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Abstract 

The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans 

from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of 

credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they 

are considered to be a greater risk for creditors. Since the audit obligation was abolished in 

Sweden in 2010, only 30 percent of the companies are required by law to have an auditor. In 

addition, 80 percent of all start-ups choose not to hire an auditor. Earlier research suggests 

that auditing can be an important factor in reducing the risk and thereby the interest cost on 

lending to small businesses, as an auditor can contribute to ensuring the reliability of the 

company's financial reports. In addition, previous studies describe that companies that hires 

auditors who work at a large and well-known audit firm, known as the Big Four auditor, or 

who have a higher education level, receive a lower interest cost. Since there are no previous 

quantitative studies based on the Swedish context, this study aims to test and explain whether 

there is a link between the voluntary audit and the company's interest costs in Sweden. 

Furthermore, the study aims to test and explain whether the relationship is dependent on the 

type of auditor that is hired. Through a literature study, three hypotheses are formulated, 

which are tested in this study using statistical tests. The tests are based on 327 randomly 

selected companies' annual reports and each hypothesis is tested separately to be able to fulfill 

the purpose of the study. The result shows that there is a significant correlation between the 

use of an auditor and a company's interest costs. However, the study does not strengthen 

previous research on whether a Big Four auditor or an authorized auditor lowers the interest 

cost of a company. The conclusion of the study is therefore that companies in Sweden that are 

not required to be audited should hire an auditor to obtain lower costs for borrowed capital, 

but which type of auditor the company hires is less important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Det vanligaste sättet för mindre företag i Sverige att finansiera sig på är genom lån från olika 

kreditinstitut. De senaste årtionden har olika finansiella kriser påverkat regleringen kring 

kreditgivning och främst har den åtstramade kredithanteringen drabbat mindre företag 

eftersom dessa anses utgöra en större risk för kreditgivarna. Sedan revisionsplikten 

avskaffades i Sverige år 2010, är det endast 30 procent av de svenska aktiebolagen som enligt 

lag måste ha en revisor. Dessutom väljer 80 procent av alla nystartade företag att inte anlita 

någon revisor. Tidigare forskning menar att revision kan vara en viktig faktor för att risken 

och därmed räntekostnaden vid kreditgivning till små företag ska minska, eftersom en revisor 

kan bidra med att säkerställa tillförlitligheten i företagets finansiella rapporter. Dessutom 

beskrivs i tidigare studier att företag som anlitar revisorer som arbetar på en stor och välkänd 

revisionsbyrå, så kallade Big Four-revisorer, eller som har en högre utbildningsnivå, erhåller 

en lägre räntekostnad. Då det inte finns tidigare kvantitativa studier som baseras på en svensk 

kontext syftar denna studie till att testa och förklara huruvida det finns ett samband mellan 

den frivilliga revisionen och företagets kostnader för lånat kapital i Sverige. Vidare syftar 

studien till att testa och förklara om sambandet är beroende av vilken typ av revisor som 

anlitas. Genom en litteraturstudie formuleras tre hypoteser, vilka testas med hjälp av ett flertal 

statistiska tester. Testerna utgår från 327 slumpmässigt utvalda företags årsredovisningar och 

varje hypotes testas var för sig för att kunna uppfylla studiens syfte. Resultatet visar att det 

finns ett signifikant samband mellan anlitandet av en revisor och ett företags kostnader för 

lånat kapital. Däremot stärker inte studien tidigare forskning angående huruvida anlitandet av 

en Big Four-revisor eller en auktoriserad revisor sänker räntekostnaden i ett företag. 

Slutsatsen för studien är därför att icke-revisionspliktiga aktiebolag i Sverige bör anlita en 

revisor för att erhålla lägre kostnader för lånat kapital, men vilken typ av revisor företaget 

anlitar är av mindre betydelse.  
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1. Inledning 

Avsnittet inleds med en problembakgrund som presenterar information om bankernas roll i 

samhället och som den viktigaste källan till finansiering för små företag. Dessutom 

presenteras utvecklingen och värdet av revision. Därefter förs en problemdiskussion där 

tidigare forskning inom ämnet framställs och forskningsluckan identifieras. Avsnittet leder 

fram till studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras studiens 

övergripande disposition. 

1.1 Bakgrund 

Bankerna i Sverige utgör en viktig aktör och intressent för små företag eftersom det vanligaste 

sättet för mindre företag i Sverige att finansiera sig på är genom lån från olika kreditinstitut 

(Svensson och Ulvenblad, 2000). Däremot har finansiella kriser påverkat regleringen kring 

den svenska kredithanteringen under senare år. Konsekvenserna av de finansiella kriserna är 

att de svenska bankerna har fått ytterligare regler att förhålla sig till och regleringen kring 

kredithantering har stramats åt (Finansinspektionen, 2013). Bankerna är idag skyldiga att 

upprätthålla den finansiella balansen i samhället och effektiva samt pålitliga system för 

finansiering, sparande och riskhantering är grundläggande för Sveriges ekonomiska välfärd. 

Bankerna i Sverige bedriver idag och är skyldiga att bedriva en ansvarsfull och hållbar 

kreditgivning ur ett samhällsperspektiv eftersom de är viktiga aktörer i det finansiella 

systemet (Svenska Bankföreningen, 2016). Den åtstramade kredithanteringen har främst 

drabbat mindre företag då de ofta anses utgöra en större risk för bankerna och ofta saknar 

andra möjligheter än bankupplåning att finansiera sig på. Dessutom medför den ökade risken 

som mindre företag är förknippade med att det finns skillnader i kostnaden för lånat kapital, 

även kallat räntekostnaden, mellan små och stora företag (Finansinspektionen, 2013). 

 

Den ökade risken som mindre företag anses vara förknippade med har sin grund i 

agentproblematiken. I alla typer av företag finns det en informationsassymmetri mellan 

banken och företaget, som beror på att företaget besitter ett informationsövertag gentemot 

banken (Svensson, 2003). Denna informationsassymmetri tenderar att vara större i mindre 

företag och tidigare forskning visar att kreditgivare är mindre benägna att bevilja krediter till 

företag med stor informationsassymmetri (Svensson, 2003, Wu och Saunders, 2016). För att 

reglera företagets informationsövertag använder sig kreditgivare av bland annat räntesatser 

och andra säkerheter för att skapa incitament för låntagaren att vara mer benägen att betala 

tillbaka lånet (Berger och Udell, 1995). Pentland (2000) och Knechel, Niemi och Sundgren 

(2008) menar att kreditgivare kan genomföra en kontroll av företagets räkenskaper för att 

bemöta informationsassymmetrin och kontrollera hur företaget skött sina angelägenheter. 

Dessutom menar Chow (1982) att kreditgivare kan utnyttja en revisors utlåtande om ett 

företags räkenskaper för att minska den informationsassymmetri som finns mellan 

kreditgivaren och låntagaren. 

 

År 1848 fick Sverige sin första aktiebolagslag. Lagen har sedan dess förändrats vid ett flertal 

tillfällen och redan 1895 infördes det första kravet på att aktiebolag i Sverige skulle anlita en 
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revisor. Kravet på revision har sedan slutet på 1800-talet bestått av olika former, men mellan 

år 1983 och år 1985 implementerades ytterligare en förändring av lagen som innebar att 

samtliga aktiebolag i Sverige var tvungna att ha en revisor. År 1987 infördes även att alla 

svenska aktiebolag skulle ha en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2014). Syftet 

med införandet av den allmänna revisionsplikten var att motverka risken för ekonomisk 

brottslighet, men också för att ägarna och andra intressenter ofta finner ett värde i att 

företagets resultat redovisas på ett riktigt sätt och att det finns en kontroll av företaget 

(Carrington, 2010). 

 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Denna förändring medförde att 

aktiebolag numera kan välja att inte anlita någon revisor om de inte når upp till två av 

följande värden för de två senaste räkenskapsåren (Bolagsverket, u.å): 

• Fler än 3 anställda (i medeltal). 

• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

I Sverige klassas de flesta aktiebolagen som små- och medelstora företag (Holmström, 2018) 

och med den slopade revisionsplikten är det endast 30 procent av aktiebolagen i Sverige som 

är skyldiga att ha en revisor. Dessutom har det visat sig att ungefär 80 procent av alla 

nystartade aktiebolag väljer bort revision (Osser, 2017). Att få bolag väljer att ha revisor när 

de inte är revisionspliktiga har medfört att det synliga värdet av revision har blivit tydligare 

eftersom det inte längre ses som en obligatorisk åtgärd. Signaleringen som revisionen bidrar 

med kan alltså bli mycket viktig för företagets relation med andra parter, framförallt vid 

tillfällen där den andra parten lägger vikt vid att den finansiella informationen har en 

tillförlitlighet som ligger på en acceptabel nivå (Carrington, 2014). Dessutom visar tidigare 

forskning att företag som väljer att använda sig av revision när det är frivilligt erhåller högre 

kreditbetyg än företag som väljer bort revision. Företagen tenderar dock att vara omedvetna 

om (Dedman och Kausar, 2012). Tidigare forskning menar även att fördelarna med att ha en 

revisor är många då det bland annat har visat sig att kreditvärdigheten hos banken ökar 

samtidigt som kostnaden för lånat kapital kan minskas (Langli och Svanström, 2013; 

Vanstraelen och Schelleman, 2017).  

 

Enligt en granskning som Riksrevisionen utfört år 2017 har den slopade revisionsplikten lett 

till få positiva effekter jämfört med de negativa effekterna. Tanken var att förändringen av 

revisionslagen skulle förenkla administrationen för små och medelstora företag samt minska 

kostnaderna i dessa företag, vilket i sin tur skulle leda till att konkurrenskraften för de svenska 

aktiebolagen skulle öka. Däremot har företag som valt att inte ha revisor visat sig växa 

långsammare i nettoomsättning och lönsamhet samtidigt som ökad risk för skattefusk och 

ekonomisk brottslighet är några av de effekter som uppkommit genom ändringen av 

regelverket (Riksrevisionen, 2017). Riksrevisionen förespråkar med grund i sin granskning ett 

återinförande av revisionsplikten, medan regeringen i april 2018 meddelade att man inte 

kommer att verka för ett återinförande av revisionsplikten (FAR, 2018). Detta tyder på att 

revisionsplikten fortfarande, 9 år efter avskaffandet av den allmänna revisionsplikten, är ett 

kontroversiellt och aktuellt ämne. 
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1.2 Problemdiskussion  

För att kreditgivare ska få förståelse för företagsledningens information om företaget och 

deras framtidsplaner används årsredovisningen, som är en objektiv informationskälla 

(Svensson, 2003). Årsredovisningsinformationen ligger till grund för den analys som 

kreditbedömning bygger på och genom analysen kan kreditgivare reducera osäkerhet och 

skapa framtida prognoser. Precis som tidigare nämnt finns det ofta en informationsassymmetri 

som föreligger mellan kreditgivaren och låntagaren (Landström, 2003). För att minska denna 

informationsassymmetri kan banken kräva säkerheter eller reglera räntan för att öka 

låntagarens vilja att betala tillbaka lånet (Berger och Udell, 1995). Dessutom är det vanligt att 

information inhämtas från tredje part, exempelvis företagets revisor, för att få information om 

tillförlitligheten i företagets rapporter (Svensson, 2003; Chow, 1982). I ett företag som inte 

anlitat en revisor uppstår en agentproblematik eftersom banken inte kan säkerställa kvaliteten 

i de finansiella rapporterna och den information som låntagaren lämnar (Eisenhardt, 1989). 

Detta leder till att risken i krediten ökar, vilken kreditgivaren kompenserar med en ökad ränta 

(Collis, Jarvis och Skerratt, 2004). 

