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Sammandrag 

 

 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små svenska privata företag i syfte att minska 

företagens kostnader och öka konkurrenskraften. Förväntningarna var att det inte skulle påverka 

kreditkostnaderna för de drabbade företagen trots att forskning i andra länder tyder på en högre 

ränta för företag utan revision. Anledningen enligt forskare är att kreditgivare tvingas göra fler 

kontroller på företag utan revision för att säkerställa att informationen är korrekt. Syftet med 

studien är att undersöka om avskaffandet av revisionsplikten i Sverige har fått någon effekt på 

låneräntan när små privata aktiebolag väljer bort revision. Även säkerhetens påverkan på 

låneräntan jämfört med revision undersöks. Resultatet visar på att företag med revision får en 

lägre låneränta än utan revision. Det visar även en högre ränta för företag utan revision med 

säkerhet jämfört med företag med revision utan säkerhet. Dessutom har företagsstorlek och andel 

materiella tillgångar betydelse för att företag ska få en lägre låneränta. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Revision1 är ett internationellt fenomen vilket har till syfte att granska företags räkenskaper 

(Thorell & Norberg, 2005). I affärslivet spelar revisionen en stor roll, vilket är när en oberoende 

part granskar att redovisningen överensstämmer med lagar, regler och principer  (Carrington, 

2014, s.6-8). Revision infördes i Sverige år 1895 i lagen om aktiebolag (Nilsson & Smiciklas, 

1993). Sedan dess har revisionen ständigt utvecklats för att försäkra utomstående intressenter om 

att finansiella rapporter inte innehåller felaktigheter samt följer god revisionssed2 (Bhattacharjee, 

et. al., 2005). Enligt Thorell och Norberg (2005) infördes revisionsplikt som ett krav för alla 

privata och publika aktiebolag i Sverige 1983 för att minska de ekonomiska brotten och för att 

förbättra informationen om bolaget till ägarna och andra intressenter, såsom samhället och övriga 

borgenärer. Revisionsplikt är när en kvalificerad revisor, vilken är auktoriserad och godkänd 

(Thorell & Norberg, 2005),  granskar ett bolags bokföring, årsredovisning samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning (SFS 2005:551). Collis (2010) visar att revision 

säkerställer kvaliteten på den finansiella information och det blir en signifikant reducering av 

företagets kreditrisk. 

 
Trots att många intressenter har stor nytta av revision har forskning på senare tid visat att 

revisionskostnader har tyngt små aktiebolag,  vilka har haft svårt att bli konkurrenskraftiga. Ett 

led i att öka europeiska företags konkurrenskraft och stimulera Europas ekonomi föreslog det 

Europeiska rådet i ett möte år 2007 att minska de administrativa kostnader med 25 procent fram 

till år 2012 (SOU 2008:32). Särskilt fokus hamnade på revision- och redovisningskostnader då 

dessa ansågs särskilt betungade (SOU 2008: 32).  

   

                                                
1 I den här studien kommer Thorell och Norbergs (2005) definition av revision användas. Enligt dem är det när företags räkenskap granskas av en 

utomstående oberoende auktoriserad eller godkänd revisor. 
2 God revisionssed innebär att företag ska följa redovisningsnormer som är allmänt accepterade även om de är reglerade i lag och att att allmänna 

råd och rekommendationer från normgivande organ har särskilt stor betydelse (SOU 2014:22). 
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Under år 2010 valde Sveriges riksdag att rösta igenom ett förslag som gjorde att det blev 

frivilligt för icke publika små aktiebolag att genomgå revision. För att kunna göra det valet måste 

två av dessa gränsvärden vara uppfyllda under vart och ett av de senaste två åren: (SOU 2008:32) 

●   Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. 

●   Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. 

●   Högst tre anställda. 

Lagstiftningen skapade tre storlekskategorier för aktiebolag, små aktiebolag som väljer bort 

revision, små aktiebolag med frivillig revision och stora aktiebolag med revisionsplikt. Orsaken 

till avskaffandet av revisionsplikten i Sverige var att stimulera ekonomin genom att underlätta 

det dagliga arbetet för företag. Dessutom förväntades konkurrenskraften att öka gentemot 

utländska företag genom minskade kostnader (SOU 2008:32). De negativa konsekvenserna vid 

avskaffandet av revisionsplikt är enligt tidigare forskning att kreditkostnader ökar för företag 

som väljer bort revision (Lennox & Pittman, 2011; Blackwell et al., 1998).  Det stöds av Allee 

och Yohn (2009) vilka hävdar att företag med reviderad räkenskap har ökade möjligheter till att 

få krediter. Studien av Lennox och Pittman (2011) visar på att inte låta en revisor granska 

företagets räkenskaper skickar en negativ signal till utomstående intressenter och företaget 

drabbas av lägre kreditvärdering3. Företag som däremot valt att ha revision får ett större 

förtroende av kreditgivare och får en högre kreditvärdering (Dedman & Kausar, 2012). Enligt 

Dedman et. al. (2014) får ett företags kreditvärdering en positiv effekt vid revision vilket i stor 

utsträckning leder till en lägre låneränta och minskade kreditkostnader. 

1. 2.  Problemdiskussion 

För många små privata aktiebolag kan det vara ett problem med att få in nytt kapital utan att ta in 

någon ny ägare. Ett av få sätt är att gå via kreditmarknaden. När utredningen för avskaffandet av 

revisionsplikt gjordes i Sverige diskuterade utredarna konsekvenserna för sex olika grupper som 

skulle påverkas; det reviderade företaget, ägare och kapitalinvesterare, kreditgivare, leverantörer, 

kunder, anställda och allmänheten. Förväntningarna för hur avskaffandet skulle påverka de sex 

olika grupperna var små förutom för det reviderade företaget, här kunde utredarna se att små 

aktiebolag skulle spara 5,8 miljarder kronor per år i revisorsarvode (SOU 2008:32).  Det skulle 
                                                
3 Kreditvärdering är kreditbetyd som ett mått på ett företags risk att bedöma sannolikheten för betalningsförmåga (Huang et al., 2004). 
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innebära att de 240 000 bolag vilka befrias från revisionsplikt i snitt skulle få en minskad kostnad 

på nästan 250 000 kronor per år, vilket är en stor del av omsättningen när det kommer till små 

aktiebolag (SOU 2008:32). 

 
Konsekvenserna för kreditgivare vid ett avskaffande av revisionsplikten ansågs av den svenska 

utredningen vara osäkra (SOU 2008:32). Forskning av bland annat Dedman et al. (2014) visar på 

att företag vars räkenskap inte genomgått revision anses ha en högre kreditrisk då ingen 

utomstående oberoende granskning gjorts. Eftersom att kreditgivare i många fall vill att 

låntagaren ställer en säkerhet4 för lånet kommer villkoren försämras för företag utan revision 

men det är långt från säkert enligt den svenska utredningen (SOU 2008:32). Att villkoren 

kommer försämras beror på att kreditgivaren inte kan lita på att säkerheten är av det redovisade 

värdet. Säkerheten beskriver Kim et. al. (2011) som en direkt kommunikation mellan parterna. 

Den är i många fall av en större betydelse för kreditgivaren än den sekundära informationskällan 

vilken är företagets räkenskap. Direkt kommunikation kan även ske genom informella kanaler 

mellan parterna som exempelvis tidigare relationer och erfarenheter. 
 
Enligt utredarna är det inte enbart företagets aktuella prestation kreditgivaren analyserar. Det 

läggs även stor vikt vid hur tidigare lån skötts vilket ofta leder till en kreditupplysning via 

exempelvis Upplysningscentralen (UC). UC (2014) har å sin sida visat på att antal bristfälliga 

bokslut kraftigt ökat sedan avskaffandet av revisionsplikt. Det tyder på att det skapats en större 

osäkerhet kring räkenskapen då många fler är bristfälliga efter det att revisionsplikten togs bort 

(UC, 2014). För kreditgivare innebär en högre osäkerhet en lägre kreditvärdighet och en högre 

riskränta måste tas ut.  

 
Utredningen från 2008 kom fram till att det inte fanns skäl att befara att avskaffandet av 

revisionsplikt skulle innebära en försämrad möjlighet för små aktiebolag utan revision att 

beviljas kredit än om det gamla regelverket fortfarande skulle gälla. Det är i strid mot forskning 

som gjorts i andra länder när revisionsplikten avskaffats. Kim et al. (2011), Lennox och Pittman 

(2011), Dedman och Kausar (2012), Allee och Yohn (2009) och Dedman et. al. (2014) visar alla 

på att frivillig revision har en positiv effekt på kreditvärdering och företaget får lägre 

räntekostnader när företags räkenskaperna genomgår revision. Författarna argumenterar vidare 

                                                
4 Säkerhet är en egendom eller borgenärförbindelse som används för att teckna ett lån. (SOU 2008:32 s. 24) 



 

 4 

för att företag med revision inte karakteriseras som ett riskabelt företag när det kommer till den 

framtida betalningsförmågan för krediter. Enligt den svenska utredningen skulle avskaffandet 

inte innebära någon skillnad för företag som väljer bort revision för krediter, vilket motsägs av 

teori och forskningen.  Konsekvensanalysen av utredarna bygger på att kreditgivare kan eller 

kommer tvinga företag att genomgå en revision för att bevilja en kredit. Skulle utredarna 

däremot ha fel är problemet enkelt att ordna enligt författarna, det är bara för företag att frivilligt 

välja revision och därmed försätta sig i samma läge gentemot kreditgivaren som innan 

revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). Problemet kan beskrivas i följande frågeställning, 

vilket denna studie kommer behandla: 

� Vilken effekt har avskaffandet av revisionsplikten fått på låneräntan för svenska små 

privata aktiebolag? Har den svenska utredningen om avskaffandet av revisionsplikten fått 

rätt i att säkerhet har en större effekt på ett företags låneränta än revision?  

