistiskt signifikant samband med skuldräntan. 
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Regressionsanalyser har genomförts även för företagsåren 2011 relativt till år 2013 där 
skuldräntans nivåskillnader under förhållandet med respektive utan revision är 
anmärkningsvärt större för de båda estimeringarna. För estimeringen RL är skillnaden 
för förhållandet med respektive utan revision 4 procent och för RSK uppgår 
nivåskillnaden till 5 procent. Revisionen har följaktligen starkare positivt samband med 
skuldräntan vilket innebär att en förändring i revisionen ger större effekt på 
skuldräntans nivå relativt sett till tidigare genomförda analytiska tester då andra 
företagsår tas i beaktande. Dess positiva samband anger hur revisionen och skuldräntan 
rör sig i samma riktning vilket således innebär att företag de år då de väljer att inte 
revidera årsredovisningen upplever en lägre nivå på skuldräntan. Förhållandet innebär 
att effekten av att välja bort revision inte är direkt framträdande utan ger utslag först 
efter ett par år senare. 
 
Enligt litteraturen förekommer skillnader mellan redan befintliga lån och nytecknande 
av lån angående kreditvillkoren och eventuella förändringar av dem. Avskaffande av 
revision menas ha mindre effekt på redan befintliga lån till följd av den etablerade 
relationen (Francis och Wilson, 1988, s. 667). En norsk undersökning anger hur 
villkoren för nytecknade krediter kan justeras relativt snabbt, men att en längre process 
föreligger för existerande låneavtal då skuldräntans nivå behöver justeras (Langli, 2015, 
s. 228). Företag vilka har existerande låneavtal med kreditgivare då de väljer bort 
revision har potentiellt byggt upp ett förtroende hos kreditgivaren vilket inte ifrågasätts 
då de väljer att inte längre revidera årsredovisningarna. Av den anledningen går inte en 
effekt av avskaffandet att identifiera på skuldräntans nivå utan förändringen hänförs till 
andra faktorer. Vidare kan kreditgivarens omförhandlingsprocess innebära en minskad 
effekt på redan befintliga avtal. I de fall omförhandling sker på relativt lång sikt skulle 
det innebära att effekter på skuldräntan för redan befintliga lån följaktligen dröjer. 
Dessvärre kan kreditgivares omförhandlingsprocess inte fastställas och analyser utifrån 
aspekten är således spekulativa. Det är inte heller möjligt utifrån datamaterialet i den 
här studien att urskilja redan befintliga och nya lån. I syfte att undersöka resonemanget 
vidare har kreditinstitut kontaktats, dock utan framgång. Slutsatser om kreditgivares 
agerande under studiens angivna förutsättningar har således inte möjliggjorts. Huruvida 
andra krav, exempelvis i form av säkerheter eller auktoriserade redovisningskonsulter 
ställs är följaktligen heller inte möjligt att analysera.  Det kan däremot antas att om 
företag i den här studien redan i stor utsträckning har befintliga lån och relationer till 
kreditgivarna är det faktorer vilka potentiellt slår ut revisionens effekt för skuldräntans 
nivå i den förevarande studiens tester. 
 
Lennox och Pittman (2011) undersöker inte räntenivån utan kreditvärdigheten i 
förhållande till revision. Paralleller kan dock dras till den här studien då ett antagande 
att företags kreditvärdighet är nära relaterat till skuldräntans nivå görs. Studien jämför 
företag i Storbritannien år 2003 mot 2004 då avskaffandet av revisionsplikten i 
Storbritannien trädde i kraft. Studien utgörs följaktligen av företag vilka är reviderade år 
2003 men ej reviderade, alternativt frivilligt reviderade år 2004. Således kan Lennox 
och Pittman (2011) påvisa direkta resultat då skillnader i kreditvillkor blir synliga från 
ett år till nästa (Lennox & Pittman, 2011). Denna studie indikerar en fördröjning av 
revisionens effekt till skillnad från Lennox och Pittman (2011) då det för åren 2011-
2012 inte finns anmärkningsbara skillnader i empiriska resultaten. En möjlig förklaring 
till detta framgår ur resonemanget kring kreditgivare – företags relationer och 
omförhandlingsprocessen i föregående stycke. I de fall företagen har en redan etablerad 
relation till kreditgivaren väger den troligen tyngre än revision under det första året. 
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Enligt resultaten indikeras en ökad effekt av revision år två, dock är sambandet 
fortfarande inte tillräckligt stark för att ensam styra skuldräntans nivå.    
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Slutsats	  
 