 

Majoriteten av tidigare studier som har utförts inom detta ämne är utförda i andra länder där 

revisionsplikten bygger på andra grunder än i Sverige. Både Blackwell, Noland och Winters 

(1998) och Minnis (2011) som genomfört sina studier på privata företag i USA, som har 

valfriheten att använda revision, kom fram till att reviderade företag betalar lägre ränta än 

företag som inte väljer att bli reviderade. Samma resultat konstaterades i koreanska företag 

som inte omfattas av revisionsplikt (Kim, Simunic, Stein och Yi, 2011). I Storbritannien 

utförde Dedman och Kausar (2012) en studie som resulterade i att företag som väljer att förbli 

reviderade när revisionsplikten för företaget tas bort, erhåller högre kreditvärdighet. Även 

Vanstraelen och Shelleman (2017) som genomfört en litteraturgenomgång av tidigare studier 

inom ämnet kommer fram till att kostnadsfördelarna med att anlita en revisor generellt kan 

kopplas till lägre räntekostnader och högre kreditvärdighet. Det har inte påträffats några 

studier inom ämnet som är utförda i Sverige. Det är därför av teoretisk vikt att komplettera 

tidigare forskning med en kvantitativ studie i svensk kontext för att utveckla forskningen 

inom området.  

 

Vidare blir det intressant att fördjupa de tidigare resultaten och betrakta om valet av 

revisionsbyrå har någon betydelse för företagets räntekostnad eftersom detta inte är studerat i 

en svensk kontext. Paananen, Renders och Blomqvist (2016) har genomfört en studie på 

svenska små och medelstora företag och kommer fram till att svenska företag ofta väljer att 

anlita en revisionsbyrå som ingår i Big Four för att öka kvaliteten i de finansiella rapporterna 

och även Teoh och Wong (1993) beskriver att företag som använder en Big Four-

revisionsbyrå får en ökad kvalitet i sina finansiella rapporter. Pittman och Fortin (2004) menar 

att företag med hög kvalitet i sina finansiella rapporter, erhåller lägre räntekostnader. En 

studie utförd på finska privata bolag visade att företagets användning av en stor och välkänd 

revisionsbyrå minskar företagets kostnad för lån (Karjalainen, 2011), medan studier på 

koreanska och spanska företag inte har visat detta samband (Kim et al., 2011; Huguet och 
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Gandía, 2014). Att valet av revisionsbyrå påverkar företagets kostnader för lån är således ett 

ämne med motstridiga resultat och det blir därför intressant att studera sambandet i svensk 

kontext för att komplettera tidigare forskning.  

 

Någon forskning om huruvida revisorns examinations- och utbildningsnivå har någon 

betydelse för vilken räntekostnad ett företag betalar, har inte heller kunnat anträffas i en 

svensk kontext. I Sverige finns det två olika typer av revisorer, godkända och auktoriserade. 

En auktoriserad revisor har krav på att avlägga en revisorsexamen, vilket inte godkända 

revisorer har (Revisorslag, SFS 2001:883, 4 och 6§§). Svenska aktiebolag som inte omfattas 

av revisionsplikten har möjlighet att välja mellan att anlita en auktoriserad eller en godkänd 

revisor (Aktiebolagslag, SFS 2005:551, 9 kap, 13§). Tidigare forskning har visat att en revisor 

med högre utbildningsnivå tenderar att leverera revisioner av högre kvalitet och att en högre 

utbildad revisor kan debitera ett högre pris för sina tjänster (Sundgren 1998; Niemi, 2004). I 

Finland har ett samband mellan lägre räntekostnader och en högre utbildad revisor påvisats 

(Hyytinen och Väänänen, 2004). Däremot finns även forskning inom ämnet som inte finner 

några bevis för det nämnda sambandet (Karjalainen, 2011). Valet av revisor och dess 

utbildningsnivå är således ett område som inte är studerat i särskild stor utsträckning. Det blir 

därför intressant att studera vilken betydelse en auktoriserad eller godkänd revisor har på ett 

företags räntekostnader i en svensk kontext för att utveckla forskningen inom området.  

 

Denna studie minskar forskningsgapet som finns inom ämnet genom att utföra studien med 

grund i revisionens betydelse vid kreditgivning till icke-revisionspliktiga aktiebolag i Sverige. 

Då det har visat sig att företag som inte använder revision är förknippade med högre risk än 

de företag som väljer att anlita en revisor (Collis et al., 2004) blir det intressant att studera om 

denna risk ökar kostnaderna för lånat kapital. Enligt tidigare studier påverkar dessutom 

revisorns utbildningsnivå eller typ av revisionsfirma företagets räntekostnader (Paananen et 

al, 2016; Pittman och Fortin, 2004; Niemi, 2004; Hyytinen och Väänänen, 2004) och det blir 

därför intressant att även inkludera nämnda aspekter i studien. Samtidigt utförs studien i en 

period där effekterna av den slopade revisionsplikten blivit ifrågasatta och där granskningar 

som genomförts förespråkar ett återinförande av revisionsplikten (Riksrevisionen, 2017), 

vilket aktualiserar behovet av studier inom ämnet. Studien minskar även den teoretiska 

forskningsluckan genom att utföra studiens i svensk kontext med en kvantitativ inriktning, 

någon som inte påträffats vid genomgången av tidigare forskning.  

1.3 Frågeställning 

Vilka samband finns mellan det frivilliga valet av revision och företagets räntekostnader och 

hur ser sambandet ut beroende på vilken typ av revisor ett företag väljer i Sverige?   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att testa och förklara om det finns ett samband mellan revision och ett 

företags räntekostnad i aktiebolag som inte är revisionspliktiga. Fortsättningsvis är syftet 
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dessutom att testa och förklara vilket samband som finns mellan ett icke-revisionspliktigt 

företags räntekostnader och anlitandet av en Big Four-revisor. Studien syftar ytterligare till att 

testa och förklara vilket samband som finns mellan ett företag som inte är revisionspliktigt 

men som anlitar en auktoriserad revisor och dess räntekostnader jämfört med ett företag som 

inte är revisionspliktigt men som anlitar en godkänd revisor.  
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1.5 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt inleds med forskning och information kring kreditgivning, revision och 

agentteorin. Fortsättningsvis sker en presentation av forskning och hypotesformulering med 

grund i sambandet mellan frivillig revision och räntekostnad, sambandet mellan valet av en 

Big Four-revisor och räntekostnad samt sambandet mellan valet av en auktoriserad revisor 

och räntekostnad. Detta avsnitt används senare i studien för att kunna förklara och jämföra 

de samband som studien kommer fram till med tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Kreditgivning 

Svenska Bankföreningen (2016) menar att den svenska ekonomiska välfärden är beroende av 

effektiva och pålitliga system och att dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, 

försäkringsbolag, värdepappersbolag och andra företag inom den finansiella sektorn. Banker i 

Sverige och framförallt storbankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea står för en 

stor del av den svenska utlåningen till allmänheten och är därmed den största aktören på den 

finansiella marknaden (Svenska Bankföreningen, 2016). Detta gör att bankerna är centrala 

aktörer i det finansiella systemet (Riksbanken, 2018) och medför även att bankerna inte är 

intresserade av att ta risker i sin kreditgivning (Garmer och Kyllenius, 2004).  

 

Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) är kreditinstitut skyldiga att 

identifiera, mäta, styra, internt rapportera samt ha kontroll över de risker som dess rörelse är 

förknippad med och det är framförallt viktigt att övervaka de kreditrisker som finns. 

Kreditinstitut ska därför alltid genomföra en prövning av risken för att förpliktelserna i 

kreditavtalet inte kan fullgöras. Endast om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli 

fullgjorda får krediten beviljas (Lag om bank- och finansieringsrörelse, SFS 2004:297). Under 

kreditgivningsprocessen till företag beslutar kreditgivaren om företagets ansökan om lån ska 

avslås eller accepteras och i denna process är det viktigt för kreditgivaren att bedöma och 

utreda företagets återbetalningsförmåga samt risken i krediten (Funered, 1994). Den här 

processen är väldigt viktig vid utlåning till små företag eftersom det alltid kommer att finnas 

en viss informationsassymmetri mellan parterna som beror på att företaget har mer 

information om sig själva än vad kreditgivaren har (Svensson, 2003). Svensson (2003) menar 

även att denna informationsassymmetri tenderar att vara mindre mellan stora företag och 

kreditgivare eftersom stora företag oftast är ständigt övervakade av sina intressenter, medan 

små företags intressenter ofta inte har samma kapacitet för övervakning. Detta medför att 

stora företag behöver tillgodose sina intressenters informationsbehov i större omfattning än 

mindre företag. Dessutom är kreditprocessen vid utlåning till småföretag viktig eftersom 

mindre företag ofta anses utgöra en större risk för kreditgivare (Finansinspektionen, 2013). 

Även ålder kan vara en viktig bedömningsfaktor vid kreditgivning då både Blackwell et al. 

(1998) och Karjalainen (2011) menar att ett företag som har en längre relation till sin bank, 

minskar risken vid kreditgivning och erhåller en lägre räntekostnad. 
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Samtliga företag är i behov av kapital för att klara av att driva sin verksamhet och för att göra 

investeringar som i framtiden kan bidra till att generera vinster (Andrén, Eriksson och 

Hansson, 2003). Dessutom krävs finansiella resurser från externa finansiärer för att ett företag 

ska kunna växa (Berggren och Silver, 2010). Finansiering av kapitalbehovet kan dels ske 

internt genom att företaget använder de medel som finns i företaget, och dels genom extern 

finansiering som innebär att företaget tar lån eller får kapital tillskjutet från en utomstående 

part (Andersson, Ekström och Gabrielsson, 1998). I Sverige utgör bankerna mindre 

aktiebolags huvudsakliga källa till finansiering och banklån är det vanligaste sättet för små 

företag att tillgodogöra sig externt kapital (Svensson och Ulvenblad, 2000; 

Finansinspektionen, 2013; Andersson, 2001). Detta beror ofta på att små företag vill fortsätta 

vara självständiga och inte ta in externt ägarkapital, men samtidigt ha möjlighet att växa 

(Berggren och Silver, 2010). Eftersom bankerna anser att utlåning till små företag utgör en 

större risk (Finansinspektionen, 2013), är det viktigt för små företag att kunna redovisa 

trovärdiga rapporter (Berggren och Silver, 2010; Carrington, 2014). För mindre företag är det 

viktigt att uppfattas som seriösa inför sina intressenter och en viktig del i att ett företag ska 

uppfattas som seriösa, är att ha kvalitet på sin redovisning (Wiklund, Baker och Sheperd, 

2010). Carrington (2014) menar att det underlättar för kreditgivare om företaget har en 

reviderad årsredovisning eftersom revisorn då intygat att företagets redovisning följer lagar 

och god redovisningssed, vilket höjer kvaliteten på redovisningen. Revisionsberättelsen och 

årsredovisningen är underlag som är av betydelse för att kreditgivaren ska kunna värdera 

risken i krediten och för att besluta om krediten ska beviljas eller avslås (Gómez-Guillamón, 

2003). 

 

Vid kreditgivningsprocessen strävar kreditgivaren alltid efter att genomföra en så effektiv 

kredithantering som möjligt, vilket innebär att kreditgivaren vill bevilja lån till överlevande 

företag och avslå lån till företag som på sikt inte kommer att överleva (Svensson och 

Ulvenblad, 2000; Andersson, 2001). Svensson och Ulvenblad (2000) beskriver att 

kreditgivare har en mängd faktorer att förhålla sig till vid en kreditprocess gentemot ett 

företag. Exempelvis är det viktigt att bedöma personen som representerar företaget, 

affärsidén, siffermaterialet, säkerheterna och företaget som helhet för att kunna bedöma 

återbetalningsförmågan och risken i krediten (Svensson och Ulvenblad, 2000). Bruns och 

Fletcher (2008) menar istället att det i huvudsak finns två viktiga faktorer som påverkar 

bankens beviljande av krediter. Det första handlar om företagets nuvarande finansiella 

ställning och det andra syftar till företagets tidigare prestationer då detta kan ge banken en 

bild om företagets förväntade framtid. Dessa faktorer är lättillgängliga i svenska aktiebolag, 

då samtliga aktiebolag är skyldiga att upprätta och offentliggöra en årsredovisning 

(Bokföringslagen, SFS 1999:1078, 6 kap. 1–2§§) och om en revisor har granskat företagets 

rapporter är uppgifterna dessutom tillförlitliga (Bruns och Fletcher, 2008). Bruns och Fletcher 

(2008) menar även att andra faktorer såsom möjligheten att ställa säkerheter för krediten, 

kvaliteten på humankapitalet samt företagsledningens kunskaper och erfarenheter är av stor 

vikt vid beslut om kreditgivning, men att dessa faktorer är svåra att mäta. Kim et al. (2011) 

beskriver att en hög grad materiella anläggningstillgångar ökar möjligheten att ställa 

säkerheter för krediten och att graden av materiella anläggningstillgångar därför är en viktig 

faktor vid kreditbedömningen. Detta eftersom de materiella anläggningstillgångarna kan 
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användas som betalning för krediter vid en eventuell obeståndssituation (Funered, 1994). UC 

(u.å., a) menar istället att viktiga faktorer att ta hänsyn till för att bedöma risken i ett företag är 

betalningsanmärkningar, likviditet, lönsamhet, ålder, storlek och skuldsättning. 