1. 3.  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om avskaffandet av revisionsplikten i Sverige har fått någon 

effekt på låneräntan när små privata aktiebolag väljer bort revision. Dessutom kommer 

säkerhetens påverkan på låneräntan jämfört med revision att undersökas. 

1. 4. Disposition 

För att få en djupare förståelse för ämnet kommer en presentation om fenomenet bakom 

problemet göras under avsnitt två Teoretiskt ramverk följt av hypoteser byggda på vad tidigare 

forskning visar. Vilka val som görs för vilka företag inkluderas i urvalet som tas upp i det tredje 

avsnittet. Detta följs av en förklaring av hur valen påverkar studiens kvalité. När hypoteserna ska 

testas kommer två olika modeller användas vilka förklaras i metodavsnittet. I avsnitt fyra 

presenteras först den deskriptiva statistiken följt av resultaten tillsammans med en analys vilket 

leder till det sista och femte avsnittet för slutsatsen. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Principal och agent förhållandet 

Ett problem många små privata aktiebolag ställs inför är att få in mer kapital. Det går inte att 

vända sig till en aktiemarknad för att ge ut obligationer, om inte ägarstrukturen ändras med en ny 

kapitalstark ägare. Det enda val som existerar är att vända sig till banker och andra finansiella 

institutioner för att ta ett lån (SOU 2008:32; Kim et al., 2011). Då uppstår det ett 

informationsproblem vid kreditprövning mellan företaget och kreditgivaren vilket kan förklaras 

av agentteorin.  
 
Jensen och Meckling (1976) anses av många som grundare till teorin om principaler och agenter. 

Teorin belyser de problem som uppstår när en principal ger en agent i uppdrag att utföra något åt 

principalen men agenten får själv fatta besluten om utförandet. Att det uppstår problem beror på 

att båda parterna vill nyttomaximera och endast ser till sitt egna intresse (Chow, 1982). Det kan 

innebära att agenten inte nödvändigtvis kommer göra det principalen vill utan agenten kan 

försöka manipulera väsentlig information och utföra uppdraget på ett sätt att det gynnar det egna 

intresset snarare än principalens. Principalen kan i sin tur styra agenten i utformningen av 

kontraktet eller så kan principalen anlita en utomstående granskare som övervakar att agenten 

inte undanhåller information för sin egna räkning. I sådana fall uppstår en övervakningskostnad, 

vilken kan vara svårt att undvika utan att släppa agenten alltför fri i sitt utförande. Kostnaden för 

övervakning av att agenten följer principalens vilja benämns av Jensen och Meckling (1976) som 

agentkostnad, vilket revision är ett exempel på. Agentteorin används av Chow (1982) till att 

förklara varför företag väljer att ha revision. Chow menar att revision är till att kontrollera 

intressekonflikten mellan företagsledningen, aktieägare och obligationsinnehavare. De tydligaste 

exemplen på intressekonflikter är hur företagsledningen har en annan syn än ägarna på hur 

företaget ska drivas och hur företagsledningen kan ha incitament att försköna sin prestation för 

att erhålla en belöning. 
 
Vanligtvis används teorin till att förklara förhållandet mellan aktieägare (principalen) som är 

uppdragsgivare och företagsledningen (agenten) som är uppdragsutförare. Företagets roll skiftar 
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när företaget vänder sig till en extern finansiär på kreditmarknaden, då blir  låntagaren agent och 

kreditgivaren blir principal. En nödvändighet för att kreditgivaren ska kunna göra en rimlig 

värdering av risken är att information om företaget ska vara korrekt. Jensen och Meckling (1976) 

förklarade det som informationsasymmetri5, där principalen saknar information om vad agenten 

egentligen gör. Informationsasymmetrin är något principalen anser vara viktigt att minska, detta 

gör att den följaktligen är av betydelse för företags kreditkostnad (Aggarwal & Aung, 2009). 

Principalen önskar ha en öppenhet kring informationen av den motsatta parten vilket leder till en 

reduktion av  informationsasymmetrin.  

2.1.1. Revision 

Enligt Thorell och Norberg (2005) och Kim et al. (2011) kan agenten tvingas lämna 

företagsinformation som genomgått en revision för att få lån. Med det menas att principalen 

ställer krav på att en oberoende kontroll utförs av de finansiella rapporterna av någon 

utomstående vilken kan verifiera räkenskapen. Revision är ett sätt för agenten att öka 

trovärdigheten av informationen om företagets finansiella ställningen och anses mer tillförlitliga 

än icke-reviderade räkenskaper (Cassar, 2011; Dedman & Kausar, 2012). Revision blir således 

ett pris på agentens ansvarsfrihet enligt Thorell och Norberg (2005) och kostnaden som uppstår 

av att anlita en revisor, övervakning på låntagaren, är enligt teorin en agentkostnaden. Dedman et 

al. (2014) belyser att agentkostnaden kan komma att påverka den ränta låntagaren får av 

kreditgivaren. Det beror på att konkurrensen gör att låntagaren kan använda revision som ett 

argument för den minskade risken banken får. Effekten som revision bör ge för bankens 

övervakning, utifrån teorin, kan vara svår att bestämma till en exakt kostnad vilket gör 

förhandlingsläget bättre för låntagaren som i sin tur  minskar räntan på lånet (Dedman et al. 

2014).  

2.1.2. Säkerhet 

När företag saknar revision kan informationsproblemet vid kreditprövning istället underlättas  

genom att det ställs en säkerhet, i form av pant eller liknande, till kreditgivaren (SOU 2008:32). 

Detta beror enligt Kim et al. (2011) på att principalen är mer intresserad av att övervinna 

                                                
5 Informationsasymmetri är när parter inte sitter inne på samma information (Jensen & Meckling, 1976). 
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informationsproblemet genom att få säkerhet för lånet än den reviderade information. Dessa 

studier tydliggör att säkerhet skapar en bättre kommunikation mellan parterna vilket gör att 

kommunikation med hjälp av säkerhet har en större negativ påverkan på låneräntan än revision. 

Vidare argumenterar författarna att företagets direkta kommunikation med kreditgivare i form av 

säkerhet är mer nödvändig än ett kommunikation genom reviderade räkenskaper. Detta kan 

likställas med att det finns en inteckning som en pant på krediten. Enligt Kim et al. (2011) och 

SOU (2008:32) uppfattning känner sig kreditgivaren mer säker när ett företag lämnat någon form 

av säkerhet vilket leder till en lägre risk och lägre ränta.  

2.1.3. Finansiella nyckeltal 

När ett företag ansöker om krediter är det inte bara revision och säkerhet som är intressant för 

kreditgivaren utan även företagets prestation och specifika egenskaper kan förklara låneräntan. 

Enligt  Bharath et al. (2008) och Thorell och Norberg (2005) är kreditkostnaden nära förknippad 

med kvaliteten på den finansiella informationen och att kreditgivarna kopplar lånevillkoren till 

finansiella nyckeltal. Det betyder att principalen gör en kontroll av företagets finansiella ställning 

och egenskaper utifrån ett internt riktmärke för att minimera den framtida kreditrisken. Kim et al. 

(2011) lyfter fram att ett företags risk kan mätas med hjälp av specifika nyckeltal som 

kreditgivaren är intresserad av vid ränteprövning.  
 
Specifika nyckeltal som förklarar ett företags kreditrisk är företagsstorlek, vinstmarginal, andel 

materiella tillgångar av totala tillgångar, omsättningsförändring och skuldsättningsgrad (Kim et 

al., 2011). Enligt tidigare forskning är kreditgivare intresserade av att bedöma ett företags 

finansiella prestation genom att kontrollera graden av företags skuldsättning, en högre 

skuldsättningsgrad ökar kreditrisken. De andra nyckeltalen har en motsatt effekt på kreditrisken, 

desto större de blir desto mindre blir kreditrisken. Andelen materiella tillgångar inkluderas 

eftersom att företag snabbt kan omsätta materiella tillgångar till pengar för att betala räntan och 

amortering vilket minskar risken för att företaget inte kan betala. Omsättningsförändring och 

vinstmarginal beskriver företagets aktuella prestation och företagets storlek visar tidigare 

forskning har stor betydelse vid låneansökan på grund av stordriftsfördelar6 (Kim et al., 2011; 

Blackwell et al., 1998; Dedman et al., 2014). 

                                                
6 Stordriftsfördelar är för att kreditgivare anser att stora företag är mindre riskabla (Kim et al. 2011; Blackwell et al. 1998) 
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2. 2. Hypotesutveckling utifrån tidigare forskning 

Ett flertal studier har tidigare genomförts för att undersöka effekterna av revisionspliktens 

avskaffande för små privata aktiebolag i förhållande till extern finansiering på kreditmarknaden. 

Bland dem studierna är det Kim et al. (2011) undersökning som ligger närmast syftet med den 

här uppsats. Målet med studien av Kim et al. är att undersöka om frivillig revision påverkar 

kostnaden av banklån för små privatägda koreanska aktiebolag. Författarna gör det med hjälp av 

en regressionsanalys baserad på 72 577 koreanska företag under perioden 1987 till 2002. Det 

empiriska resultatet tyder på att räntesatsen av lånet är betydligt lägre för de små privatägda 

företag med frivillig revision än de utan revision. Resultatet överensstämmer med Blackwell et 

al:s (1998) studie som utfördes med hjälp av  regressionsanalyser på urvalet av 212 små privata 

aktiebolag som ingått kreditavtal, och undersökte sambandet mellan krediträntan och att frivilligt 

välja att granska räkenskaper för små privata aktiebolag i USA. De finner att ett små privata 

aktiebolag som får sina räkenskaper granskade av en oberoende revisorer har en betydligt lägre 

ränta än de som inte låtit sig revideras. 