	  
Studiens	  slutsats	  
	  
Syftet med denna studie är att med bakgrund i avskaffandet av revisionsplikten 2010 
syftar studien till att, genom estimering av skuldräntan, avgöra huruvida dess nivå 
förändrats till följd av bortvalet av revision år 2012. Sekundärt undersöker studien 
huruvida effekterna av att välja bort revision uppstår direkt eller är mer märkbara två år 
efter bortvalet. 
 
De huvudsakliga empiriska resultaten från studiens statistiska analyser visar att 
revisionen har ett positivt samband med skuldräntans nivå, men hur dess effekt inte är 
tillräckligt stark för att enskilt frambringa synbara effekter. Skuldräntans nivåskillnader 
är anmärkningsvärda då de förändras mer än den marginella effekten revision har visat 
sig ha. Skuldräntan tenderar i motsats till förväntningar på förhand att sjunka då 
företagen valt bort revision relativt till de företagsår då årsredovisningar är reviderade. 
Det faktum att förändringen i skuldräntans nivå är större än den effekt revision har och 
förklaringsgraden regressionsmodellen är låg indikerar att faktorer vilka inte inkluderats 
i regressionsanalysen har en avgörande betydelse för skuldräntans nivå. Den allmänna 
räntenivån i landet har sannolikt för denna studie en sådan betydelse då dess förändring 
i undersökningsperioden kan liknas med utvecklingen av skuldräntans nivå samt ett 
tydligt samband de två räntorna emellan existerar. 
 
Sekundärt indikerar empiriska resultat att en större skillnad i skuldräntans nivå kan 
urskiljas då analyser genomförs för år 2011 relativt till 2013 i jämförelse mot dess nivå i 
analysen för år 2011-2012 samt de huvudsakliga regressionsanalyserna för företagsåren 
2010-2013. Effekter av revisionens avskaffande kan således antas ge utslag först efter 
en viss tid till följd av att låneavtal inte nödvändigtvis behöver omförhandlas direkt. 
Dessutom kan relationen till kreditgivaren ha en betydande effekt när det gäller 
nyteckning eller omförhandling av redan existerande låneavtal. En direkt omförhandling 
av företagens låneavtal kanske inte äger rum i samband med avskaffandet av revisionen 
utan sker i ett senare skede. Förfarandet förklarar varför effekten är mer tydligt två år 
efter beslutet att avskaffa revision fattats. Resonemanget är sannolikt då det för 
småföretag är relativt mer vanligt förekommande med relationsutlåning till följd av att 
en närmare relation till kreditgivaren föreligger i jämförelse till större företag. Sådana 
omständigheter medför att avskaffandet av revisionen inte ger utslag på skuldräntans 
nivå då ett förtroende till företagets ekonomiska ställning finns från kreditgivaren. 
 
Avslutningsvis gäller således att då företagen väljer att avstå revision kan inte någon 
anmärkningsvärd effekt av detta utläsas i skuldräntans nivå. Skillnader i skuldräntans 
medelvärden är under de förhållanden då företagen har revision jämfört med de 
företagsår då revisionen valts bort mer än marginella. Skuldräntans varians hänförs 
således till externt påverkande faktorer vilka inte tagits i beaktande i den aktuella 
studien där relationen till kreditgivare samt landets allmänna räntenivå är centrala 
faktorer att ta i beaktande. Vidare är det dock intressant att belysa det faktum att 
bortvalet av revision i vart fall inte ger negativa konsekvenser för företagen. 
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Studiens	  bidrag	  
 