 

Utifrån kreditgivningsprocessen och bedömningen av risken i krediten bestäms räntan på 

krediten. Svenska Bankföreningen (2016) beskriver att räntesättning vid utlåning framförallt 

är beroende av de räntor som gäller på penningmarknaden. Däremot menar de att 

räntesättningen även påverkas av låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet, 

kreditinstitutets finansieringskostnad, konkurrensen mellan olika kreditinstitut och 

konkurrensen mellan olika låneformer (Svenska Bankföreningen, 2016). Tidigare forskning 

menar även att räntesättningen kan påverkas av att ett företag anlitat en revisor, se mer under 

avsnitt 2.4. 

2.2 Agentteori 

Den informationsassymmetrin som föreligger mellan kreditgivare och företag kan bland annat 

förklaras med hjälp av agentteorin. Jensen och Meckling (1976) menar att agentteorin 

behandlar de problem som uppstår när ägande och kontroll är separerade. Ett agentförhållande 

uppstår när en part (principal) överlåter en uppgift till en annan part (agent) som den ska 

utföra åt principalen (Jensen och Meckling, 1976). För agenten och principalen finns en 

svårighet att sluta ett kontrakt sinsemellan som är optimalt för båda parter eftersom de båda 

förväntas vara vinstmaximerande individer. Problemet är att det inte finns något optimalt sätt 

för att säkerställa att den andra parten håller sig till avtalet, eller att den ena parten sluter ett 

avtal som är ofördelaktigt för den andra parten (Carrington, 2014). 

 

Enligt Eisenhardt (1989) kan agentteorin delas upp i två områden, den positivistiska 

agentteorin och den principala agentteorin. Huvudfokuset inom de båda områdena är att det 

finns ett avtal mellan principalen och agenten samt vilken kontraktsform som är mest optimal 

vid en given situation (Eisenhardt, 1989). Den positivistiska agentteorin fokuserar på 

förhållandet mellan principalen och agenten samt de situationer som bidrar till att det kan 

uppstå konflikter mellan parterna. Detta synsätt används också för att finna lösningar och 

åtgärder på konflikterna som kan uppstå (Eisenhardt, 1989). Den principala agentteorin 

handlar istället om relationen mellan principalen och agenten. Relationen kan ses ur många 

olika perspektiv, såsom ägare till ledning, säljare till köpare eller kreditgivare till låntagare. 

Svensson (2003) menar att kreditgivare kan betraktas som principaler och låntagare (företag) 

anses vara agenter när agentteorin appliceras på kreditmarknaden. Huvudfokus inom den 

principala agentteorin är att hitta den kontraktsform som är mest optimal för relationen mellan 

principalen och agenten. Carrington (2014) menar också att när exempelvis driften av 

verksamheten separeras från dess ägare kan ägaren inte längre ha samma kontroll 

(övervakning) av företaget och företagsledningen. En lösning på detta problem är revision. Ett 

annat problem som kan uppkomma är informationsassymmetri då agenten ofta har ett 

informationsövertag gentemot principalen (Wu och Saunders, 2016). Det är inget som är 

dåligt i sig men om det skulle vara så att parternas incitament är olika kan problem 
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uppkomma i form av att den part som har informationsövertag medvetet eller omedvetet 

förändrar sitt beteende på ett, för den andra parten, oönskat sätt (moral hazard) eller att utbytet 

mellan de två parterna inte blir optimalt (adverse selection) (Berger och Udell, 2002). 

 

Utgångspunkten inom moral hazard är att risk påverkar människors beteende. När exempelvis 

en företagsledare säljer sin del i företaget till en annan ägare flyttas både rätten till företagets 

vinster men också risken att vinsterna kommer att utebli. Människor tenderar att vara mer 

försiktiga med de saker som är oförsäkrade än de som är försäkrade. Sannolikheten är därför 

stor att företagsledaren kan bli något mindre försiktig i driften av företaget då risken ligger 

hos ägaren. (Carrington, 2014).  

 

Adverse selection är en beskrivning av marknadsprocessen under förutsättningen att det råder 

informationsassymmetri mellan agenten och principalen (Carrington, 2014). Eftersom en 

köpare vanligen inte har lika god information om en produkt som säljaren finns det alltid en 

risk för att köparen gör en dålig affär. Ett exempel på det är försäljning av begagnade bilar. 

Säljaren vet oftast om det finns någon defekt men berättar inte detta för köparen. Köparen vet 

om att det kan finnas felaktigheter och är därför inte villig att betala ett så högt pris. Vid 

informationsassymmetri kan problemet med adverse selection därför leda till att de 

transaktioner som äger rum på marknaden inte blir nationalekonomiskt optimala (Akerlof, 

1970).  

Revision är ett verktyg som kan få marknadsprocessen att fungera effektivare. Genom att 

revisorn bestyrker företagsledarens påstående om den trovärdighet som lämnas ut i finansiella 

rapporter reduceras problemen med moral hazard. Revision är också en viktig del för 

kapitalmarknadens effektivitet då det kan minska problemen med adverse selection 

(Carrington, 2014). Även Svensson (2003) beskriver att kreditgivaren är mer obenägen att 

bevilja krediter ju större informationsassymmetrin och därmed agentproblematiken är. Detta 

får stöd från Chow (1982) som menar att revisorn kan nyttjas för att minska de 

intressekonflikter som uppstår i samband med till exempel kreditgivning. För att reglera 

informationsassymmetrin använder sig kreditgivare av bland annat räntesatser och andra 

säkerheter för att skapa incitament för låntagaren att vara mer benägen att betala tillbaka lånet 

(Berger och Udell, 1995). Chow (1982) anser även att revisorn förstärker förtroendet till det 

reviderade bokslutet hos allmänheten och kan på så sätt minska den intressekonflikt som finns 

mellan aktörerna i ett agentförhållande. Ju större intressekonflikten är desto större är behovet 

av en revisor (Chow, 1982). Detta menar även Pentland (2000) och Knechel, Niemi och 

Sundgren (2008) då kontroll av företagets räkenskaper är ett bra sätt att bemöta 

informationsassymmetrin eftersom det visar principalen hur agenten har skött företagets 

angelägenheter. 
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2.3 Revision 

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 9 kap, 3§) är revisorns uppgift att granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning av bolaget. Vid varje 

räkenskapsårs slut ska revisorn lämna en revisionsberättelse till företaget, vilken upprättas 

utifrån en granskning som är så ingående och omfattande som god revisionssed kräver 

(Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap 5§). Revisionsberättelsen ska innehålla följande 

information (Bolagsverket, 2019):   

• att årsredovisningen följer årsredovisningslagen eller annan lag, 

• om revisorn anser att årsstämman ska fastställa resultat- och balansräkningen (och 

resultaträkning och balansräkning för eventuell koncern), 

• vad revisorn anser att årsstämman ska besluta om styrelsens och den verkställande 

direktörens förslag till hur vinsten eller förlusten ska disponeras, och 

• om revisorn anser att årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den 

verkställande direktören. 

Om revisorn upptäcker att det granskade företaget i sina finansiella rapporter har genomfört 

betydande avvikelser från lagar och god redovisningssed eller om revisionen visar på att det 

finns oegentligheter i företaget, måste revisorn rapportera detta i revisionsberättelsen 

(Carrington, 2014).  

 

När revisorn granskar företagets räkenskaper har revisorn en granskande roll. Utöver 

revisorns granskande roll kan revisionens roller delas in i två olika traditioner, tre teorier och 

två perspektiv. Denna modell illustreras nedan i Figur 1 och beskriver var revision är och 

varför revision är viktigt (Carrington, 2014).  

 
Figur 1 - Reviderad version av “Traditioner, teorier och perspektiv på revision” (Carrington, 2014).  

Carrington (2014) menar att revision som försäkran ser revisorn som en länk mellan ägarna 

och ledningen av ett företag. Detta eftersom ägandet och ledningen av en verksamhet ofta är 

separerade från varandra, vilket påverkar ägarnas möjligheter till att försäkra sig om att 

verksamheten sköts effektivt utifrån ägarnas intressen. Thorell och Norberg (2005) menar att 

revisionen kan användas som en säkerhet gentemot intressenterna. Ledningen i företaget kan 

anlita en oberoende part som försäkrar att redovisningen och förvaltningen av bolaget sker på 

ett korrekt sätt och på så sätt ökar trovärdigheten för den information som lämnas ut i de 
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finansiella rapporterna (Carrington, 2014; Menon och Williams, 1994).  

 

Revision som förbättring fokuserar på kvaliteten i de finansiella rapporterna och revisorns roll 

inom denna teorin är att förbättra företagets redovisning (Carrington, 2014). Dessutom ska 

revisorn agera informationsförmedlare mellan dels intressenter som är intresserade av att få ut 

så mycket och så god information från företaget som möjligt och dels företagsledningen och 

ägare med insyn i verksamheten som inte i alla lägen är intresserade av att göra så mycket 

information som möjligt offentlig (Wallace, 2004).  

 

Att se revisionen som försäkring innebär att revisorns roll kan jämföras med ett 

försäkringsbolag (Carrington, 2014). I denna teori används revisionsbyråns kompletta utbud 

av juridiska tjänster och den försäkran som revisionsyrket traditionellt är förknippat med, för 

att försäkra sig om att företagets redovisning har en kvalitet av acceptabel nivå (Wallace, 

2004). Detta görs för att undvika att betala ut ersättning till intressenter vid en juridisk process 

på grund av felaktigheter i de finansiella rapporterna (Menon och Williams, 1994).  

 

Att se revision som komfort innebär att revisorn anses förmedla en grundläggande trygghet. 

Det viktiga inom denna teori är att det finns en revisor så att intressenter inte behöver 

ifrågasätta de finansiella rapporternas kvalitet eller trovärdighet (Carrington och Catasús, 

2007). PwC (u.å., a) beskriver att trygghet skapas genom att en revisor genomför revision på 

företaget. Denna trygghet skapar förtroende för företaget hos intressenter och bidrar till att 

kontakten med intressenterna blir enklare. Detta går hand i hand med teorin om revision som 

legitimering vilket tar fasta på den legitimerande roll revisionen bidrar med. Revisorn finns 

inom denna teori till för att göra de finansiella rapporterna acceptabla och trovärdiga 

gentemot företagets intressenter (Carrington, 2014). 

2.4 Revisionens påverkan på kostnaden för lån 

Revision tillför ofta ett värde till företaget självt, men det finns även flertalet intressenter som 

finner ett värde i att företag låter sig revideras (Carrington, 2014). Framförallt långivare är en 

huvudsaklig intressent i mindre företag som finner ett högt värde i att de finansiella 

rapporterna är reviderade och upprätthåller en hög kvalitet (Van Tendeloo och Vanstraelen, 

2008). Langli och Svanström (2013) menar att revision generellt sett medför att legitimiteten i 

företagets årsredovisning ökar och att denna signalering av reviderade bokslut och legitimitet 

är ett viktigt incitament till att företag väljer att anlita en revisor trots att de inte är 

revisionspliktiga.  

 

Collis et al. (2004) argumenterar för att reviderade räkenskaper kan vara avgörande för 

bankernas beslut om utlåning och företag tenderar därför att anlita revisorer för att kunna 

upprätthålla sin relation med banken. Banker är mer villiga att låna ut pengar till företag som 

har en revisor än till de som inte har revisor (Collis et al., 2004) och Vanstraelen och 

Schelleman (2017) visar att företag som anlitar en revisor får lättare tillgång till finansiella 

krediter. Även kreditvärdigheten påverkas positivt i företag som har en revisor (Langli och 
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Svanström, 2013; Vanstraelen och Schelleman, 2017; Dedman och Kausar, 2012). Lennox 

och Pittman (2011) kom i sin studie från Storbritannien också fram till att kreditvärdigheten 

ökade för företag som valde att behålla revisionen när det blev frivilligt och de menar att det 

beror på att intressenter ser företagen som mer trovärdiga om de väljer att bli reviderade. Kim 

et al. (2011) beskriver att finansiella rapporter som blivit reviderade, medför en ökad 

trovärdighet som bidrar till att informationsassymmetrin mellan kreditgivaren och låntagaren 

minskar och att kreditgivaren med högre säkerhet kan bedöma låntagarens kreditvärdighet. 