 
Studier som har gjorts i andra länder i till exempel Storbritannien av Dedman och Kausar (2012) 

och Lennox och Pittman (2011) har också visat ett stark positiv samband mellan frivilliga 

revision och kreditvärdering. De finner att företag som fortsatt att frivilligt ha revisor ökar sin 

kreditvärdering medan företag vilka väljer bort revision får en lägre kreditvärdering. Även Collis 

(2012) resultat tyder på liknande samband, om företagsledningen i privata brittiska företag vill få 

till en positiv effekt på kreditbetyget genomgår företaget en frivillig revision. Företag med en 

bättre kreditvärdering får en minskad kostnad på banklånet (Dedman et. al., 2014) 

 
De tidigare studierna tyder på att kreditgivare ofta kräver att företag ska undergå revision för att 

minska risken för banken. Reviderade finansiella ställningar är enligt Dedman et al. (2014) 

informativa för kreditgivare och med revisorns säkerhetsstämpeln av räkenskapskvalitet minskar 

kreditgivares övervakningskostnaderna (Watts & Zimmerman, 1983). Frivillig revision blir ett 

sätt för kreditgivaren att övervaka och minska  osäkerheten kring information vid 

låneförhandlingar, vilket underlättar agentkostnad genom en minskad ränta (Jensen & Meckling, 

1976). Informationproblemet som uppstår vid en kreditprövning, informationsasymmetrin, kan 

långivare reducera genom att företaget genomgår revision (Kim et al., 2011). Med dessa 
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forskningsresultat som underlag kan den här studiens första hypotes utformas om förhållandet 

mellan små aktiebolag med revision och utan:  
 
● Hypotes 1. Små privata företag med frivillig revision får en lägre låneränta än företag 

utan revision.  

 
Studier visar att revision för små privata aktiebolag inte har betydelse för ägarnas vilja att göra 

insatser i företaget, graden av informationsasymmetrin som finns i de här företag är liten mellan 

ägare och ledning, detta på grund av att ägarna har ett nära förhållande till företagsledningen 

(Dedman et al., 2014; Thorell & Norberg, 2005). När företag står i behov av extern finansiering 

och inte vill anlita en revisor underlättas  istället informationflödet av räkenskaper via direkt 

kommunikation7 såsom säkerheter på krediten enligt Kim et al. (2011). Det gör att bankerna kan 

övervinna informationsproblemet som uppstår i samband med dålig kvalitet av företags 

räkenskaper genom direkt kommunikation. Vidare antyder Kim et al. att direkt kommunikation 

är ett bättre sätt för företag att få en lägre ränta.  
 
Utifrån de förväntningar som utredningen av avskaffandet av revisionsplikten i Sverige 

presenterade skulle inte små privata aktiebolag som väljer bort revision drabbas av en högre 

kreditkostnad vilket skulle bero på en sämre kreditvärdering (SOU 2008:32). Anledningen tordes 

vara att kreditgivaren vanligtvis kräver fullgod säkerhet i form av inteckningar i bolagets 

egendom eller huvudaktieägarens borgen. Utifrån den svenska utredningens förväntningar 

formuleras den andra hypotesen enligt följande: 

 
● Hypotes 2. Små privata företag med säkerhet på lånet men ingen revision får en lägre 

låneränta än företag med revision men utan säkerhet på lånet. 

                                                
7 Direkta kommunikation är ett nära förhållande mellan privata företag och banker som grundad av något garanti brev (Kim et al., 2011). 
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

De tidigare studier som har undersökt låneräntan mellan företag som har möjligheten att välja 

bort revision har i de allra flesta fallen valt att använda en kvantitativ metod (Blackwell et al., 

1998; Kim et al., 2011; Karjalainen, 2011). Anledningen till att en kvantitativ metod är att 

föredra framför den kvalitativa beror på att syftet med denna uppsats är att testa och försöka 

verifiera om den teorin stämmer överens med verkligheten. Det gör den kvantitativa metoden 

mer fördelaktig enligt Ghauri och Grönhaug (2005, s. 112). Skillnaden mellan en kvantitativ och 

en kvalitativ metod är att vid användandet av den först nämnde metoden försöker författare 

besvara frågeställningen genom en statistik undersökningen för att påvisa ett samband.  
 
En kvantitativ metod är även att föredra då inte det är själva processen som avgör räntan för lånet 

som undersöks utan det intressanta är slutprodukten av processen (Ghauri & Grönhaug, 2005, s. 

112). Det görs genom att skapa förväntningar utifrån teori för hur verkligheten ser ut, vilka sedan 

testas genom hypotesprövning. När en kvantitativ metod används får studien en hög reliabilitet 

eftersom risken för egna värderingar och personliga åsikter inte påverkar den insamlade data i 

samma utsträckning som vid en kvalitativ metod. Nackdelen är dock att möjligheten till en mer 

djupgående analys minskar när en kvantitativ metod används (Saunders et al., 2012, s. 482). 

3. 2. Datainsamling 

Datainsamling till en kvantitativ studie kommer antingen från vardera primär- eller 

sekundärkällor eller från båda. Sekundärdata är när data som används har haft ett annat syfte 

innan (Saunders et al., 2012, s. 302). Den generella uppfattningen är att sekundärdata är sämre än 

primärdata då den som hämtar data inte har någon kontroll över kvaliteten men det finns 

undantag. Exempelvis är data tillgänglig för allmänheten mer granskad eftersom att en större 

massa har tillgång enligt Saunders et al. (2012, s. 318-319). Företagens redovisade siffror har 

som syfte att vara ett sätt för utomstående intressenter att få information om företaget. Varje 

intressent har därefter en egen anledning till varför informationen kan vara intressant, det kan 
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därför vara svårt att avgöra syftet med de redovisade siffror. Eftersom data har hämtats från 

Retriever Business databas som tar informationen direkt från Bolagsverket, dit alla företag är 

tvungna att skicka in sina finansiella rapporter har vi valt att tolka vår data som sekundärdata. 

Det ursprungliga syftet med informationen är främst för Bolagsverket vilket gör att vi, enligt vår 

tolkning, har använt oss av sekundär data. 

3. 3. Studiens kvalité 

När en sekundär datainsamling görs vid en kvantitativ studie är det nödvändigt att bedöma  

reliabilitet och validiteten på data. En studies reliabilitet och validitet bestäms utifrån kvaliteten 

på metoden för datainsamlingen och datakällan (Saunders et al., 2012, s. 323). 
 
Validitet, även kallad giltigheten, existerar om undersökningen verkligen mäter det som ämnats 

mäta (Saunders et al., 2012, s. 193). Den data som samlats in för den här studien har hämtats från 

Retriever Business databas vilken bör anses vara en trovärdig källa. I denna databasen finns 

information från alla svenska företags finansiella rapporter som har lämnats in till myndigheten 

Bolagsverket, vilket ökar datainsamlings giltighet. Datainsamlingen fokuserade på specifika 

variabler som har använts i tidigare forskningar av Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998) 

vilket gör dem relevanta för studien och ökar studiens validiteten. 

 
Reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, avser om tillförlitligheten hos den information som 

samlats in och i vilken grad resultaten av undersökning skulle ge liknande resultat vid en ny 

tidpunkt (Saunders et al., 2012, s. 192). Den här studiens undersökningsmetod förklaras tydligt i 

likhet med tidigare forskning av Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998), vilket ger 

undersökningen en hög reliabilitet där liknande resultat eftersträvas krävs oavsett författare. För 

att få ett resultat som är tillförlitligt krävs det även att källan där data hämtats ifrån är reliabel. I 

den här studien kommer data ursprungligen från Bolagsverket som enligt Saunders et al. (2012, 

s. 325) har hög reliabilitet då det är en myndighet. 
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3. 4. Urvalsmetod 

Saunders et al. (2012, s. 323) argumenterar för att kunna göra en djupare analys av en subgrupp8 

ska alla individer i populationen vara liknande genom att ge populationen gränsvärden. För att få 

en homogen population där det finns möjlighet att göra en jämförelse (Ghauri & Grönhaug, 

2005, s. 95) valdes företag med en omsättning på mellan en och sex miljoner svenska kronor. 

Det beror på att ett av kriterierna för att kunna välja bort revision är att företaget ska ha en 

omsättning under tre miljoner svenska kronor. Eftersom endast två av gränsvärdena måste vara 

uppfyllda under vart och ett av de senaste två åren för att valet ska vara aktuellt finns det företag 

med en högre omsättning än tre miljoner svenska kronor. Detta resulterade i  att en högre gräns 

valdes (SOU 2008:32).  

 
Antalet små privata aktiebolag med möjlighet att välja bort revision i Sverige är 297 960 vid 

söktidpunkten i Retriever Business databas. Av dessa har 251 654 företag valt bort revision 

medan 46 306 företag frivilligt valt att genomgå revision. Alla dessa företag kommer inte 

inkluderas i studien utan gränsvärdesval och bortsorteringar på grund av otillräcklig information 

tvingas göras. 
 
Till att börja med gör Retriever Business databas det möjligt att i det första urvalet endast 

inkludera aktiebolag som har ett årsbokslut för år 2014. Dessutom inkluderas bara företag som 

har tillgångar, summa eget kapital och ett rörelsekapital till ett större värde än noll samt har en 

omsättning mellan en och sex miljoner svenska kronor. Det blir då 7599 ej revisionspliktiga 

företag med revision för åren 2014 och 2011 och 39 106 ej revisionspliktiga företag utan revision 

för respektive år. 

 
I det andra urvalet tas företag som inte är skuldsatta och inte har inrapporterade värden bort och i 

det tredje urvalet tas alla företag som inte har den information som krävs för att beräkna räntan 

bort. Orsaken till urval två och tre är för att endast inkludera företag som är intressanta för den 

här studien. Till det sista och fjärde urvalet tas extremvärden9 bort för att inte få ett missvisande 

resultat (Körner & Wahlgren, 2002, s. 169-170; Saunders et al., 2012, s. 323). Vid uträkningen 

av variablerna för modellen förekom värden som inte är rimliga att ha med i undersökningen, 
                                                
8 Med  subgrupp menas en mindre grupp inuti en större grupp 
9 Extremvärde är värden som kraftigt avviker från den nivå som gäller för majoriteten av observationer.(Körner & Wahlgren 2002 s. 169-170) 
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extremvärden (Saunders et al., 2012, s. 323). Extremvärden för räntan valdes till 20 procent, 

vilket gjorde att alla företag med en ränta över 20 procent togs bort. Företag med en ränta på 

över 20 procent får anses ha påverkats av andra faktorer och blir extrema värden. 