Studien grundas på ett stort datamaterial bidrar till forskningen inom det aktuella 
ämnesområdet då jämlika studier inte genomförts tidigare på den svenska marknaden. 
Då ett så pass omfattande datamaterial ligger till grund för studien möjliggörs 
generaliseringar av resultatet. Vidare möjliggör det omfattande dataunderlaget att 
bearbetningar kunnat genomföras för att höja pålitligheten av studiens resultat. Studiens 
undersökningsperiod möjliggör att skiftet från obligatoriskt reglerad till frivillig 
revision kan studeras. Resultat visar hur skuldräntan påverkas av företagens val att inte 
revidera årsredovisningar då de faller inom regleringen för den frivilliga 
revisionsplikten. Empiriska resultat anger hur revisionen endast har en marginell 
betydelse för skuldräntans nivå där externa faktorer får anses förklara skuldräntans 
variation snarare än någon av de faktorer vilka studien undersökt i statistiska tester. 
Studien bidrar på så vis att det empiriska resultatet sätts i relation till tidigare studier där 
ett flertal faktorer kan antas förklara skuldräntans varians.  
 
 
Praktiska	  rekommendationer	  
	  
Praktiskt innebär empiriska resultat en ökad medvetenhet bland företagen rörande hur 
skuldräntan inte i någon större utsträckning påverkas av att de väljer bort revision. Då 
räntenivån visar sig sjunka vid avskaffandet för de undersökta företagen kan således 
variationer i skuldräntan snarare hänföras till externa makroekonomiska faktorer utom 
företagens kontroll. För småföretag likt de vilka ingår i studiens målpopulation är sådan 
information värdefull då revision är en resurskrävande process vars kostnad behövs 
sättas i relation till dess nytta. Studiens resultat är följaktligen till nytta för svenska 
småföretag vid ett beslut kring huruvida revision ska avskaffas eller inte. Då inga 
ytterligare räntekostnader förväntas innebär det således att företagen skulle spara in 
revisionskostnaden vid ett avskaffande. I anslutning till resonemanget om revisionens 
nytta och kostnad för företagen kan även aspekten rörande dess signalering till 
intressenter belysas. Företag vilka väljer att revidera årsredovisningar skapar eventuellt 
ett ökat förtroende bland intressenterna då de skapar en gemensam och mer likvärdig 
utgångspunkt för finansiell information. Då studiens empiriska resultat indikerar att 
företagen i vart fall inte får ökade räntekostnader skulle det innebära potentiella 
incitament för företag att välja bort revision. För företagets intressenter skulle det 
innebära risk för ökad informationsasymmetri då en egen värdering av företaget 
försvåras. För kreditinstitut, vilka genomgående i förevarande studie utgör en central 
utgångspunkt, är empiriska resultat av denna art av intresse då det innebär att företag 
vilka väljer att avstå revision med förmån genom de identifierade 
kostnadsbesparingarna eventuellt får förknippas med en lägre förtroendegrad vid 
kreditbeslutsprocessen. Dock bör påpekas att det i studiens resultat inte går att fastställa 
andra eventuella åtgärder samt kostnader i samband med avskaffandet av revision. 	  
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Samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  
 
Enligt vetenskapsrådet (2002, s. 5) finns forskningsetiska överväganden vilka 
författarna av en studie bör reflektera över för att uppnå en hög kvalitet. Primärt rör det 
sig om att individer vilka ingår i undersökningen ska behandlas korrekt utan en 
inskränkning av dess livsförhållanden. Följaktligen är det centralt att författarna gör en 
övervägning mellan det förväntade genererade kunskapstillskottet samt eventuellt 
negativa konsekvenser för inblandade parter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Då denna 
studie grundas på sekundärdata inhämtad från databasen Retriever Business påverkas 
inte enskilda individer av studiens genomförande vilket leder till att överväganden 
relaterade till individers integritet inte behöver övervägas. De organisationsnummer 
vilka utgör underlag för studien är offentlig information och har behandlats återhållsamt 
där ingen observation belyses mer än en annan och företagen anonymiseras. 
Genomgående under datainsamlingsprocessen då direkt kontakt med Bolagsverket och 
Retriever Business förekommit har en full redogörelse för studiens syfte givits för att 
delge användningsområdet för data. Studiens författningsprocess och innehåll anses 
följaktligen uppfylla etiska aspekter. 
 