Enligt UC (u.å., b) är kreditvärdigheten ett mått på sannolikheten att lånet kan återbetalas och 

Svenska Bankföreningen (2017) beskriver att låntagarens kreditvärdighet påverkar 

räntesättningen på krediten. Dessutom menar Dedman, Kausar och Lennox (2014) att företag 

med en hög kreditvärdighet får lägre kostnader på lån.  

 

Blackwell, Noland och Winters (1998) genomförde en studie på amerikanska företag och 

undersökte om det fanns något samband mellan revision och lägre räntekostnader. I studien 

kom de fram till att företag som har en revisor betalar 0,25 procentenheter lägre ränta än de 

företag som inte har fått sina räkenskaper reviderade. Blackwell et al. (1998) beskriver att den 

försäkran som revisorn ger företagets finansiella rapporter medför att 

övervakningskostnaderna för kreditgivaren kan minska och på så sätt blir även räntorna för 

lånen lägre. Minnis (2011) genomförde en liknande studie 13 år senare och bevisade att 

privata företag i USA som väljer att anlita en revisor betalar 0,69 procentenheter lägre ränta 

på sina lån än företag som väljer att inte anlita en revisor. Kim et al. (2011) utförde en studie 

som fokuserade på sambandet mellan revision och lägre räntekostnader i koreanska företag. 

De kom i sin studie fram till att företag som väljer att använda sig av revision, även när de 

inte är revisionspliktiga, erhåller lägre ränta än företag som inte väljer att använda sig av 

revision (Kim et al., 2011). Detta förklaras av att bankerna vill kompensera för den risk de tar 

när de beviljar en kredit till ett företag vars årsredovisning inte är reviderad (Collis et al., 

2004). Blackwell et al. (1998) kom i sin studie även fram till att riskfyllda företag har 

möjlighet att sänka sina kostnader för lån om de väljer att anlita en revisor och 

Finansinspektionen (2013) beskriver att små företag ofta anses utgöra en större risk för 

kreditgivare. De resultat som tidigare forskning kommit fram till kan ha sin grund i 

agentteorin och informationsassymmetrin som presenteras i avsnitt 2.2. Genom en ökad 

informationsassymmetri, som ofta återfinns i små företag som inte valt att anlita en revisor, 

ökar kreditgivarens övervakningskostnader för att fastställa att låntagarens finansiella 

rapporter är tillförlitliga. Övervakningskostnaderna kompenseras från kreditgivarens sida med 

hjälp av en högre ränta för att täcka den ökade risken i krediten (Collis et al., 2004). 

 

Baserat på resultaten från tidigare forskning bör ett svenskt aktiebolag som inte är 

revisionspliktigt signalera legitimitet och tillförlitlighet med hjälp av revision. Genom att 

anlita en revisor kan företaget anses utgöra en lägre risk för kreditgivaren och kan därmed 

erhålla en lägre kostnad för lånat kapital. Med hänsyn till detta formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Aktiebolag i Sverige som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

revisor, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga och som 

väljer att inte anlita en revisor.  
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2.5 Big Four-revisor 

Big Four är en benämning på de fyra största internationella revisionsföretagen, vilka är EY, 

PwC, Deloitte och KPMG. Inom EU har dessa fyra revisionsföretagen en marknadsandel på 

ungefär 90 procent av samtliga börsnoterade revisionsbyråer (ESCP Europe, 2011). De fyra 

revisionsbyråerna är verksamma globalt och erbjuder tjänster inom revision, försäkring, 

företagsfinansiering samt juridiska tjänster och de samarbetar dessutom på såväl internationell 

som nationell nivå för att utveckla de befintliga arbetsmetoderna (PwC, u.å., b; EY, u.å.; 

Deloitte, u.å.; KPMG, u.å.).  

 

Geiger och Rama (2006) menar att revisorer som arbetar för en Big Four-revisionsbyrå, i 

jämförelse med en revisor som arbetar för andra revisionsbyråer, har en tendens att i högre 

utsträckning ta korrekta beslut angående ett företags fortlevnad. Geiger och Rama (2006) 

menar även att större revisionsbyråer har större incitament till att leverera revisioner av hög 

kvalitet eftersom de har ett större antal kunder. Van Tendeloo och Vanstraelen (2008), som 

har utfört en studie på privata företag, menar att de stora revisionsbyråernas intresse i att 

leverera högkvalitativa revisioner beror på att de vill behålla sin goda ställning på marknaden. 

De stora revisionsbyråerna tenderar att vara mindre anpassningsbara och mindre villiga att 

avstå från att skriva en oren revisionsberättelse eftersom de är mindre beroende av enskilda 

kunder för att överleva, vilket stärker att det finns en högre tillförlitlighet i större 

revisionsbyråers revisioner (De Angelo, 1981). Den tidigare forskningens resultat som 

innebär att större byråer potentiellt har mer att förlora på revisioner med låg kvalitet, gör att 

storleken på revisionsbyrån kan användas som en indikator på kvaliteten på den utförda 

revisionen, och därmed kvaliteten i de finansiella rapporterna som blivit reviderade (De 

Angelo, 1981; Van Tendeloo och Vanstraelen, 2008). Stora revisionsbyråer är inte beroende 

av enskilda kunder för att överleva (De Angelo, 1981) och genom att använda sig av någon av 

revisionsbyråerna som ingår i Big Four får företaget en ökad kvalitet i sina finansiella 

rapporter (DeFond och Jiambalvo, 1994; Teoh och Wong, 1993). Van Tendeloo och 

Vanstraelen (2008) menar att incitamenten för en stor revisionsbyrå att genomföra en 

högkvalitativ revision ökar om risken för att en lågkvalitativ revision kan bli upptäckt är 

högre. De menar att i länder där redovisning och skattelagstiftningen är nära besläktade och 

där granskningar av årsredovisningar görs av skattemyndigheten, är risken högre för att en 

lågkvalitativ revision ska upptäckas (Van Tendeloo och Vanstraelen, 2008). I Sverige finns 

det ett nära samband mellan redovisningen i de finansiella rapporterna och 

skattelagstiftningen (Skatteverket, 2019), vilket gör att de stora revisionsbyråerna i Sverige 

har högre incitament att leverera revision av hög kvalitet. Detta kan kombineras med 

resultaten som Paananen et al. (2016) kommer fram till i sin studie. De redogör för att svenska 

små och medelstora företag väljer att anlita en Big Four-revisionsbyrå för att öka kvaliteten i 

sina finansiella rapporter (Paananen et al., 2016).  

 

Pittman och Fortin (2004) utförde en studie på amerikanska företag som nyligen blivit 

noterade och menar att ett företag som har hög kvalitet i sina finansiella rapporter, också har 

lägre kostnader för lånat kapital. Även Kim, Song och Tsui (2013) har funnit att amerikanska 



 15 

noterade företag som anlitar en revisor från en Big Four-revisionsbyrå betalar lägre 

räntekostnader. När det gäller företag som inte är revisionspliktiga har studier på koreanska 

och spanska privata företag som inte är revisionspliktiga visat att användandet av stora och 

välkända revisionsbyråer inte minskar företagets kostnader för lån (Kim et al., 2011; Huguet 

och Gandía, 2014). Däremot påpekar Karjalainen (2011), som utförde sin studie på privata 

företag i Finland, att användandet av stora och välkända revisionsbyråer minskar företagets 

kostnader för lån. De nordiska ländernas ekonomier liknar varandra mycket och tidigare 

forskning indikerar att det finns likheter mellan de svenska och de finska finansiella systemen 

och de regleringar som finns gällande privata företag (Hyytinen och Pajarinen, 2001). Detta 

gör att de finska resultaten av tidigare forskning i högre utsträckning, än de spanska och 

koreanska resultaten, bör vara tillämpliga på svenska företag. Genom att ett svenskt företag 

som inte är revisionspliktigt anlitar en revisor från en Big Four-revisionsbyrå kan företaget 

alltså transmittera positiva signaler till sina intressenter och framförallt sina långivare, 

gällande kvaliteten på de finansiella rapporterna och på så sätt minska sina kostnader för lånat 

kapital. Med hänsyn till detta formuleras studiens andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

revisionsbyrå som ingår i Big Four, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte 

är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en revisionsbyrå som inte ingår i Big Four.  

2.6 Auktoriserad revisor 

Det finns två olika kategorier av revisorer i Sverige, vilka är godkända revisorer och 

auktoriserade revisorer (Revisorslagen, SFS 2001:883, 1§). Det finns grundkrav som är 

gemensamma för de båda kategorierna. En revisor ska enligt Revisorslagen (SFS 2001:883, 

4§):  

• Yrkesmässigt utöva yrkesmässig revisionsverksamhet, 

• Vara bosatt i Sverige eller annan stat inom EES, 

• Varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare, vara förbjuden att lämna 

juridiskt eller ekonomiskt biträde eller vara föremål för någon motsvarande 

rådighetsinskränkning i en annan stat, 

• Ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet, och 

• Vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.  

 

Kraven som åligger en auktoriserad revisor är något högre eftersom de ska avlägga en 

revisorsexamen hos Revisorsinspektionen utöver ovanstående krav, vilket är något som inte 

krävs för att bli godkänd revisor (Revisorslagen, SFS 2001:883, 4 och 6§§). Skillnaden 

mellan kategorierna är således att de auktoriserade revisorerna har en högre examination än 

de godkända revisorerna. Icke-revisionspliktiga företag i Sverige har möjlighet att välja 

mellan en godkänd och en auktoriserad revisor (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap, 13§). 

Sundgren (1998) har utfört en studie i en finsk kontext där det finns två typer av 

revisorskategorier, certifierade och icke-certifierade revisorer. Sundgren (1998) studerade 

skillnaderna mellan de två revisorskategorierna och skillnaderna i deras benägenhet att lämna 
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en oren revisionsberättelse. Studiens resultat visar på att revisorns certifiering kan påverka 

bedömningarna i revisionen och att en revisor med en certifiering är mer benägen att lämna en 

oren revisionsberättelse (Sundgren, 1998). Dessutom har Niemi (2004) beskrivit i sin studie 

att priset som en revisor kan debitera sina kunder, ökar om revisorn har en högre 

utbildningsnivå. Detta tyder på att kvaliteten och trovärdigheten i revisionen är högre om 

revisorns utbildningsnivå är högre och att marknaden värderar detta genom att betala ett högre 

pris för en revisor med högre utbildningsnivå. Hyytinen och Väänänen (2004) har i sin studie 

undersökt effekterna av finska företags val av revisor och vilken betydelse valet har på 

företagets kreditvärdighet och deras kostnader för lånat kapital. Deras resultat tyder på att 

företag som anlitar en certifierad revisor har lägre räntekostnader och högre kreditvärdering 

än de företag som anlitar en icke-certifierad revisor (Hyytinen och Väänänen, 2004). Däremot 

finner inte Sundgren (1998) något samband mellan användningen av en certifierad revisor och 

en lägre räntekostnad.  

 

Det finns resultat som talar både för och emot att revisorns utbildningsnivå påverkar 

företagets kostnader för lånat kapital. I Sverige är kraven för att bli auktoriserad revisor högre 

än kraven för att bli godkänd revisor (Revisorslagen, SFS 2001:883, 4 och 6§§), vilket bör 

medföra att auktoriserade revisorer kan upprätthålla en högre kvalitet i sitt arbete, än 

godkända revisorer. Dessutom beskriver Niemi (2004) att en revisor med högre 

utbildningsnivå levererar revisioner med högre kvalitet. Genom att ett svenskt icke-

revisionspliktigt företag anlitar en auktoriserad revisor, istället för en godkänd revisor, kan 

alltså kvaliteten och trovärdigheten i revisionen öka. Detta är något som uppskattas av 

kreditgivare och därför har följande hypotes formulerats:  

 

Hypotes 3: Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

auktoriserad revisor, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är 

revisionspliktiga, men som väljer att anlita en godkänd revisor.  