 
I vissa fall hade företag negativa skulder vilket kan tolkas som att antingen banken är skyldig 

företaget pengar eller, vilket är mer troligt, att när företaget redovisat i sin årsrapport har det 

blivit fel tecken, minus eller plus, för ett antal (Sköld & Zetterlund, 2015). Det går inte att veta 

om tecknet sedan översatts men då det endast rör sig om ett tiotal företag bör majoritetens val av 

tecken anses som det rätta. Att företag med en skuldsättningsgrad under noll försvinner beror på 

att de inte har några skulder och inte har någon ränta. När ett företag har skulder som är större än 

det egna kapitalet överstiger skuldsättningsgraden 100 procent vilket tyder på en hög risk på 

företaget. Att ha en skuldsättningsgrad under noll och över 100 procent kan innebära att företaget 

påverkas av andra faktorer som inte är intressanta för den här studien. Det blir rimligt att endast 

inkludera företag med en skuldsättningsgrad överstiger noll och understiger 100 procent vilket 

förstärker resultatet då endast företag som kan beviljas nya krediter finns med.  

 
Tillgångar är något som skiljer många företag åt. I den data som ursprungligen fanns existerade 

några få bolag med över 100 miljoner svenska kronor i tillgångar, något företag hade nästan 1 

miljard svenska kronor i tillgångar. Företag med över 100 miljoner svenska kronor i tillgångar 

skiljde sig kraftig mot resten och exkluderades därför.  

 
I undersökningen kommer 247 företag med revisor och 4424 företag utan revisor år 2011 att 

inkluderas. För år 2014 inkluderas 1008 företag med revisor och 7297 företag utan revisor. För 

hypotes två inkluderas 50 företag år 2011 och 201 företag år 2014 med revisor men utan 

säkerhet. Antalet företag utan revisor men med säkerhet är 3082 år 2011 och 4899 år 2014.  
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Tabell 1. 
A. Antal företag i urvalet för modell 1 

Urval 
nivå  

 
Befattning 

Företag med 
revision Företag utan revision 

 
Summa 

 
 2011 % 2014 % 2011 % 2014 % 2011 2014 

Urval 1  Omsättning 1miljon-
6miljoner 

7599 16 7599 16 39016 87 39016 87 46615 46615 

Urval 2  Har rapport och skuld 1228 12 3616 20 9437 88 14879 80 10665 18495 
Urval 3  Som har räntekostnad 304 5 1044 10 5481 95 9168 90 5785 10212 
Urval 4  Utan extremvärden 247 5 1008 12 4424 95 7297 88 4671 8305 
Företag i undersökning 247 5 1008 12 4424 95 7297 88 4671 8305 
% kolumner i fetstilen är andel av företag av den totala företag i urvalet för varje år. Tabellen visar att 
antalet företag som inkluderas i undersökning är fem procent av det totala antalet av företag år 2011 har 
revision. För år 2014 är det tolv procent av totala urvalet som har revision.  
 

B. Antal företag i urvalet för modell 2 

Urval 
nivå 

 
Befattning 

Företag med 
revision 

Utan säkerhet 
Företag utan revision 

Med säkerhet 

 
Summa 

 
2011 % 2014 % 2011 % 2014 % 2011 2014 

Urval 1  Omsättning 1miljon-
6miljoner 

7599 16 7599 16 39016 87 39016 87 46615 46615 

Urval 2  Har rapport och skuld 1228 12 3616 20 9437 88 14879 80 10665 18495 
Urval 3  Har rapport och skuld 304 5 1044 10 5481 95 9168 90 5785 10212 
Urval 4  Som har räntekostnad 247 5 1008 12 4424 95 7297 88 4671 8305 
Urval 5  Utan extremvärden 50 2 201 4 3082 98 4899 96 3132 5100 
Företag i undersökning 50 2 201 4 3082 98 4899 96 3132 5100 
% kolumner i fetstilen är andel av företag av den totala företag i urvalet för varje år. Tabellen visar att 
antalet företag som inkluderas i undersökning är två procent av det totala antalet av företag år 2011 har 
revision men ingen säkerhet. För år 2014 är det fyra procent av totala urvalet som har revision men 
ingen säkerhet. 
 

3. 5. Univariattest 

För att statistiskt kunna säkerställa en eventuell skillnad mellan företag med och utan revisor 

låneränta och företag med revisor utan säkerhet och företag utan revisor med säkerhet görs t-test. 

Ett t-test undersöker hur stor chansen att en medelvärdesskillnad mellan grupperna beror på 
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slumpen. Om den är låg kommer t-testet visa en hög t-kvot vilket innebär att resultatet är 

statistiskt signifikant10. När ett t-test med olika varians antas behöver inte de båda populationerna 

som ska jämföras innehålla lika många individer (Saunders et al., 2012, s. 517). Det slutgiltiga 

antalet företag i univariattestet är för hypotes ett 4671 år 2011 och 8305 år 2014. För hypotes två 

är det 3132 företag år 2011 och 5100 företag år 2014. 

3. 6. Modellspecifikation 

För att undersöka sambandet mellan räntor på lån och revisionsassocierade finansiella nyckeltal 

och säkerhet görs en multipel regressionsanalys. Den tar till skillnad från ett t-test hänsyn till fler 

variabler för att förklara räntan. För att göra en multipel regression tas datorprogrammet Excel 

till hjälp. Även fem kontrollvariabler, de specifika nyckeltal som förklarar låneräntan, inkluderas 

i regressionen för att kunna urskilja effekten som den frivilliga revisionen och säkerheten har på 

låneräntan (Kim et al., 2011). De resultat som är av intresse för resultat och analys är R2, justerad 

R2, modellens F-värde och variablernas koefficienter och dennes t-kvot. R2 och justerad R2 visar 

på hur stor andel varians i populationen som modellen kan förklara. Ett högt värde på R2 innebär 

alltså att modellen förklarar det undersökta sambandet på ett bra sätt. I denna undersökning 

använder vi oss av det justerade R2-värdet då det tar hänsyn till att modellen använder sig av 

multipla förklarande variabler. P-värde och t-kvot visar på den statistiska signifikansen. Det som 

är av störst betydelse för analysen är variablernas koefficient för hur de påverkar räntan. En 

positiv koefficient värde innebär att när variabeln ökar höjs räntan. En negativ koefficient gör att 

räntan minskar när variabeln ökar (Andersson et al., 2007). Följande ekvationer uppskattas för att 

testa hypotes ett i ekvation (1) och hypotes två i ekvation (2): 

 

RÄNTAit = !0 + !1 (REVISIONit) + "#$(KONTROLLk ) + %it          (1) 

RÄNTAit = !0 + !1 (SÄKERHETit ) + "#$(KONTROLLk ) + %it    (2) 
 

                                                
10 I den här studien används en signifikansnivå på fem procent. Att förkasta noll-hypotesen på fem procent signifikansnivå innebär att det är fem 

procent risk att den förkastas trots att den är sann (Andersson et al 2007) 
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RÄNTA   = Estimering av räntan på lånet utifrån ett företags räntekostnad 

REVISION   = Dummyvariabel för företag med frivillig revision 

"#$(KONTROLL) = Summan av kontrollvariabler som kan ha påverkan på räntan 

!    = Koefficient för variabeln  

%    = Slumpmässigt fel 

SÄKERHET  =Dummyvariabel för företag med säkerhet och utan revision 

Beskrivningen av hur alla variabler i modellerna har beräknats och förväntas korrelera finns i 

tabell 2.  
 
I ekvationen (1) och (2) inkluderas RÄNTA som en beroende variabel, denna är enligt 

Karjalainen (2011) en uppskattning av företagets låneränta. RÄNTA år t mäts som 

räntekostnader år t11 dividerat med genomsnittliga räntebärande skulder (långfristiga skulder) 

vid början och slutet av år t och multiplicerat med 100 (Karjalainen, 2011). Beräkning av räntan 

enligt Kim et al. (2011), Interest Rate Spread12, används inte i modellen på grund av 

databegränsning. Räntenivån för företagen varierar beroende på hur företaget prestation på 

utvalda finansiella nyckeltal eller säkerheten på lånet förhåller sig till kreditgivares 

variabelkontroll. Förväntning av den första hypotesresultaten är en lägre ränta på lånet för 

företaget som genomgår frivillig revision än utan revision. Andra hypotesresultaten förväntas 

också en lägre ränta på lånet för ett icke reviderat företag med säkerhet än företag som genomgår 

frivillig revision men ingen säkerhet. 
 
Studien av Blackwell et al. (1998) visar att räntenivån som kreditgivare ger ut förknippas med ett 

företag som har frivillig revision eller utan revision och säkerhet. Dessa testvariablerna 

uppskattas i ekvationen som REVISION för företag med frivillig revision och SÄKERHET för 

företag utan revision med säkerhet. 
 
I ekvation ett (1) för att undersöka hypotes ett används REVISION som en dummyvariabel som 

motsvarar värde ett (1) för företag med frivillig revision och noll utan revision (Kim et al., 2011); 

Blackwell et al. 1998). Variablernas koefficienten mäter den genomsnittliga ränteskillnaden 

                                                
11 Räntekostnader år t på företags skulder motsvarar  summan av externa räntekostnaden, övriga finansiella kostnaden och räntekostnad till 

koncern divideras till lång fristiga skulder (Karjalainen et al., 2011). 
12 Kim et al. (2011) användning av “Interest Rate Spread” är Ränta år t  minus  den genomsnittliga prime-räntan under året. Räntan år t mäts som 

räntekostnader år t dividerat med genomsnittligt på kort sikt och långfristig skuld i början och slutet av år t. 
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mellan reviderade och oreviderade företag som beror på revision, andra egenskaper lika 

(Blackwell et al., 1998).  
 