Studiens resultat medför eventuella konsekvenser för samhället vilka vidare bör belysas 
ur en samhällelig kontext. Empiriska resultat och analysen av dessa konkluderar att 
svenska småföretags val att avstå revision inte ger en anmärkningsvärd skillnad på dess 
skuldränta. Ur ett samhälleligt perspektiv är detta av intresse då revision medför en 
extern försäkran om företagens ekonomiska ställning vilket är till fördel för samtliga 
intressenter. Till följd av studiens slutsats kan det antas att företagens övervägande 
mellan revisionens kostnad och nytta kan verka till nackdel för dess tillämpning då 
kostnaden eventuellt kan tänkas överskrida dess nytta, åtminstone med beaktande av 
skuldräntans nivå. Ett sådant faktum leder följaktligen till att företag antas välja bort 
revision i mer frekvent utsträckning. Ytterligare forskning inom området krävs för att 
kunna uttala sig mer ingående om implikationer från empiriska resultat vilka genererats 
i denna studie. 
 
 
Rekommendationer	  till	  vidare	  forskning	  
 
För vidare forskning inom ämnesområdet rekommenderas en tillämpning av 
kvantitativa eller kvalitativa forskningsstrategier. Alternativt skulle de båda strategierna 
kunna komplettera varandra och generera en djupare förståelse för ämnesområdet då 
fler vinklar belyses och tas i beaktande. Då empiriska resultat i studien indikerar att 
effekterna av avskaffandet av revisionsplikten uppstår först efter några år skulle det vara 
av intresse att kvantitativt genomföra liknande tester för ytterligare företagsår efter år 
2013 i syfte att vidare undersöka huruvida effekter av bortvalet förstärks vidare 
alternativt stagnerar efter år 2013. En kvalitativ strategi skulle generera en djupare 
förståelse för studiens empiriska resultat. Framförallt skulle intervjuer med kreditinstitut 
kunna genomföras för att belysa problemet ur flera synvinklar. Även företagsledningen 
skulle kunna vara objekt för intervjuer för att möjliggöra en jämförande analys mellan 
de båda parternas uppfattning av revisionens betydelse. Genom detta skulle en 
förståelse ur flera perspektiv genereras. Då denna studie rapporterar motsägelsefulla 
resultat relativt till majoriteten av de tidigare studierna vilka genomförts på utländska 
marknader skulle intervjuer vara en bidragande faktor till förståelsen för de empiriska 
resultaten. Strategin skulle även möjliggöra för forskaren att undersöka huruvida 
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revisionen ersatts med andra faktorer såsom auktoriserade redovisningskonsulter eller 
andra säkerheter vilka verkar i försäkrande syfte för kreditinstituten. En kvantitativ 
strategi skulle även kunna studera företagens låneavtal i den utsträckning sådana 
handlingar skulle finnas tillgängliga. Ur avtalen skulle specifika villkor kunna utläsas 
för att mer precist avgöra hur revisionen påverkar skuldräntan. 
	  
	  