2.7 Studiens forskningmodell  

Utifrån studiens teoretiska referensram har tre hypoteser i tur och ordning tagits fram och 

formulerats med grund i tidigare forskning som visar hur det frivilliga valet av revision, en 

Big Four-revisor samt en auktoriserad revisor påverkar kostnaden för lånat kapital i svenska 

aktiebolag som inte är revisionspliktiga. I studiens forskningmodell (Figur 2) presenteras de 

områden som studeras avseende revisionens påverkan på företags räntekostnader. I modellen 

presenteras även förväntningar på hur hypotesernas variabler påverkar studiens beroende 

variabel, företags räntekostnader. Modellen ligger till grund för de test som utförs för att 

kunna förkasta eller acceptera hypoteserna.  
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Figur 2. Studiens forskningmodell  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för hur studiens syfte ska uppfyllas. Det inleds med 

en övergripande beskrivning av studiens angreppssätt och metodval och fortsätter med en 

redogörelse för hur litteraturstudien, som ligger till grund för hypotesformuleringen, har 

utförts. Dessutom framställs källkritik i detta avsnitt. Därefter beskrivs tillvägagångssättet 

som använts för att samla in och bearbeta data. Vidare presenteras studiens variabler och 

tester. Avslutningsvis beskrivs tillförlitligheten i studien genom att avsnittet avslutas med 

validitet och reliabilitet. 

3.1 Angreppssätt och metodval 

Denna studie utgår från en kvantitativ analys med en deduktiv ansats. Det innebär att studien 

analyserar tidigare studier och skrivelser inom ämnet och utifrån detta formulerar hypoteser 

som prövas (Söderbom och Ulvenblad, 2016). Den deduktiva ansatsen har utgångspunkt i 

tidigare studier (ex. Blackwell et al., 1998.; Kim et al., 2011; Vanstraelen et al., 2007) som 

förespråkar att företag utan revision har högre räntekostnader än företag som väljer att 

använda revision. Dessutom visar tidigare studier att företag som väljer att anlita en revisor 

från en Big Four-revisionsbyrå eller en auktoriserad revisor har lägre kostnader för lånat 

kapital än företag som väljer att anlita en revisor från någon annan än en Big Four-

revisionsbyrå eller som väljer att anlita en godkänd revisor (De Angelo, 1981; Van Tendeloo 

och Vanstraelen, 2008; Pittman och Fortin, 2004; Karjalainen, 2011; Niemi, 2004; Hyytinen 

och Väänänen, 2004). De tidigare studiernas resultat har medfört att det initialt fanns vissa 

förväntningar på resultatet och därmed kunde studien inte utföras i enlighet med ett induktivt 

angreppssätt, som är motsatsen till det deduktiva angreppssättet (Bryman och Bell, 2007). 

Genom att använda en deduktiv ansats går studien från teori till empiri (Söderbom och 

Ulvenblad, 2016). Tidigare studier som behandlar ämnesområdet har betraktats och utifrån 

dessa har studiens tre hypoteser formulerats. Hypoteserna har testats med hjälp av deskriptiv 

statistik, t-test, korrelationsanalys och en regressionsanalys för att dra slutsatser om huruvida 

de kan accepteras eller förkastas för icke-revisionspliktiga företag i en svensk kontext. Det 

finns tidigare studier inom ämnet som är utförda i Sverige men de har ofta en kvalitativ 

inriktning. Det är därför av vikt att komplettera dessa med en kvantitativ studie för att göra 

resultaten mer generaliserbara (David och Sutton, 2016).  

3.2 Litteraturstudie och källkritik 

Med utgångspunkt i tidigare forskning som redogjort för sambandet mellan revision och 

kostnaden för lånat kapital har en litteraturgenomgång som ligger till grund för denna studie 

kunnat utföras. Genomgången av tidigare studier och forskning inom ämnet inleddes brett för 

att skapa en överblick över befintlig forskning och vilken forskningslucka som kunde 

identifieras. I den breda genomgången anträffades forskning med grund i andra länder och en 

forskningslucka kunde identifieras genom avsaknaden av kvantitativ forskning inom ämnet i 
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en svensk kontext. Dessutom kunde inte heller någon forskning som behandlar sambandet 

mellan Big Four-revisorer och auktoriserade revisorer och kostnaden för lånat kapital från 

kreditinstitut identifieras i svensk kontext. När problemen identifierats delades 

litteratursökningen upp i fyra olika delar, och den första delen bestod av att söka litteratur och 

forskning som övergripande behandlade kreditgivning och revision. Sökorden som användes i 

denna del var “bank loans to small firms”, “credit granting” och “audit in small firms”. Den 

andra delen av litteratursökningen fokuserade på att hitta forskning och litteratur som 

behandlar sambandet mellan den frivilliga revisionen och kostnaden för lånat kapital. Den 

tredje delen av litteratursökningen fokuserade på att finna forskning angående hur valet av en 

Big Four-revisionsbyrå påverkar kostnader för lånat kapital och den fjärde delen fokuserade 

på att finna forskning kring sambandet mellan revisorns utbildningsnivå och kostnaden för 

lånat kapital. För att finna forskning som var användbar till de tre sistnämnda delarna av 

litteraturgenomgången bestod sökningarna av olika kombinationer av följande sökord: “Cost 

of debt”, “Accounting quality”, “Audit in SME”, “Big Four”, “Audit quality”, “Audit in 

private firms”, “Voluntary audit”, “Credit Rating”, “Audit firm-size” och “Auditor choice”. 

För att hitta studier som kan användas för att jämföra denna studiens resultat med tidigare 

studier har litteratursökningen framförallt fokuserats på mindre företag och företag som i 

andra länder inte omfattas av revisionsplikt. Eftersom aktiebolags revision och rapportering 

av finansiell information till stor del är lagstadgad i Sverige genomfördes även en genomgång 

av de lagar och regler som fanns inom ämnet år 2017. Framförallt var Aktiebolagslagen, 

Revisorslagen och Revisionslagen av intresse.  

 

Vetenskapliga artiklar har använts för att skapa en vetenskaplig grund till studiens problem 

och forskningsfråga. För att finna relevanta vetenskapliga artiklar användes databasen Google 

Scholar samt Högskolan i Halmstads sökmotor OneSearch. Med hjälp av referenser i tidigare 

forskning kunde ytterligare relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur anträffas. Den 

tryckta litteratur som använts i studien är till stor del litteratur som ingår i 

Civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad. Övrig användbar litteratur har lånats från 

Ängelholms och Högskolan i Halmstads bibliotek. Det finns en medvetenhet om att det i den 

teoretiska referensramen förekommer litteratur som inte är vetenskapligt granskad. Däremot 

har de källor som använts i denna studie noga granskats för att fastställa lämpligheten och 

säkerställa källornas trovärdighet. De vetenskapliga artiklar som använts har publicerats i 

olika tidskrifter och har därför genomgått en granskning innan publicering. Dessutom är de 

använda vetenskapliga artiklarna vanligt förekommande i tidigare forskning inom ämnet 

vilket stärker vår uppfattning om trovärdigheten. Den litteratur som funnits användbar vid 

genomgången av tidigare forskning har sökts upp i original för att minska risken för 

feltolkningar.  

 

Vid arbetet med att utforma den teoretiska referensramen har målet varit att framställa den 

senaste forskningen som påträffats inom ämnet. Detta ökar “nyhetsvärdet” i studien eftersom 

den senaste forskningen kan antas ha tagit del av den tidigare forskning som finns inom ämnet 

och anpassat denna till en tid som är aktuell för studien. I de fall äldre källor har använts finns 

det en medvetenhet om att förändringar kan ha skett. Däremot anses dessa källor ändå vara av 

stor vikt i studien för att ge en bredd i litteraturgenomgången och i de flesta fall kan de äldre 
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källornas aktualitet styrkas och verifieras med hjälp av litteratur som är publicerad vid ett 

senare tillfälle. Äldre källor har även använts i de fall de har en stor betydelse för 

forskningsområdet, exempelvis Jensen och Meckling (1976), Blackwell et al. (1998) eller De 

Angelo (1981).  

3.3 Urval och datainsamling 

Det material som ligger till grund för studiens resultat och analys är årsredovisningar från 

svenska icke-revisionspliktiga aktiebolag och urvalet har därför genomförts baserat på dessa 

kriterier. För att kunna genomföra urval och datainsamling har databasen Retriever 

Bolagsinfo använts. Denna databas ställer information om alla svenska företag till förfogande 

och databasen erbjuder möjligheten att tillgå de årsredovisningar som skickats in till 

Bolagsverket (Högskolan i Halmstad, 2019). Enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078, 6 kap. 

1–2§§) är alla svenska aktiebolag skyldiga att upprätta och offentliggöra en årsredovisning. 

Denna skyldighet finns normalt inte hos mindre företag i andra bolagsformer 

(Bokföringslagen, SFS 1999:1078, 6 kap. 1–2§§) och det är därför relevant att endast 

aktiebolag bearbetas i denna studie.  

 

Studien baseras på icke-revisionspliktiga aktiebolag och med anledning av detta var det första 

urvalskriteriet att företag som skulle ingå i studien är aktiebolag som inte är revisionspliktiga 

enligt kraven i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Detta var en förutsättning för att kunna 

undersöka vilken betydelse den frivilliga revisionen har på företagets kostnader för lån 

eftersom det i urvalet då förekommer både företag som frivilligt anlitar en revisor samt 

företag som inte anlitar en revisor. 

 

Vid urvalstillfället 2019-03-13 fanns 390 409 aktiva aktiebolag i Sverige som inte omfattas av 

revisionsplikt. Detta urval selekterades genom att i Retriever Bolagsinfo filtrera på 

bolagsform aktiebolag, samtliga regioner i Sverige samt genom att markera “Ej revisorspliktig 

med revisor” och “Ej revisorspliktig utan revisor”. Det fanns vid urvalstillfället 362 810 antal 

ej revisorspliktiga aktiebolag utan revisor och 27 599 antal ej revisorspliktiga aktiebolag med 

revisor. I genomgången av tidigare studier (Minnis, 2011; Karjalainen, 2011; Kim et al., 

2011) upptäcktes att det sker exkluderingar i stickprovet efter att det första slumpmässiga 

urvalet har genomförts eftersom det i det första urvalet ingår företag som i slutändan inte är 

relevanta för studien. Utifrån dessa observationer gjordes inledningsvis ett urval av 1 000 

företag genom ett obundet slumpmässigt urval, för att undvika att det slutgiltiga stickprovet 

skulle bli för litet. Ett obundet slumpmässigt urval är en bra urvalsteknik när det finns en stor 

population (David och Sutton, 2016), vilket är fallet för denna studie. De 1 000 företagen som 

slumpmässigt valdes ut fördelades jämt mellan de aktiebolag som inte anlitat en revisor och 

de aktiebolag som anlitat en revisor, det vill säga att det första urvalet bestod av 500 

aktiebolag ur varje kategori. Det obundna slumpmässiga urvalet kunde verkställas med hjälp 

av en slumpgenerator i Microsoft Excel som tog fram 500 slumptal med urvalsstorleken 362 

810 aktiebolag och 500 slumptal med urvalsstorleken 27 599 aktiebolag. Urvalet gjordes 

därefter genom att tilldela de 362 810 aktiebolagen under kategorin “Ej revisorspliktig utan 
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revisor” och de 27 599 aktiebolagen under kategorin “Ej revisorspliktig med revisor” i 

Retriever Bolagsinfo en siffra vardera, varpå de aktiebolag som hade en siffra som 

överensstämde med slumptalen valdes ut.  

 

Efter att företagen som skulle ingå i studien valts ut exporterades företagens information för 

år 2017 från Retriever Bolagsinfo till Microsoft Excel. 2017 års information användes 

eftersom majoriteten av företagen har räkenskapsår som följer kalenderåret. Detta gör att den 

senaste årsredovisningen som fanns tillgänglig vid urvalstillfället var 2017 års information. 