Ekvation två (2) för hypotes två innehåller SÄKERHET som en dummyvariabel och ges värdet 

ett (1) annars noll för ett reviderat företag utan säkerhet. Ett företags säkerhet på lånet, som en 

panträtt13, är ett bättre sätt för kreditgivare att minska risken än redovisat företagsräkenskaper 

(SOU 2008:32).  Blackwell et al. (1998) inkluderar säkerheten som en kontrollvariabel i sin 

modell men i den här studien används den som en testvariabel för att se effekten på ränta mellan 

ett företag utan revision men har säkerhet och ett företag med revision men utan säkerhet. 

  
Modellerna innehåller ett antal kontrollvariabler, vilka är oberoende, för att undersöka effekterna 

på kreditkostnad av informationen som är företagsspecifika kreditrisk relaterad nyckeltal. Dessa 

kontrollvariablerna uppskattas som STORLEK för företags storlek, VINS för vinstmarginalen, 

SKGR för skuldsättningsgrad, MATT för materiella tillgångar, OMSFÖR för 

omsättningsförändring.  

 
Studier visar att företags storlek (STORLEK) påverkar räntan på lånet negativt. Söker ett större 

företag lån känner sig kreditgivare mer säkra enligt Kim et al. (2011) och minskar låneränta. 

(Blackwell et al., 1998). Vidare lyfts det fram att ett företags storlek har ett negativt samband 

med räntan på grund av stordriftsfördelar i låneproduktions kostnader. Vinstmarginalen (VINS) 

tas in i modellerna för att kreditgivare högst troligt kommer ge företag med hög vinstmarginal en 

lägre ränta, sannolikheten är större att de kommer kunna betala tillbaka lånet om de genererar 

vinst. Det blir intressant att se effekten av vinstmarginalen i Sverige även om Kim et al. (2011) 

visar i sin resultat att räntan har obetydligt korrelation med VINS. Skuldsättningsgrad (SKGR) 

inkluderas i modellerna för att estimera risken för att företag inte kommer kunna betala tillbaka 

skulden eller riskerar att gå i konkurs. Detta förväntas ha ett positivt samband med räntan 

eftersom att en ökad SKGR minskar sannolikheten att företaget klarar av att betala tillbaka lånet  

enligt Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998). 
 

                                                
13 Panträtt är en form av säkerhetsrätt genom vilken borgenären kan framtvinga en försäljning av en sak för att få betalt för sin fordran (SFS, 

1970:994). 
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Materiella tillgångar (MATT) inkluderas i båda ekvationer. Ett företag med stor andel MATT 

gör att chansen för att kreditgivare kan få tillbaka sina utlånade pengar ökar även om företagets 

kassa är slut vilket gör att risken minskar och relateras negativt till kreditrisk. Det gör att 

företagets framtida risk att inte återbetala lånet är lägre om företaget har stor andel materiella 

tillgångar och detta är betydelsefullt för kreditgivare för att kunna ge företaget lägre ränta på 

lånet (Kim et al., 2011). Omsättningsförändring (OMSFÖR) är  med i ekvationen för att förutse 

företagets framtida återbetalningsförmåga. Ett företag med en positiv omsättningstrend anses 

som ett företag som utvecklas vilket leder till en lägre ränta (Kim et al., 2011). 

 

Tabell 2. En sammanfattande beskrivning av variablerna och dess förväntade effekt 

 Benämning av variabler Definition 
Förväntad 

effekt 
Beroendevariabel    
RÄNTA Ränta = Räntan år t mäts som 

räntekostnaden år t dividerat med 
genomsnittliga räntebärande skulder 
vid början och slutet av år t 
multiplicerat med 100 

 

Test variabel    
REVISION Revision = Dummyvariabel motsvarar värde 

1 för företag med frivillig revision 
annars noll 

- 

SÄKERHET Utan revision med 
säkerhet 

= Dummyvariabel motsvarar värde 
1 för företag utan revision med 
säkerhet och noll för företag med 
frivillig revision men utan säkerhet  

- 

Kontrollvariabel  
 

 
STORLEK Företag storlek = Naturliga logaritm av tillgångar - 
VINS 
 

Vinstmarginalen 
 

= Företags vinst före räntekostnader 
i förhållande till omsättning 

- 

SKGR 
 

Skuldsättningsgrad 
 

= Totala skulder divideras med 
totala tillgångar 

+ 

MATT 
 

Materiella tillgångar 
 

= Andel av materiella tillgångar till 
totala tillgångar 

- 

OMSFÖR 
 

Omsättningsförändring 
 

= Procentuell förändring i 
jämförelse med tidigare år 

- 
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4. Resultat och analys 

4.1. Deskriptiv statistik  

4.1.1. Hypotes 1: Revision 

Tabell 3 A visar deskriptiv statistik av modell 1 för hela urvalet av 4671 (8305) företag med 

observationer under år 2011 (2014) provtagningsperiod. Medelvärdet av RÄNTA för företag 

med revision är cirka 0,6 (1,7) procentenheter lägre än för företag utan revision. Det blir även ett 

lägre medianvärde av RÄNTA för företag med revision på cirka 0,8 (1,6) procentenheters än 

utan revision under respektive provtagningsperiod. Detta tyder på att företag med revision har en 

lägre RÄNTA än företag som inte har revision. 
 
Företag som genomgår revision har ett medelvärde på en betydligt högre omsättningsförändring 

(OMSFÖR)  år 2011 på cirka 21,62 men skillnaden är endast 2,82 procent år 2014. Skillnaden 

mellan medianvärdet av OMSFÖR är cirka 3.0 (-5,23) för företag med revision i jämförelse med 

företag utan revision. Medel- och medianvärdet av skuldsättningsgrad (SKGR) för företag med 

revision är 2,63 (7,19) och 0,88 (3,29) procentenhet högre än företag utan revision. Det kan 

noteras att medel- och medianvärdena för företag med revision har en vinstmarginal (VINS), 

som är  3,97 (1,83) och 3,1 (7,03) procentenheter större än företag utan revision, vilket tyder på 

att företag med revision upplevt en högre VINS på medel- och medianvärde än utan revision 

under provtagningsperiod. Materiella tillgångar (MATT) visar ett högre medelvärdeskillnad på 

cirka 0,1 (0,13) för företag med revision än utan. Dessutom har ett företag med revision ett högre 

medianvärde på cirka 0,18 (0,21) av MATT än företag utan revision. Medelvärdet av 

företagsstorlek (STORLEK) för företag med revision är cirka 0,61 (1,05) större än företag utan 

revision. Företag med revision har även ett större medianvärdet för ett företag med revision i sin 

STORLEK på cirka 0,49 (0,95) än företag utan revision.  
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Tabell 3. Deskriptiva statistik av modell 1  
A. Beskrivande statistik av medelvärdet och median.  

 Företag med revision Företag utan revision 
 Medelvärde Minsta Medelvärde Minsta 
 (Median) (Max) (Median) (Max) 
År 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 
RÄNTA 0,06 0,04 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 
 (0,05) (0,04) (0,20) (0,20) (0,06) (0,05) (0,20) (0,20) 
REVISION 
 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

OMSFÖR (%) 35,57 14,14 -81,44 -96,02 13,95 16,96 -97,70 -99,40 
 (4,65) (1,75) (941,27) (198,93) (1,65) (6,98) (994,79) (199,86) 
SKGR (%) 7,73 12,02 0,17 0,08 5,10 4,83 0,03 0,02 
 (3,20) (5,41) (92,92) (98,84) (2,32) (2,12) (99,51) (99,36) 
VINS (%) 16,09 28,23 -21,88 -190,91 12,12 26,40 -255,92 -25,02 
 (9,15) (15,77) (130,10) (1016,15) (6,05) (8,74) (990,91) (1017,17) 
MATT 0,47 0,55 0,00 0,00 0,37 0,42 0,00 0,00 
 (0,49) (0,59) (1,00) (1,00) (0,31) (0,38) (1,00) (1,19) 
STORLEK 7,96 8,46 5,45 5,65 7,35 7,41 4,74 4,98 
 (7,69) (8,22) (11,04) (11,51) (7,20) (7,27) (10,98) (11,42) 
Anmärkningar: Testet för modell (1) består av 4671 (8305) företag som har revision och utan revision för år  2011 (2014). Variabler: REVISION står för 
revision som är 1 om företaget genomgår en frivillig revision, 0 annars; RÄNTA är  räntan år t som mäts räntekostnader år t dividerat med genomsnittliga 
räntebärande skulder (långfristiga skulder) vid början och slutet av år t ;  OMSFÖR % står för omsättningsförändring som är procentuell förändring av 
försäljningen från föregående år; SKGR % står för skuldsättningsgrad som är totala skulder / totala tillgångar; VINS % står för vinstmarginalen som är företags 
vinst före räntekostnader i förhållande till omsättning; MATT står för materiella tillgångar som materiella tillgångar / totala tillgångar; STORLEK är 
Ln(Assets) som är den naturliga logaritmen att stänga totala tillgångar. 
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C. Korrelations matrix år 2014 (N=8305) 

Variabler  RÄNTA REVISION VINS (%) 
SKGR  

(%) 
OMSFÖR  

(%) MATT STORLEK 
RÄNTA 1 

      REVISION -0,1337 1 
     VINS (%) -0,0433 0,0029 1 

    SKGR  (%) 0,0650 0,2228 -0,0062 1 
   OMSFÖR  (%) 0,0027 -0,0238 -0,0727 0,0308 1 

  MATT -0,1862 0,1293 0,0402 0,2994 -0,0382 1 
 STORLEK -0,2990 0,3201 0,1211 0,3606 -0,0419 0,5559 1 

Tabell 3 B och C visar ett korrelationstest för att undersöka hur alla variabler var korrelerade med 
varandra och att det inte förekom multikollineariat (Körner & Wahlgren, 2002, s. 156). N står för antal 
företag i modellen. Beskrivning av variablerna finns i tabell 2. 
 