Sanningskriterier	  
 
 
Reliabilitet	  
 
Studiens reliabilitet hänförs till dess pålitlighet. Pålitligheten bestäms utifrån till vilken 
utsträckning studien skulle uppvisa likartade empiriska resultat vid replikering under 
liknande förhållanden (Eliasson, 2013, s. 14). En hög reliabilitet innebär således att 
resultaten inte skiljer sig anmärkningsvärt åt vid upprepning av studien. Ett led i detta är 
att begrepp vilka används för att mäta resultaten är konsekventa då de i 
samhällsvetenskapliga studier ofta kan vara subjektiva (Bryman, 2011, s. 49). En 
bakomliggande aspekt i studiens pålitlighet är läsarens möjlighet att kontrollera den 
använda datan vilka ligger till grund för studiens slutsatser (Eliasson, 2013, s. 15). 
Dataunderlaget i denna studie utgörs av en lista med organisationsnummer 
tillhandahållen av Bolagsverket, vilken för externa parter är möjlig att ta del genom att 
begära ut listan från Bolagsverket och eventuellt debiteras med kostnaden. All 
information vilken används i denna studie är offentliga handlingar. För att öka 
reliabiliteten kan variabler bearbetas i flera steg och grundliga kontroller av datan 
genomföras (Eliasson, 2013, s. 16). Likt beskrivet i avsnittet databearbetning i kapitlet 
praktisk metod så gjordes grundliga kontroller av den sekundära datan efter den samlats 
in från databasen Retriever Business. Felkodningar och icke korrekta kategoriseringar 
justerades för att öka dess tillförlitlighet. Den sänkte vetenskapliga trovärdigheten till 
följd av att den ursprungliga listan från Bolagsverket inte finns tillgänglig utan eventuell 
kostnad får anses delvis kompenserat av det faktum att Bolagsverket är en tillförlitlig 
statlig myndighet vars information får anses uppnå en tillfredsställande nivå av 
tillförlitlighet. Vidare återfinns fyra olika skattningar av skuldräntan, där RL och RSK 
utgör de två huvudsakliga måtten. Genom att uppskatta skuldräntan på ett flertal sätt 
anses studiens slutsatser mer tillförlitliga eftersom de stöds av ett mer omfattande 
empiriskt avsnitt. Vidare kan diskuteras huruvida studien uppnår en tillfredsställande 
nivå av stabilitet (Bryman, 2011, s. 60). Förutsatt att dataunderlaget betraktas vara 
tillförlitligt får studiens anses uppnå stabilitet då den utgörs av sekundärdata. Upprepade 
tester skulle således utmynna i överensstämmande resultat (Bryman, 2011, s. 60). 
Sammantaget får det anses att studien uppnår en tillfredsställande nivå av reliabilitet 
utifrån det förda resonemanget. 
 

Validitet	  
 
En hög reliabilitet skapar förutsättningar för att studien även ska uppnå en hög validitet 
vilket syftar till att studien verkligen mäter det ämnade föremålet och således är giltig. 
Validiteten kan aldrig överskrida reliabiliteten vilken följaktligen är en förutsättning för 
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validiteten. Det är centralt att författarna är medvetna om studiens frågeställning i syfte 
att verkligen mäta det sociala fenomen vilket presenteras i problemformuleringen. 
Datainsamlingen blir till följd av detta en viktig aspekt då det krävs att det insamlade 
materialet är giltigt och ändamålsenligt (Eliasson, 2013, s. 16). Tillförlitligheten i det 
för denna studie insamlade datamaterialet anses relativt högt då ursprungskällan utgörs 
av en statlig myndighet vartefter stegvis databearbetning utförts för att anpassa 
företagsinformationen utefter studiens syfte. För att avgöra validiteten kan kausalitet, 
alltså korrelation för studiens beroende och oberoende variabler identifieras (Bryman, 
2011, s. 50). Studiens variabler visar på en korrelation men en svag sådan i de tester 
vilka genomförts för ett sådant ändamål. Validiteten får således anses sänkt då de 
påvisade resultaten på skuldräntan inte till en helt tillfredställande grad kan förklaras av 
de valda variablerna. En annan aspekt är extern validitet vilket innebär huruvida 
resultaten är generaliserbara utöver det specifika urvalet (Bryman, 2011, s. 51). Då 
studiens urval utgörs samtliga företag vilka valde bort revision år 2012 med vissa 
justeringar får resultatet anses vara representativt även för de företag vilka sorterades ut 
vid justeringar samt andra små svenska företag vilka valt bort revision andra år än 2012. 
Den vetenskapliga trovärdigheten i studien får således anses vara av tillfredsställande 
art. 
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