Från dessa aktiebolagen exkluderades, i enlighet med tidigare studier (Pittman och Fortin, 

2004; Van Tendeloo och Vanstraelen, 2008; Kim et al., 2011), bank-, finans- och 

försäkringsföretag i ett andra urval eftersom dessa företagen omfattas av annan lagstiftning 

(Bolagsverket, 2014; Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554, 1 kap. 2§). När urvalen hade 

genomförts upptäcktes att det fanns företag som inte hade några skulder till kreditinstitut och 

företag som inte redovisat några räntekostnader för år 2017. Eftersom kostnaden för lånat 

kapital från kreditinstitut är den beroende variabeln som undersöks i denna studie 

exkluderades de företag som inte hade några skulder till kreditinstitut och de företag som inte 

redovisat några räntekostnader i det tredje urvalet. Då beräkningarna som görs i denna studie 

grundar sig i aktiebolagens resultat- och balansräkningar för 2017 och för att öka 

jämförbarheten i studien, exkluderades även företag som hade räkenskapsår som över- eller 

understeg 12 månader. Detta resulterade i 248 kvarvarande företag med revisor och 221 

kvarvarande företag utan revisor.  

 

Fortsättningsvis kontrollerades kvarvarande företags årsredovisningar. Det upptäcktes att det i 

urvalet fanns företag som var publika, ägs av kommuner eller stiftelser, eller har publika eller 

utländska moderbolag. Dessa exkluderades ur urvalet eftersom studien fokuserar på mindre 

svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga. I större koncerner finns det krav på att minst 

en av moderbolagets revisorer ska vara auktoriserad (Aktiebolagslag, SFS 2005:551, 9 kap, 

13 och 14§§). Dessutom måste minst en revisor som reviderar ett dotterbolag, även vara 

revisor för moderbolaget (Aktiebolagslag, SFS 2005:551, 9 kap, 20§), vilket gör att icke-

revisionspliktiga aktiebolag som ingår i en större koncern med stor sannolikhet har en 

auktoriserad revisor. Om företag som ingår i en större koncern inkluderas i denna studie 

minskar jämförbarheten med övriga företag och tillförlitligheten i studien minskar. Detta gör 

att svenska icke-revisionspliktiga aktiebolag som ingår i en större koncern exkluderades ur 

studien.  

 

Vid den manuella kontrollen av ej revisorspliktiga företag med revisor uppmärksammades att 

det fanns företag som inte hade någon revisor och vid kontrollen av ej revisorspliktiga företag 

utan revisor uppmärksammades att det fanns företag som hade revisor. Dessa företagen låg 

alltså inte under rätt kategori i Retriever Business för år 2017 och sorterades därför ut som 

felsorterade i Retriever Business och exkluderades ur studiens urval.  

 

När den manuella genomgången av kvarvarande företag utfördes upptäcktes extrema värden 

för räntekostnaderna i procent. För att öka studiens generaliserbarhet och jämförbarhet 

genomfördes avgränsningar i kolumnen för räntekostnader i procent och därmed exkluderades 
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företag med extremvärden som hamnade utanför den 5:e och 95:e percentilerna gällande 

räntekostnad i procent, precis som i tidigare studier (Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 

2004; Kim et al., 2011). Detta genomfördes för att eliminera faktorer som kan göra studiens 

resultat missvisande (Körner och Wahlgren, 2015).  

 

Efter den manuella genomgången av företagens årsredovisningar fanns 160 kvarvarande 

aktiebolag med revisor och 167 kvarvarande aktiebolag utan revisor. Detta utgör studiens 

slutgiltiga urval. Urvalets olika steg presenteras nedan i Tabell 1. 

 
 

Ej revisorspliktig 

med revisor 

Ej revisorspliktig 

utan revisor 

Slumpmässigt urval 500 500 

Data saknas för 2017 -10 -14 

Bank, finans och försäkringsbolag -17 -6 

Saknar räntekostnader eller lån till kreditinstitut -217 -246 

Räkenskapsår som avviker från 12 månader -8 -13 

Delsumma 1 248 221 

Moderbolag som är kommun, stiftelse eller 

publikt 

-1 -4 

Moderbolag som är utländskt -9 -8 

Ingår i stor koncern -26 -8 

Felsorterad i Retriever Business -34 -15 

Delsumma 2 178 186 

Extremvärden räntekostnad -18 -19 

Slutgiltigt urval 160 167 

Tabell 1. Urval 
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3.4 Undersökningens variabler 

För att kunna genomföra denna kvantitativa studie och testa de hypoteser som formulerats 

krävs olika variabler som är relevanta för att kunna besvara vad som påverkar ett företags 

räntekostnader. En beskrivning av de variabler som använts och betraktas i studien följer 

nedan.  

3.4.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är kostnad för lånat kapital, även kallat räntekostnad. Detta är den 

beroende variabeln eftersom studiens ändamål är att studera olika faktorer som påverkar nivån 

på räntekostnaden. Denna finns inte att observera direkt i företagens årsredovisningar och har 

därför, i enlighet med tidigare studier (Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 2004; Minnis, 

2011; Kim et al., 2011), beräknats genom att dividera företagets räntekostnader med ett 

genomsnitt av företagets ingående och utgående långfristiga skulder till kreditinstitut adderat 

med ett genomsnitt av företagets ingående och utgående kortfristiga skulder till kreditinstitut. 

Resultatet multiplicerades sedan med 100 för att formulera kostnaden för lånat kapital i 

procent. Summan av de långfristiga och kortfristiga skulderna till kreditinstitut har använts 

med anledning av att studiens huvudfokus är att undersöka sambandet mellan frivillig revision 

och företagets kostnader för lånat kapital hos kreditinstitut. En kortfristig skuld till 

kreditinstitut är en skuld som förfaller inom 12 månader, medan långfristiga skulder är de 

skulder som har en löptid som överstiger 12 månader (BFNAR 2008:1). Eftersom kortfristiga 

skulder till koncern eller intresseföretag kan innehålla leverantörsskulder, som inte är 

räntebärande, har dessa poster inte inkluderats i beräkningen (BFNAR 2008:1).  

 

Det finns en medvetenhet om att posten räntekostnader och liknande resultatposter utöver 

räntekostnader för lånat kapital hos kreditinstitut även kan innehålla ränta på lånat kapital från 

andra aktörer samt dröjsmålsränta och valutakursdifferenser (BFNAR 2008:1). Däremot är 

externt ägarkapital och utländsk finansiering ovanligt i små företag och andra finansiella 

kostnader än räntekostnader i små företag är därmed begränsade (Hyytinen och Pajarinen, 

2007). Därför anses dessa inte ha någon inverkan som stör tillförlitligheten i denna studie. 

Hela posten räntekostnader och liknande resultatposter inkluderas därför i studiens 

beräkningar. 

Ekvation 1. Beräkning av företagets räntekostnad i procent. 
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3.4.2 Oberoende variabler 

Frivillig revision 

Det första steget i studien fokuserar på den första hypotesen och syftar till att acceptera eller 

förkasta om ett aktiebolag i Sverige, som inte är revisionspliktiga men som väljer att anlita en 

revisor, har lägre räntekostnader än företag som inte är revisionspliktiga och som väljer att 

inte anlita en revisor. Den första oberoende variabeln är därmed revisorn. För att undersöka 

hur revisorn påverkar den beroende variabeln används en dummyvariabel som antar värdet ett 

(1) för de företag som frivilligt anlitat en revisor, och noll (0) för de företag som inte anlitar 

en revisor. I enlighet med tidigare forskning (Lennox och Pittman, 2011; Kim et al., 2011; 

Dedman et al., 2014; Blackwell et al., 1998) är förväntningen att ett negativt samband mellan 

revision och räntekostnad föreligger. Studiens förväntan på resultatet är alltså att användandet 

av en revisor sänker räntekostnaden.  

 

Big Four-revisor 

Fortsättningsvis fokuserar studien på den andra hypotesen och syftar till att acceptera eller 

förkasta om ett svenskt aktiebolag som inte är revisionspliktigt, men som väljer att anlita en 

revisionsbyrå som ingår i Big Four, har lägre räntekostnader än ett icke-revisionspliktigt 

aktiebolag som väljer att anlita en revisionsbyrå som inte ingår i Big Four. Detta steg 

fokuserar alltså enbart på icke-revisionspliktiga företag som valt att anlita en revisor. För att 

undersöka hur en Big Four-revisor påverkar företagens räntekostnader används även här en 

dummyvariabel som antar värdet ett (1) om företaget har valt en revisionsbyrå som ingår i Big 

Four, och värdet noll (0) om företaget har valt en annan revisionsbyrå, som inte ingår i Big 

Four. Tidigare studier har visat att större revisionsbyråer levererar revisioner av högre kvalitet 

(Geiger och Rama, 2006; De Angelo, 1991) och att företag som använder Big Four-revisorer 

har lägre räntekostnader (Karjalainen, 2011). Förväntningarna på resultatet är därför att det 

finns ett negativt samband mellan ett aktiebolag som anlitar en revisor från en Big Four-

revisionsbyrå och dess räntekostnader. Förväntningen är alltså att räntan minskar om revisorn 

som anlitats arbetar på en revisionsbyrå som ingår i Big Four.  

 

Auktoriserad revisor 

Studiens sista oberoende variabel är om ett företag anlitat en auktoriserad eller godkänd 

revisor. Denna del av studien fokuserar på den tredje hypotesen och syftar till att acceptera 

eller förkasta om ett svenskt aktiebolag som inte är revisionspliktigt, men väljer att anlita en 

auktoriserad revisor har lägre räntekostnader än ett svenskt aktiebolag som inte är 

revisionspliktiga och som väljer att anlita en godkänd revisor. Även detta steg i studien 

fokuserar endast på icke-revisionspliktiga företag som valt att anlita en revisor. Precis som för 

revisor och Big Four-revisor används även här en dummyvariabel för att studera om det finns 

något samband mellan anlitandet av en auktoriserad revisor och företagets räntekostnader. 

Dummyvariabeln antar värdet ett (1) om företaget anlitat en auktoriserad revisor, och värdet 

noll (0) om företaget anlitat en godkänd revisor. Tidigare studier beskriver att en revisors 

utbildningsnivå påverkar revisionens kvalitet och trovärdighet (Niemi, 2004; Sundgren, 

1998), vilket är något som uppskattas av kreditgivare. Förväntningen på resultatet är därmed 

ett negativt samband mellan ett företags räntekostnader och användandet av en auktoriserad 
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revisor. Förväntningen är alltså att ett företags kostnader för lånat kapital minskar om de 

använder en auktoriserad revisor.  

3.4.3 Kontrollvariabler 

Denna studie syftar till att undersöka det frivilliga valet av revision och dess samband med 

företagets räntekostnader. Detta utförs genom att använda studiens beroende och oberoende 

variabler som presenterats ovan. Däremot finns det även andra parametrar som sannolikt 

påverkar företagets kostnad för lånat kapital och därför inkluderas ett antal kontrollvariabler i 

studien. Detta är något som även tidigare studier gjort och genom att inkludera 

kontrollvariabler i studien minskar risken för att resultatet får en bristfällig trovärdighet 

(Newbold, Carlson och Thorne, 2012).  

 

Den beroende variabeln i studien, räntekostnaden, bestäms i sin helhet av den kreditgivare 

som beviljar eller följer upp en kredit. För att välja ut de bästa möjliga kontrollvariablerna 

vore det därför aktuellt att använda de variabler som kreditgivare använder vid sin bedömning 

av ett företag. Den informationen tenderar däremot att vara svår att få tillgång till eftersom 

alla kreditgivare dels inte använder sig av precis samma bedömning och dels inte vill 

offentliggöra sina interna bedömningsmaterial. Dessutom finns det en risk att företag 

använder kreditgivarnas bedömningsmaterial för att manipulera sina årsredovisningar och 

annan företagsinformation till att passa bra och in i kreditgivarnas bedömningar, om dessa var 

offentliga. Dessutom beskrev Annika Werner Brynéus och Per Greiff (2018), som arbetar på 

SEB, på en gästföreläsning på Högskolan i Halmstad att personbedömning är något som är 

mycket viktigt vid kreditgivning. Detta är något som är svårt att studera i en kvantitativ studie 

eftersom den bedömningsvariabeln är svår att mäta i siffror. Kreditgivare är inte intresserade 

av att basera sina beslut på faktorer som anses vara svåra att mäta och den finansiella 

informationen blir därför viktigare att förhålla sig till (Bruns och Fletcher, 2008). UC (u.å, a) 

menar att viktiga faktorer att ta hänsyn till för att bedöma risken i ett företag är bland annat 

betalningsanmärkningar, likviditet, lönsamhet, ålder, storlek och skuldsättning. 