Enligt tabell 3 B och C av korrelationstestet för hypotes ett påverkar REVISION räntan negativt 

vilket stämmer med förväntningarna. Även VINS, MATT, SKGR och STORLEK påvisar de 

samband som kan förväntas år 2011 och 2014. Ränta är negativt korrelerat med OMSFÖR för år 

2011 men ändras till positivt för år 2014. Korrelations resultatet visar under 0,8 vilket tyder på 

att multikollinearitet är inte ett problem i vår regressionsanalyser (Sundell, 2010). 

4.1.2.  Hypotes 2: Säkerhet 

Tabell 4 A visar deskriptiv statistik av modell 2 för urvalet av 3132 (5100) företag under år 2011 

(2014) provtagningsperiod. Medelvärdet på RÄNTA för företag utan revision men har säkerhet 

är cirka 2,0 (3,0) procentenheter högre och medianvärden är också högre, med cirka 0,01 (0,04) 

Tabell 3:  Deskriptiva statistik av modell 1 
B. Korrelations matrix år 2011 (N=4671) 

Variabler  RÄNTA REVISION VINS (%) 
SKGR  

(%) 
OMSFÖR  

(%) MATT STORLEK 
RÄNTA 1 

      REVISION -0,0284 1 
     VINS (%) -0,0128 -0,0035 1 

    SKGR (%) 0,0046 0,0623 -0,0006 1 
   OMSFÖR (%) -0,0078 0,0651 -0,0022 0,0072 1 

  MATT -0,0130 0,0699 0,0249 0,1724 0,0049 1 
 STORLEK -0,0746 0,1419 0,0490 0,2104 0,0162 0,5589 1 
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procentenheter än företag med revision men inte har säkerhet. Detta tyder på att företag utan 

revision med säkerhet har en högre ränta än företag som har revision men inte säkerhet.  
 
Företag som genomgår revision men ingen säkerhet har en betydligt högre 

omsättningsförändring (OMSFÖR), den är 76,28 (4,08) procentenhet på medelvärdeskillnad och 

13,62 (2,74) procentenhet av medianvärde skillnad, än företag utan revision men med säkerhet. 

Resultatet av skuldsättningsgrad (SKGR) medelvärdet är högre på 0,81 (0,99) procentenhet för 

företag med revision utan säkerhet än företag utan revision men med säkerhet. Medianvärdet av 

SKGR är  cirka 0,28 lägre år 2011 men högre med cirka 0,15 procentenheter år 2014 för företag 

med revision utan säkerhet än för företag utan revision med säkerhet.  

 
Medel- och medianvärdena av vinstmarginalen (VINS) för företag med revision men utan 

säkerhet skiljer sig respektive, på 2,78 (-2,62) och 6,7 (2,74) procent från företag utan revision 

med säkerhet under provtagningsperioden. Vilket tyder på att företag med revision men utan 

säkerhet upplevt en högre vinstmarginal än utan revision med säkerhet men företag med revision 

utan säkerhet visar lägre medelvärde år 2014. För materiella anläggningstillgångar (MATT) 

upplevs en relativt mindre nivå på respektive medel- och medianvärden, de är cirka 0,20 (0,14) 

och 0,34 (0,27), för företag utan revision med säkerhet än med revision utan säkerhet. Skillnaden 

på företagets storlek (STORLEK) visar på ett större medelvärde på cirka 0,18 (0,22) och  

medianvärdet på cirka 0,11 (0,14) för företagen med revision men utan säkerhet än utan revision 

med säkerhet.  
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Tabell 4. Deskriptiva statistik av modell 2  
A. Beskrivande statistik av medelvärdet och median  

 Företag med revision utan säkerhet Företag utan revision med säkerhet 
 Medelvärde Minsta Medelvärde Minsta 
 (Median) (Max) (Median) (Max) 
År 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 
RÄNTA 0,05 0,03 0,00 0,00 0,07 0,06 0,00 0,00 
 (0,05) (0,01) (0,19) (0,19) (0,06) (0,05) (0,20) (0,20) 
SÄKERHET 
 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1,00 
(1,00) 

1,00 
(1,00) 

1,00 
(1,00) 

1,00 
(1,00) 

OMSFÖR (%) 88,96 18,86 -78,07 -72,20 12,68 14,78 -97,70 -97,27 
 (15,49) (2,37) (1136,15) (198,93) (1,87) (5,96) (961,24) (199,86) 
SKGR (%) 6,48 6,47 0,32 0,08 5,67 5,48 0,05 0,06 
 (2,26) (2,55) (65,77) (57,18) (2,54) (2,40) (99,51) (99,36) 
VINS (%) 14,95 23,86 -152,55 -145,81 12,17 26,48 -255,92 -25,02 
 (12,51) (11,89) (92,00) (1016,15) (5,81) (9,15) (990,91) (8983,33) 
MATT 0,23 0,34 0,00 0,00 0,43 0,48 0,00 0,00 
 (0,10) (0,24) (0,94) (1,00) (0,44) (0,51) (1,00) (1,00) 
STORLEK 7,63 7,78 5,45 5,70 7,45 7,56 5,05 5,02 
 (7,40) (7,57) (10,62) (11,51) (7,29) (7,43) (10,70) (11,42) 

Anmärkningar: Testet för modell (2) består av 3132 (5100) företag som har revision men inte säkerhet och utan revision med säkerhet för 
år  2011 (2014). Variabler: SÄKERHET står för företag utan revision med säkerhet, värdet är 1 om företaget genomgår en frivillig revision 
men har ingen säkerhet, 0 annars för företag med revision men har ingen säkerhet; De andra variablerna beskattas samma som beskrivs i 
tabell 3 A. 
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Tabell 4: Deskriptiva statistik av modell 2 
B. Korrelations matrix år 2011 (N=3132) 

Variabler  RÄNTA 
SÄKERHE

T 
VINS 
(%) 

SKGR  
(%) 

OMSFÖ
R (%) MATT 

STORLE
K 

RÄNTA 1 
      SÄKERHET 0,0523 1 

     VINS (%) -0,0737 -0,0069 1 
    SKGR  (%) 0,0139 -0,0101 0,1017 1 

   OMSFÖR  (%) -0,0117 -0,1614 -0,0792 0,0679 1 
  MATT -0,0904 0,0755 0,1769 0,2677 0,0254 1 

 STORLEK -0,1382 -0,0230 0,3235 0,2912 0,0551 0,5885 1 
 

C. Korrelations matrix år 2014 (N=5100) 

Variabler  RÄNTA 
SÄKERHE

T 
VINS 
(%) 

SKGR  
(%) 

OMSFÖR 
(%) MATT 

STORLE
K 

RÄNTA 1 
      SÄKERHET 0,1590 1 

     VINS (%) -0,0546 0,0026 1 
    SKGR  (%) 0,1020 -0,0194 0,0086 1 

   OMSFÖR  (%) -0,0075 -0,0216 -0,0704 0,0546 1 
  MATT -0,3107 0,0896 0,0495 0,2564 -0,0372 1 

 STORLEK -0,4326 -0,0414 0,1281 0,3008 -0,0291 0,5778 1 
Tabell B och C visar ett korrelationstest för att undersöka hur alla variabler var korrelerade med 
varandra och att det inte förekom multikollineariat (Körner & Wahlgren, 2002, s. 156). N står för antal 
företag i modellen. Beskrivning av variablerna finns i tabell 2. 
 

Enligt tabell 4 B och C av korrelationstestet för hypotes två påverkar SÄKERHET räntan 

positivt. Det stämmer inte med förväntningarna om att säkerhet ska vara ett bättre sätt för företag 

att minska låneräntan än revision. Även VINS, MATT, OMSFÖR, SKGR och STORLEK 

påvisar de samband som kan förväntas år 2011 och 2014. Resultat av alla korrelationerna är 

under 0,8 vilket tyder på att multikollinearitet är inte ett problem i vår regressionsanalyser 

(Sundell, 2010). 
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4.2. Resultat och analys 

4.2.1. Hypotes 1: Revision 

För att testa hypotes ett och se vilken effekt avskaffandet av revisionsplikten har haft på företags 

låneränta kommer resultatet för det första året som företag hade möjlighet att välja bort revision 

och det senaste året jämföras samt analyseras. 

 

Tabell 5.  T-test för företag med revision och utan, modell 1 
t-test: Två sampel antar olika varians 

  2011 2014 

  

företag 
med 

revision 

 företag 
utan 

revision 

 företag 
med 

revision 

 företag 
utan 

revision 
Ränta medelvärde 0,0609  0,0668 0,0438 0,0607 
Ränteskillnad -0,0058  -0,0168 
t-kvot -2,1679  -12,201 
Fg 283  1295 
N 247 4424  1008 7297 
Tabellen visar förändring av ränteskillnad mellan företag i jämförelse av år 2011 och 2014. Räntan av 
företag med revision är lägre än utan revision. Ränteskillnaden mellan år 2011 och 2014 visar en ökad 
förändring på 1,1 procentenhet. Värdet av fetstilen visar en lägre än 0,05 signifikansvärde. N står för 
antal företag i modellen. fg står för antal frihetsgrader. 
 

Tabell 5 visar att skillnaden mellan räntan som företag med revision och företag utan får har ökat 

från att tidigare vara knappt en procent är skillnaden för år 2014 uppe i 1,68 procent. Det går 

även att se att räntan för företag har minskat mellan åren. Minskningen kan bero på olika 

faktorer, exempelvis att kreditgivaren anser att värdet på att företag genomgår revision har ökat 

vilket kan förklara den sänkningen av räntan som företag med revision fått gentemot företag utan 

revision. Det kan också bero på att den svenska reporäntan sänkts från två procent till noll14. T-

kvoten sjunker från -2,1679 år 2011 till -12,201 för år 2014. Eftersom att t-kvoten understiger -

1,96 är det statistiskt säkerställt att företag med revision har en lägre låneränta än företag utan 

revision och hypotesen kan behållas. Resultatet är i likhet med de resultat som Kim et al. (2011) 

                                                
14 Reporäntan har sänks från 2 procent 2011 till 0 för 2014. Det gör att banker kan låna med noll ränta från riksbanken och bankerna bjuder vidare sina kunder på en 

lägre låneränta. (Sveriges Riksbank) 
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och Blackwell et al. (1998) fick fram i sina studier, att företaget med revision får lägre ränta än 

utan revision. 