 

Storlek 

Vid kreditgivning anses små företag utgöra en större risk för kreditgivaren 

(Finansinspektionen, 2013) och dessutom tenderar informationsassymmetrin mellan företaget 

och kreditgivaren att vara större när det gäller små företag (Svensson, 2003). Enligt 

agentteorin som presenteras ovan, i avsnitt 2.2, kompenserar bankerna riskfyllda krediter med 

bland annat högre ränta (Collis et al. 2004). I tidigare studier som studerat revisionens 

påverkan på kostnaden för lånat kapital har därför storlek inkluderats som en kontrollvariabel 

(Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 2004; Minnis, 2011), vilket även är fallet i denna 

studie. Ett företags storlek kan definieras på olika sätt, men för att göra studien jämförbar med 

tidigare studier har företagets bokförda värde av totala tillgångar år 2017 använts för att mäta 

företagets storlek. I enlighet med tidigare studier logaritmeras värdet av företagens totala 

tillgångar för att minska extremvärdens inverkan på resultatet (Karjalainen, 2011; Pittman och 

Fortin, 2004; Huguet och Gandía, 2014; Minnis, 2011).  
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Ålder 

Hyytinen och Pajarinen (2007) har tidigare studerat skillnaden mellan unga och äldre 

mikroföretags kostnader för lånat kapital och kom fram till att kostnaden för lånat kapital är 

högre för yngre företag. Dessutom kan företagets ålder vara en variabel för längden på 

relationen med företagets kreditgivare vilket bör påverka företagets kostnader för lånat kapital 

(Blackwell et al., 1998; Karjalainen, 2011) I denna studie används företagets ålder beräknat 

som antal år från företagets registreringsår fram till 2017. 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som visar ett företags finansiella risk då det ställer 

företagets främmande kapital i relation till företagets egna kapital (Carlsson, 2014). Detta 

nyckeltal är ett mått på ett företags räntekänslighet (Carlsson, 2014). En högre skuldsättning 

kan med hög sannolikhet innebära en högre risk för företagets kreditgivare. Eftersom 

kreditgivare kompenserar ökad risk med högre ränta (UC, u.å, b; Collis et al., 2004; Dedman 

et al., 2014) och i enlighet med tidigare studier (Karjalainen, 2011; Kim et al., 2011; Minnis, 

2011) inkluderas skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel även i denna studie. 

Skuldsättningsgraden har i studien beräknats som summan av långfristiga och kortfristiga 

skulder år 2017 dividerat med företagets eget kapital år 2017. 

 

Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgraden är ett mått som visar företagets förmåga att betala sina räntekostnader 

(Carlsson, 2014). Dessutom signalerar räntetäckningsgraden likviditetsproblem eftersom om 

ett företag inte kan betala sina räntekostnader, bör företaget inte heller kunna betala sina 

övriga skulder, såsom leverantörsskulder exempelvis (Carlsson, 2014). Detta mått är viktigt 

för att kreditgivaren ska kunna värdera risken för att kredittagaren inte kan fullfölja sina 

åtaganden enligt kreditavtalet, vilket är en viktig del av kreditbedömningen (Lag om bank- 

och finansieringsrörelse, SFS 2004:297; Funered, 1994). Detta mått inkluderas därför i 

studien som en kontrollvariabel och beräknas genom att ställa det befintliga resultatet efter 

finansiella intäkter i relation till företagets räntekostnader.  

 

Lönsamhet 

För att ett företag ska överleva på lång sikt erfordras att företaget är lönsamt att bedriva. 

Dessutom beskriver tidigare forskning att företag med en tillfredsställande lönsamhet har 

bättre möjligheter att återbetala sina skulder och utgör en mindre risk för att gå i konkurs 

(Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 2004). Lönsamheten bör därför vara av vikt vid 

kreditgivarnas riskbedömning av krediten samt vid bedömningen av hur hög kostnaden för det 

lånade kapitalet bör vara och vägs därför in som en kontrollvariabel. Även lönsamhet kan 

definieras på olika sätt och i denna studie har räntabiliteten på totalt kapital använts som ett 

mått för lönsamhet eftersom det visar hur effektivt företaget använder sina resurser för att 

skapa vinst (Carlsson, 2014). Dessutom beskriver måttet hur konkurrenskraftigt företaget är 

och hur känsligt företaget är för konjunktursvängningar (Carlsson, 2014), vilket bör vara 

intressant för kreditgivaren vid helhetsbedömningen av företaget. Måttet har räknats fram 

genom att relatera överskottet i verksamheten efter finansiella intäkter till företagets totala 

tillgångsmassa.  
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Kassalikviditet 

För att bedöma kredittagarens möjligheter att betala ränta och amortering på sitt lånade 

kapital, tittar kreditgivare även på kassalikviditeten. Detta är ett mått på huruvida ett företag 

kan betala sina kortfristiga skulder (Carlsson, 2014). En bra kassalikviditet indikerar mindre 

risk för att företaget ska gå i konkurs och större chans för att företaget fullgör sina åtaganden 

enligt kreditavtalet, vilket är en viktig del i kreditgivarens riskbedömning (Funered, 1994). 

Kassalikviditeten har i denna studie beräknats som företagets omsättningstillgångar minus 

varulager dividerat med företagets kortfristiga skulder.  

 

Materiella anläggningstillgångar 

Finansiering till mindre företag anses utgöra en större risk för kreditgivare 

(Finansinspektionen, 2013) och kreditgivare är därför intresserade av vilka möjligheter 

företaget har att ställa säkerheter för det lånade kapitalet (Svensson och Ulvenblad, 2000; 

Bruns och Fletcher, 2008). Kim et al. (2011) beskriver att graden av materiella 

anläggningstillgångar påverkar risken i krediten eftersom ett företag med hög grad av 

materiella anläggningstillgångar har bra möjligheter att ställa säkerheter för sina krediter. 

Detta påverkar i sin tur företagets återbetalningsförmåga, vilken banken bedömer vid 

kreditgivning (Funered, 1994), eftersom säkerheterna kan realiseras och användas som 

betalning till företagets fordringsägare vid en eventuell obeståndssituation. En högre grad av 

säkerhet påverkar kostnaden för lånat kapital och i enlighet med tidigare studier (Kim et al., 

2011; Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 2004; Lennox och Pittman, 2011) har andelen 

materiella anläggningstillgångar inkluderats som en kontrollvariabel även i denna studie. 

Kontrollvariabeln beräknas genom att sätta företagets materiella anläggningstillgångar år 

2017 i relation till företagets totala tillgångar år 2017.  
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Variabel Beskrivning Förväntad 

påverkan 

Beroende variabel 
  

Räntekostnad (%) Företagets räntekostnader divideras med ett genomsnitt av företagets 

ingående och utgående långfristiga skulder till kreditinstitut adderat 

med ett genomsnitt av företagets ingående och utgående kortfristiga 

skulder till kreditinstitut, multiplicerat med 100. 

 

- 

Oberoende variabler 
  

Frivillig revision Dummyvariabel som motsvarar värdet 1 för de företag som inte är 

revisionspliktiga men som anlitar en revisor och värdet 0 för de företag 

som inte är revisionspliktiga och som inte anlitar en revisor.  

- 

Big Four-revisor Dummyvariabel som motsvarar värdet 1 för de företag som inte är 

revisionspliktiga men som anlitar en Big Four-revisor och värdet 0 för 

det företag som inte är revisionspliktiga men som anlitar en revisor som 

inte är en Big Four-revisor. 

- 

Auktoriserad revisor Dummyvariabel som motsvarar värdet 1 för de företag som inte är 

revisionspliktiga men som anlitar en auktoriserad revisor och värdet 0 

för det företag som inte är revisionspliktiga och som anlitar en revisor 

som inte är auktoriserad.  

- 

Kontrollvariabler 
  

Storlek (ln) Den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar år 2017.  - 

Ålder Antal år från företagets registreringsår till år 2017.  - 

Skuldsättningsgrad Summan av långfristiga och kortfristiga skulder år 2017 dividerat med 

företagets eget kapital år 2017.  
+ 

Räntetäckningsgrad Summan av företagets resultat efter finansiella intäkter år 2017 

dividerat företagets räntekostnader år 2017.  
- 

Lönsamhet (%)  Summan av företagets resultat efter finansiella intäkter år 2017 

dividerat med företagets totala tillgångar år 2017. 
- 

Kassalikviditet (%) Summan av företaget omsättningstillgångar minus varulager år 2017, 

dividerat med företagets kortfristiga skulder år 2017.  
- 

Materiella 

anläggningstillgångar (%) 

Företagets materiella anläggningstillgångar år 2017 dividerat med 

företagets totala tillgångar år 2017. 
- 

Tabell 2. Studiens variabler och dess påverkan på den beroende variabeln 
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Det finns en medvetenhet om att det finns fler kontrollvariabler än de som inkluderats i denna 

studie som påverkar ett företags kostnad för lånat kapital. Däremot kan för många 

kontrollvariabler ha en negativ inverkan på studiens resultat (Körner och Wahlgren, 2015), 

och därför har endast de kontrollvariabler som anses vara relevanta för just denna studie 

inkluderats. De kontrollvariabler som inkluderas anses ha stor påverkan på räntekostnaden 

och är därför relevanta för studien. 

3.5 Test av studiens hypoteser 

För att testa studiens tre hypoteser har ett antal statistiska tester använts och genomförts med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. All insamlad data sammanställdes i Excel och 

exporterades sedan till SPSS för att kunna genomföra de statistiska testerna. Eftersom 

studiens beroende variabel, räntekostnad, inte enbart påverkas av om ett icke-revisionspliktigt 

företag har anlitat en revisor eller inte och vilken typ av revisor ett företag anlitat, används i 

denna studie ett antal andra variabler utöver de oberoende variablerna. Med hjälp av att 

använda flera variabler som kan tänkas påverka räntekostnaden kunde kunskapen om vad som 

påverkar kostnaden för lånat kapital i ett icke-revisionspliktigt svenskt aktiebolag utökas 

(Newbold et al., 2012). I följande avsnitt beskrivs de tester, deskriptiv statistik, t-test, 

korrelationsanalys och regressionsanalys, som genomförts för att testa studiens hypoteser och 

för att skapa en uppfattning om hypoteserna kan förkastas eller accepteras. Eftersom det i 

denna studie tas upp flertalet faktorer som kan komma att påverka studiens beroende variabel, 

räntekostnad, är en multipel regressionsanalys en lämplig statistisk metod att använda. För att 

kunna genomföra de olika statistiska testerna på ett tillförlitligt sätt krävs att variablerna är 

normalfördelade (Körner och Wahlgren, 2015). Det upptäcktes vid exporteringen av data från 

Excel till SPSS att standardavvikelsen översteg medelvärdet för variablerna 

räntetäckningsgrad, kassalikviditet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på totalt kapital, totala 

tillgångar och för materiella anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar. Det tyder 

på att variablerna är snedfördelade, vilket gjorde logaritmering nödvändig för att 

omstrukturera de snedfördelade variablerna till att bli normalfördelade (Dahlström, 2011). I 

urvalet fanns företag som hade negativa tal för räntetäckningsgraden och räntabiliteten på 

totalt kapital, med hänsyn till att företagen gjort ett negativt resultat. Detta gjorde att 

variablerna inte gick att logaritmera på ett tillförlitligt sätt eftersom det inte är möjligt att 

logaritmera ett negativt tal (Gennow, Gustafsson och Silborn, 2013). För variabeln materiella 

anläggningstillgångar ansågs skillnaden mellan medelvärdet och standardavvikelsen inte vara 

av betydelse för studiens resultat eftersom det endast skiljer två procentenheter mellan 

värdena. Denna variabel logaritmerades därför inte. De variabler som normalfördelades 

genom logaritmering var kassalikviditet, skuldsättningsgrad och totala tillgångar.  