 

Tabell 6. Regression resultat av modell 1 

 

2011  2014 
Koefficienter t-kvot   Koefficienter t-kvot  

Konstant 0,091 14,99 ***  0,141 40,16 *** 
REVISION -0,003 -1,08   -0,007 -4,69 *** 
OMSFÖR (%) -0,00003 -2,65 ***  -0,000015 -1,38  
SKGR (%) 0,0001 1,47   0,000237 5,33 *** 
VINS (%) -0,00004 -1,81 *  -0,000002 -0,84  
MATT 0,004 1,75 *  -0,005 -3,30 *** 
STORLEK -0,004 -3,97 ***  -0,011 -20,68 *** 
        
R2 0,07  0,095 
Justerad R2 0,06  0.094 
F-värde 5,88  145,27 
N 4671  8305 
Tabellen visar resultat av multipel regression för modell ett. N står för antal företag i modellen. R2 och 
justerad R2 visar på hur stor andel varians i populationen som modellen kan förklara. F-värdet visar 
hur mycket variation modellen förklara, ett högt värde innebär en hög förklaringsgrad. T-kvot som är i 
fetstil visar de koefficienter med statistik signifikans på en 95-procentig nivå om de är högre än 1,96 
eller lägre än -1,96. ***, **, och * betecknar 1 %, 5% och 10% nivåer av signifikans. Beskrivning av 
variablerna finns i tabell 2. 
 

Tabell 6 redovisar resultatet av multipel regressionsanalys från datorprogrammet Excel för 

modell (1), som används för att testa hypotes 1. Resultatet visar på att koefficienteten för 

revision är negativ vilket innebär att om den oberoende variabeln ändras och allt annat är 

konstant kan revision tillskrivas 0,007 av den minskning som regressionslinjen följer för år 2014. 

För år 2011 är resultatet inte statiskt signifikant men ger revision 0,003 av den minskning som 

sker när ett företag genomgår revision. Det kan däremot med statistisk säkerhet sägas att revision 

har en minskande effekt på räntan med 0,007 för år 2014 vilket stämmer överens med de 

förväntningar som fanns utifrån teorin till skillnad från vad utredningen trodde. R2 och justerad 

R2 understiger 10 procent för båda åren vilket innebär att modellen inte förklarar det undersökta 

sambandet på ett bra sätt. Blackwell et al:s (1998) fick Justerad R2 och R2 i till över 50 procent 

medans i Kim et al:s (2011) endast fick under tio procent likt den här studie. Anledningen till de 

låga värdena beror på att i Kim et al:s och denna studie har ränta varit tvungen att beräknas fram 
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från räntekostnad vilket gör att den inte är den verkliga räntan. När Blackwell et al. (1998) gjorde 

sin studie hade de tillgång till företags riktiga ränta vilket förklarar de höga R2 och justerade R2. 

 
Resultatet ligger i linje med teorin och Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011) och Dedman et 

al. (2014) forskning om att företag som har frivillig revision (REVISION) får en lägre ränta än 

företag utan revision. De t-kvoter som fås fram gör att hypotes ett kan behållas för  år 2014 vilket 

gör att förväntningarna i den svenska utredningen om avskaffandet av revisionsplikten inte slagit 

in. Istället kan samma samband som i Storbritannien, USA och Korea ses även i Sverige. Att 

företag med revision får en lägre ränta beror på att övervakningskostnaden som kreditgivaren 

tvingas ta ut genom en högre ränta när företaget inte har revision flyttas från räntekostnaden till 

kostnaden för revision (Jensen & Meckling 1976). Kreditgivaren kommer fortsätta ha samma 

vinstmarginal för lånet eftersom de sparar in kostnaden för övervakningen vilken istället 

revisionsbyrån får stå för i framtiden. I genomsnitt får företag med revision 1,68 procent lägre 

ränta än företag utan revision i t-testet men endast 0,7 procentenheter kan tillskrivas revision. 

Revisionens betydelse på låneräntan har sedan år 2011 ökat med 0,4 procentenheter. Ökningen 

kan bero på att kreditgivare ser enligt UC (2014) att antalet bristfälliga bokslut har nått nya 

rekordnivåer. Kreditgivare litar idag mindre på att små svenska privata aktiebolag som väljer 

bort revision har redovisat rätt värden i sina årsrapporter och tar ut en avgift för det genom en 

högre ränta.  

 
En annan anledning till att revisionens betydelse har ökat är att för företag som ska ansöka om 

nya lån skapas ökade möjligheter till att förhandla om räntan. Enligt Dedman et al. (2014) blir 

det inte ett precist värde för banken att minska räntan med, då det är svårt att bestämma en exakt 

kostnad på övervakningen, vilket gör att företaget kan gå till den kreditgivare som ger den största 

rabatten för minskade agentkostnader. Konkurrensen kan vara en förklaring till varför företag 

med revision har påvisat en lägre ränta än företag utan revision (Dedman et al., 2014).    

 
När det gäller resultatet av de beräknade koefficienterna för kontrollvariablerna i tabell 6, 

observeras att förändringen av omsättning (OMSFÖR) har en negativ påverkan på räntan men 

det har inte lika stor betydelse år 2014 som tidigare när revisionsplikten avskaffades. 

Kreditgivaren kommer inte vara lika intresserad av hur det går för företaget så länge ränte- och 

amorteringsplanen följs. För det andra, finnes det att koefficienten för skuldsättningsgrad 
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(SKGR) är positivt signifikant på räntan, vilket överensstämmer med den förväntade effekten 

men det är inte statistisk signifikant år 2011. Den tredje variabeln är vinstmarginalen (VINS) 

som visar en negativ effektiv vid båda undersöknings tidpunkter vilket stämmer överens med de 

förväntningar som fanns. Det mest uppseende väckande resultatet i regressionen är hur materiella 

tillgångar (MATT) har en positiv effekt på räntan år 2011. Materiella tillgångar (MATT) i 

relation med de totala tillgångarna är den enda variabeln som får ett teckenändring jämfört med 

det tidigare året. Orsaken är att kreditgivaren år 2014 anser att de materiella tillgångarna har ökat 

i betydelse för lägre ränta. Slutligen har koefficienten för STORLEK ett negativt samband i 

likhet med Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998) resultat om att företagsstorlek är 

negativt korrelerat med låneräntan och att kreditgivare ger ut lägre ränta till större företag. 

Storleken är den enda variabel som är statistisk signifikant vid båda mättillfällen. Detta kan även 

med säkerhet säga att den variabeln som har störst betydelse för räntan av de variabler, som är 

med i modellen, är STORLEK. Större företag får lägre ränta vilket beror på att de anses som 

mindre riskabla (Kim et al., 2011).  

4.2.2. Hypotes 2: Säkerhet 

För att svara på hypotes två om företag kan ersätta revision med säkerhet för att få en lägre 

låneränta kommer resultatet för företag som har revision men inte säkerhet och företag utan 

revision med säkerhet att analyseras.  
  
När säkerhet ställs mot revision har en större ökning skett mellan företagens genomsnittliga 

ränta. I tabell 7 observeras detta, från att det tidigare var knappt två procent som skilde mellan 

företagens låneränta har det år 2014 ökat till över tre procent.  Enligt t-testets resultat har räntan 

för företag som har revision men inte säkerhet minskat med över 40 procent från 5,06 procent till 

3,04 procent medan minskningen för företag utan revision men med säkerhet endast var tio 

procent från 7,09 procent till 6,34 procent. Den höga t-kvoten gör att vi kan förkasta hypotesen, 

med en hög signifikansnivå, som byggde på den svenska utredningens förväntningar om att 

säkerhet och pant ger en lägre ränta än revision.  
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Tabell 7. t-test för företag med revision utan säkerhet och utan revision med säkerhet modell 2 

t-test: Två sampel antar olika varians 
  2011   2014 

 

företag med 
revision utan 

säkerhet 

 företag utan 
revision med 

säkerhet 

 företag med 
revision utan 

säkerhet 

 företag utan 
revision med 

säkerhet 
Ränta medelvärde 0,0506  0,0708 0,0304 0,0634 
Ränteskillnad -0,0202 0,0330 
t-kvot -3,4715 -11,812 
fg 51 218 
N 50 3082 201 4899 
Tabellen visar förändring av ränteskillnad mellan företag i jämförelse av år 2011 och 2014. Räntan av 
företag med revision utan säkerhet har lägre ränta än företag utan revision med säkerhet. 
Ränteskillnaden mellan år 2011 och 2014 visar en ökad förändring på 1,28 procentenhet. Värdet av 
fetstilen visar en lägre än 0,05 signifikansvärde. fg står för antal frihetsgrader. N står för antal företag i 
modellen. 
 

Tabell 8 redovisar resultatet av multipel regressionanalys från datorprogrammet Excel för modell 

(2), som används för att testa hypotesen 2. Resultatet visar på att variabeln SÄKERHET har en 

positiv effekt på räntan. Det innebär att företag utan revision men med säkerhet får en ökad 

räntekostnad på lånet än företag med revision utan säkerhet. Koefficientens värde är 0,018 

(0,032) för år 2011 (2014). Skillnaden mellan noll och säkerhetens koefficient kan tillskrivas 

storleken på låneränta som säkerhet har i förhållande till revision. Enligt t-kvoten i regressionen 

kan vi förkasta hypotesen om att en säkerhet skulle ha en större negativ påverkan på låneräntan 

än revision. R2 och justerad R2 understiger 10 procent för år 2011 men har för år 2014 stigit till 

över 20 procent vilket gör att modellen förklarar sambandet år 2014 bättre än tidigare. 
 
Utifrån de förväntningar som fanns på hur vilken negativ effekt som en säkerhet skulle ha på 

låneräntan kan vi se i resultatet att det inte överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten för 

små privata svenska aktiebolag. Resultatet är olikt Kim et al:s (2011) studie om att direkt 

kommunikation med säkerhet ger en bättre riskminimering än revision vilket ska resultera i en 

lägre ränta. Att säkerhet inte har en negativ effekt på låneräntan strider emot teorin om kreditrisk 

vilken säger att om företaget ställer en säkerhet för ett lån leder det till en lägre risk och en lägre 

ränta. Orsaken till att säkerhet inte ger en lägre ränta är troligtvis att räntan förklaras utifrån 

andra faktorer som till exempel kreditupplysning och de kontrollvariabler som har en negativ 

effekt i regressionen (SOU 2008:32). 
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Tabell 8. Regression resultat av modell 2  

 
 

2011  2014 
  Koefficienter t-kvot   Koefficienter t-kvot  

Konstant 
 

0,095 9,61 ***  0,182 42,52 *** 
SÄKERHET 

 
0,018 2,86 ***  0,032 12,40 *** 

OMSFÖR (%) 
 

-0,000001 -0,06   -0,000024 -1,78 * 
SKGR (%) 

 
0,0001 1,72 *  0,0002 3,42 *** 

VINS (%) 
 

-0,00004 -1,89 *  -0,000001 -0,29  
MATT 

 
-0,003 -1,22   -0,016 -8,03 *** 

STORLEK   -0,006 -5,16 ***  -0,015 -23,47 *** 

         
R2  0,023  0,22 
Justerad R2  0,021  0,22 
F-värde  12,62  237,08 
N  3132  5100 
Tabellen visar resultat av multipel regressions för modell två. N står för antal företag i modellen. F-
värdet visar hur mycket variation modellen förklara, ett högt värde innebär en hög förklaringsgrad. R2 
och justerad R2 visar på hur stor andel varians i populationen som modellen kan förklara. T-kvot som är 
i fetstil visar de koefficienter med statistik signifikans på en 95-procentig nivå om de är högre än 1,96 
eller lägre än -1,96. ***, **, och * betecknar 1 %, 5% och 10% nivåer av signifikans. Beskrivning av 
variablerna finns i tabell 2. 
 

För att ha en låg övervakningskostnad måste det finnas en låg informationsasymmetri mellan 

agenten och principalen (Jensen & Meckling, 1976). Resultaten i tabell 8 tyder på att en säkerhet 

inte löser informationskonflikten mellan kreditgivaren och låntagaren och ger en lägre ränta. Det 

är möjligt att det finns andra sätt att kringgå agentkostnaden för att principalen ska behålla 

kontrollen. Kim et al. (2011) diskuterar något som de kallar relationship banking perspective där 

informell kommunikation anses viktigare än den information som finns i finansiella bokslut. En 

lösning för att minska informationsasymmetrin kan vara, utifrån relationship banking 

perspective, att det byggs upp en relation mellan parterna genom samarbete och utbyte av 

tjänster. Om kreditgivare får ett större förtroende för låntagaren borde friare tyglar kunna ges när 

det gäller kontroll. Enligt den svenska utredningen läggs stor vikt kring hur företag skött tidigare 

lån och om det är känt av långivaren som en god kund (SOU 2008:32). I sådana fall skulle det 

kunna vara rimligt för företag som hade revision efter det första lånet att omvärdera sitt beslut 

om revision. Vinsten med en utomstående oberoende granskning borde minska då parterna lär 

känna varandra bättre och kan lita mer på varandra.  
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De beräknade koefficienter för kontrollvariablerna i tabell 8 observeras att 

omsättningsförändring (OMSFÖR) har en negativ effekt på räntan för både år 2011 och 2014. 

Resultatet är svagt för år 2011 men är säkerställt på 10-procentig nivå år 2014 då t-kvoten endast 

är -0,06 (-1,78). Detta motsäger teorin att en ökad omsättningsförändring ger en lägre ränta. 

Skuldsättningsgraden (SKGR) visar en positiv effekt på ränta i likhet med studierna av 

Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011) och Dedman et al. (2014) att en ökad 

skuldsättningsgrad också ökar räntan. 
  
Vinstmarginalen (VINS) har knappt någon påverkan på räntan överhuvudtaget i modell 2 vilket 

kan förklaras av att kreditgivare inte är intresserade av VINS. Likt de resultat som Kim et al. 

(2011) får är den effekt som vinstmarginalen har på låneräntan obetydlig. Koefficienten av 

materiella tillgångarnas (MATT) har större betydelse år 2014 än år 2011 för låneräntan med en 

negativt effekt vilket stämmer överens med Kim et al. (2011) resultat. Likt modell 1 är företagets 

storlek (STORLEK) den variabel som minskar räntan mest sett till de båda åren. Med stöd av 

teorin beror detta på att kreditgivaren känner sig mer säker och mindre risk bör leda till en lägre 

låneräntan vid en ökad storlek av ett företag (Kim et al., 2011 och Blackwell et al., 1998). 
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5. Slutsats 

5.1. Slutsats   

När små privata svenska aktiebolag vill få in mer kapital och väljer att gå via kreditmarknaden 

istället för att ta in en ny ägare som satsar pengar kommer företag vilka frivilligt valt att 

genomgå revision få en lägre kreditränta än företag utan revision. Förväntningarna som fanns på 

effekten av avskaffandet av revisionsplikten var att det inte skulle bli någon skillnad för företag 

med och utan revision för låneräntan. En förväntning som inte stämmer överens med de resultat 

som presenterats i Resultat och analys där istället revision har en negativ påverkan på låneränta. 

Resultat visar även på att revisionens betydelse har ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten 

vilket kan bero på att antalet bristfälliga bokslut stigit. Anledningen till att företag med revision 

får en lägre ränta är enligt agentteorin att det skapas en kostnad för kreditgivaren att kontrollera 

och övervaka låntagarens tidigare prestationer och framtida betalningsförmåga. Kostnaden 

kommer låntagaren tvingas betala för genom en högre ränta, men det går att minska räntan 

genom att istället bekosta revision vilket innebär att en utomstående granskning av företaget 

görs. 

 
Om företag med revision får en lägre ränta kan man fråga sig varför inte alla företag väljer 

revision. Svaret blir att företaget måste ställa den lägre räntekostnaden i relation till de ökade 

revisionskostnaderna. Enligt de uträkningar som hade gjorts i utredningen skulle 

revisionspliktens avskaffande minska ett företags kostnader med i snitt 250 000 svenska kronor 

(SOU 2008:32). Det kan då vara rimligt för företag att göra en bedömning för om det är lönsamt 

att ändå välja bort revision trots en lägre ränta på grund av att effekten skulle bli ett positivt 

nettoflöde. Därför går det inte att dra en slutsats om att det alltid är positivt för företaget att välja 

revision och en lägre kreditränta när företaget ansöker om krediter. Däremot kan det  konstateras 

är att ju större lånebelopp och löptid desto större blir effekten som sparas in genom revision 

eftersom att kostnaden minskar mer.  
 
Att säkerhet skulle kunna vara ett sätt för låntagare att minska informationsasymmetrin istället 

för att använda sig av revision kan inte observeras i resultaten. Effekten av avskaffandet har 



 

 33 

istället blivit att företag med revision och utan säkerhet har fått förbättrade möjligheter till 

lånevillkor. Det strider emot utredningens förväntningar och låntagare kan inte genom att ställa 

säkerhet undvika att drabbas av kreditgivarens agentkostnad utan tvingas välja mellan antingen 

en höjd ränta eller revisionskostnader. Resultatet av säkerheten, att det inte kan ersätta revision, 

kan antas bero på att storleken av den säkerhet som ställts på lånet inte motsvarar lånestorleken. 

Den graden av säkerheten att täcka lånestorleken kan vara avgörande vid låneprövning för att ha 

en minskad effekt på kreditrisken. Det tyder också på att den direkta kommunikationen inte bara 

innefattas av säkerhet utan den måste även ske på andra sätt. Ett sätt skulle kunna vara att bygga 

upp en relation genom tidigare erfarenheter mellan parterna eller en kreditupplysning enligt SOU 

(2008:32). 
 
Resultatet har även visat att företagets storlek och andelen materiella tillgångarna är de nyckeltal 

som har haft den största ökningen av den negativa effekten på räntan. Det tyder på att 

kreditgivare anser att stora företag med hög andel materiella tillgångar som genomgår revision 

har lägst kreditrisk och får därför en lägre låneränta. 

5. 2. Vidare forskning 

I vidare forskning av den här studien skulle det vara intressant att komplettera vår kvantitativa 

metoden med en kvalitativ för att få en djupare förståelse för hur processen, när ett företag 

ansöker om lån, går till och vad som kreditgivare tittar på. Det kan bli svårt att göra en 

kvantitativ metod genom ett test om till exempel låneräntan påverkas av tidigare relation och 

kreditupplysning då dessa inte är matematiska värden. En kvalitativ studie där kreditgivare 

intervjuas om hur de ser på revision och andra faktorer kan påverka ett företags kreditvärdering 

skulle vara av mer intresse. En kvalitativ metod skulle kunna ge en förklaring till om den 

minskade räntan faktiskt är av någon fördel gentemot den kostnad som uppstår vid revision. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur stor andel säkerheten måste vara på lånet och hur 

olika nivåer av säkerhet påverkar låneräntan skulle vara intressant.  
 
Det skulle vara intressant att göra en studie om de andra utpekade grupperna i utredningen som 

har påverkats av borttagandet av revisionsplikten.  Framförallt är det hur skatten, som företagen 

som innefattas av valet att välja bort revision har påverkats eftersom bristfälligheter i företags 
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bokslut ökat sedan revisionsplikten avskaffades. Det skulle kunna vara miljonbelopp som den 

svenska staten går miste om på grund av att Skatteverkets möjlighet att övervaka alla företags 

prestation är undermålig. 
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