3.5.1 Deskriptiv statistik 

För att skapa en översiktlig bild och en sammanfattning av den insamlade datan genomfördes 

först och främst en sammanställning av den deskriptiva statistiken. Detta kan även kallas för 

att genomföra en univariat analys, och innebär en sammanställning av varje variabel var för 
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sig (Newbold et al., 2012). Detta skapade en godtycklig bild över varje variabel var för sig 

genom att minimumvärde, maximumvärde, medelvärde, median och standardavvikelse för 

varje variabel presenterades. Detta underlättade bearbetningen av datan och genomfördes för 

att få en uppfattning om vad den insamlade datan förmedlade. Eftersom stickprovet i studien 

är stort krävs denna form av sammanställning eftersom en bearbetning av varje företags 

siffror och nyckeltal var för sig inte skulle ge någon uppfattning om resultatet (Newbold et al., 

2012). Den deskriptiva statistiken delades upp i fyra delar. Den första delen avsåg att ge en 

överblick av hela urvalet. Här kunde standardavvikelsen, medianen och medelvärdet av 

kontrollvariablerna utläsas och analysen gav även en överblick över kontrollvariablernas 

högsta och lägsta värde. I den andra delen av den deskriptiva statistiken delades urvalet upp 

utifrån de företag som anlitat en revisor och de som inte anlitat en revisor. Den tredje delen 

utfördes med en uppdelning på de företag som anlitat en Big Four-revisor och de företag som 

anlitat en annan revisionsbyrå. Den fjärde och sista delen av den deskriptiva analysen 

genomfördes med en uppdelning på de företag som anlitat en auktoriserad revisor och de som 

anlitat en godkänd revisor. De två sistnämnda delarna utgick endast från de företag som valt 

att anlita en revisor. Detta genomfördes för att kunna få en överblick över skillnaderna i de 

olika variablerna mellan grupperna.  

3.5.1.1 T-test 

Genom att den deskriptiva statistiken sammanställdes med en uppdelning som hade sin grund 

i de företag som anlitat en revisor och de företag som inte anlitat en revisor, företag som 

anlitat en Big Four-revisor eller en annan revisor och de företag som anlitat en auktoriserad 

revisor eller en godkänd revisor, kunde lättöverskådliga slutsatser dras om skillnaderna i de 

två kategorierna i varje sammanställning av statistiken. Genom att se över de olika variablerna 

i kategorierna fanns möjligheten att se direkta skillnader som kan påverka resultatet i studien. 

Exempelvis kan man få en indikation på studiens resultat om den ena gruppens medelvärde 

för räntekostnader är lägre än den andra gruppens. För att få en uppfattning om skillnaderna i 

räntekostnaden mellan grupperna enbart beror på slumpen eller om skillnaderna kan förväntas 

gälla för hela populationen användes ett t-test. Detta är ett test som signifikanstestar 

medelvärdesskillnaden mellan de två grupperna (David och Sutton, 2016). I detta test 

användes ett signifikansvärde på 0,05. Detta innebär att om skillnaderna mellan gruppernas 

medelvärde för räntekostnad antog ett p-värde som understeg 0,05 kunde skillnaden antas 

vara signifikant och därmed gälla för hela populationen icke-revisionspliktiga aktiebolag i 

Sverige.  

3.5.2 Korrelationsanalys 

För att kunna utföra den multipla regressionsanalysen är det viktigt att kontrollera huruvida 

studiens olika variabler samvarierar med varandra. Detta genomförs med hjälp av en 

korrelationsanalys som syftar till att undersöka om de olika variablerna enskilt påverkar 

räntekostnaden eller om de olika variablerna har en stark korrelation med varandra. 

Korrelationsanalysen har genomförts i SPSS genom att beräkna korrelationskoefficienten för 

de olika variablerna, som kan anta ett värde mellan -1 och 1. En korrelation som antar värdet 
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1 innebär att variablerna samvarierar perfekt, medan en korrelation som antar värdet -1 

innebär att variablerna har en perfekt negativ samvariation (David och Sutton, 2016). Detta 

innebär att en positiv korrelation betyder att höga värden på den ena variabeln sammanhänger 

med höga värden på den andra variabeln, medan en negativ korrelation betyder att höga 

värden på den ena variabeln sammanhänger med låga värden på den andra variabeln. En 

korrelation som antar värdet 0 eller förhåller sig nära 0, betyder att det inte finns någon 

samvariation mellan variablerna som mäts (David och Sutton, 2016). Det finns svårigheter att 

genomföra en regressionsanalys om det förekommer multikollinearitet mellan studiens 

variabler eftersom det då är svårt att särskilja de olika variablernas påverkan på den beroende 

variabeln (Körner och Wahlgren, 2015). Det blir därför problematiskt om variablerna har en 

korrelation som överstiger +/- 0,7 eftersom variablerna då kan antas påverka den beroende 

variabeln tillsammans och inte var för sig (Anderson, Sweeney och Williams, 2005). Detta 

gjorde att en korrelationsanalys var aktuell att genomföra för att undersöka om några variabler 

har en korrelation som gör regressionsanalysen problematisk att tolka.  

3.5.3 Regressionsanalys 

För att utöka förståelsen för om och hur studiens olika variabler påverkar ett icke-

revisionspliktigt aktiebolags räntekostnad genomfördes en multipel regressionsanalys. Detta 

är en lämplig metod att använda eftersom studien inkluderar ett stort stickprov med flertalet 

variabler som påverkar studiens beroende variabel (David och Sutton, 2016). Genom att både 

de oberoende variablerna och kontrollvariablerna har använts i regressionsanalysen minskar 

risken för att dra felaktiga slutsatser om resultatet. Med hjälp av den multipla 

regressionsanalysen kan det slutgiltiga resultatet angående studiens hypoteser verkställas. 

Detta görs genom att kontrollera om hypoteserna är statistiskt signifikanta eller inte. Den 

vanligaste signifikansnivån är 5 procent (David och Sutton, 2016) och i enlighet med tidigare 

studier (Kim et al., 2011; Blackwell et al., 1998; Minnis, 2011; Karjalainen, 2011; Hyytinen 

och Väänänen, 2004) antas även i denna studie en signifikansnivå på 5 procent för att minska 

risken för att dra felaktiga slutsatser. Den valda signifikansnivå medför att studiens hypoteser 

accepteras när regressionsanalysen visar ett signifikansvärde som understiger 5 procent och 

förkastas när signifikansvärdet överstiger 5 procent. För att kontrollera de oberoende 

variablernas förklaringsgrad på variationen i den beroende variabeln används måttet R-square 

(Anderson et al., 2005). 

 

Ur de tabeller som presenterar studiens multipla regressionsanalyser kan den 

ostandardiserade- och den standardiserade koefficienten utläsas. Den standardiserade 

koefficienten, även kallad Betavärde, beskriver om variabeln har en positiv eller negativ 

samvariation med studiens beroende variabeln. Den ostandardiserade koefficienten beskriver 

hur mycket den beroende variabeln förändras när den oberoende variabeln, eller 

kontrollvariabeln, ökar med ett, allt annat lika (Anderson et al., 2005).   
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3.6 Reliabilitet och validitet 

För att bedöma trovärdigheten i studien används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 

beskriver huruvida studien mäter det som studien har för avsikt att mäta och innebär att man 

genomför rimlighetsbedömningar av resultaten (Söderbom och Ulvenblad, 2016). Validiteten 

syftar ytterligare till om studien avbildar verkligheten (David och Sutton, 2016). Validiteten i 

denna studie har säkerställts genom att de variabler som används i denna studie för att testa 

studiens hypoteser har valts ut med stor noggrannhet och med hänsyn till vad som anses vara 

relevant för att kunna besvara och uppfylla studiens frågeställning och syfte. Dessutom har 

variablerna använts i tidigare studier vilket ökade incitamentet till att använda dem även i 

denna studie. Detta underlättar analysen av studiens resultat samt jämförelsen med tidigare 

forskning. 

 

Majoriteten av tidigare forskning som genomförts inom området och som har legat till grund 

för denna studiens teoretiska referensram är baserade på information från andra länder. Det är 

viktigt att ta hänsyn till detta vid granskning av studiens resultat, eftersom utfallet hade 

kunnat bli annorlunda om den grunden i den teoretiska referensramen hade varit tidigare 

forskning som också var utförd i Sverige.  

 

Begreppet reliabilitet behandlar huruvida studiens mätningar är tillförlitliga och är möjliga att 

upprepa (Söderbom och Ulvenblad, 2016). En studie som bedöms ha hög reliabilitet ska 

generera samma resultat när upprepade mätningar av samma parametrar genomförs oavsett 

vem som genomför mätningen. Eftersom studien syftar till att studera svenska aktiebolag som 

inte är revisionspliktiga skapas möjligheter för att upprepa och generalisera resultatet 

(Jacobsen, 2002). En lämplig egenskap för att skapa hög reliabilitet när ett urval av 

populationen har genomförts är att stickprovet kan anses representera populationen som 

helhet (David och Sutton, 2016). David och Sutton (2016) beskriver att den mest valida 

metoden för att skapa ett representativt urval är att genomföra ett slumpmässigt urval, vilket 

har genomförts i denna studie. Studiens urvalsmetod skapar därför förutsättningar för 

generaliserbarhet i viss utsträckning gällande svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga. 

Denna studie undersöker däremot endast sambandet mellan den frivilliga revisionen och 

svenska icke-revisionspliktiga aktiebolags kostnad för lånat kapital år 2017, vilket gör att 

resultatet endast är tillämpningsbart på studier som också studerar företagsinformation för år 

2017. Dessutom uppgår det slutgiltiga stickprovet i studien endast till 327 stycken svenska 

aktiebolag som inte är revisionspliktiga. Detta kan försämra studiens reliabilitet eftersom det 

anses vara ett litet urval i förhållande till den totala populationen som vid urvalstillfället 

uppgick till 390 409 aktiva aktiebolag i Sverige som inte omfattas av revisionsplikten. 

Däremot anser David och Sutton (2016) att ett mindre urval kan ge en hög reliabilitet så länge 

urvalet är representativt för studiens population. Eftersom ett slumpmässigt urval kan antas 

vara representativt kan det låga stickprovet inte förväntas påverka studiens reliabilitet 

avsevärt. Det finns en medvetenhet om att det ingår företag i studien som överstiger det 

villkor på totala tillgångar som krävs för revisionsplikt. Trots detta är de företag som ingår i 

studien inte revisionspliktiga och att det ingår värden som överstiger kravet kan bero på att 
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revisionspliktens utformning kräver att minst två av villkoren är uppfyllda under de två 

senaste räkenskapsåren för att företaget ska vara revisionspliktigt.  

 

Studiens hypoteser testas med hjälp av ett antal olika test, vilket ökar tillförlitligheten i 

studien. Dessutom genomförs både t-testen och den slutgiltiga multipla regressionsanalysen 

med en signifikansnivå på 5 procent. Detta i kombination med det slumpmässiga urvalet 

innebär att studiens resultat till 95 procents säkerhet kan antas gälla för hela populationen 

(David och Sutton, 2016). Den 5-procentiga signifikansnivån är dessutom den vanligaste 

förekommande signifikansnivån vid kvantitativa metoder (David och Sutton, 2016). För att 

mäta förklaringskraften i de oberoende variablerna, och därmed förstärka studiens reliabilitet, 

används måttet R-square i regressionsanalyserna. R-square för samtliga regressionsanalyser, 

framförallt för hypotes 1, är relativt låga. Detta tyder på att variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av andra faktorer än de oberoende variabler som finns i studien. 

Däremot är de oberoende variablerna noga utvalda och utvalda för att skapa en jämförbarhet 

med tidigare studier, vilket gör att dessa ändå anses vara relevanta för studien. En tänkbar 

förklaring till den relativt låga förklaringsgraden i regressionsanalyserna kan vara att 

personbedömningen vid kreditgivning inte inkluderats i denna studie.  

 

Studiens datainsamling bygger på information om företagen och dess årsredovisningar som 

inhämtats från databasen Retriever Bolagsinfo. Denna databas inhämtar information från 

Bolagsverket, dit samtliga företag är skyldiga att skicka sina årsredovisningar (Högskolan i 

Halmstad, 2019; Bokföringslag, SFS 1999:1078, 6 kap. 1–2§§). Det finns en risk för att 

informationen i företagens årsredovisningar är felaktiga eller manipulerade, men 

informationen kan ändå anses som tillförlitlig eftersom det i Sverige dels finns lagar och 

regler som styr utformningen av årsredovisningarna och dels eftersom det finns 

efterkontroller som genomförs av myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket som 

kontrollerar att företaget redovisat sin skatt på rätt sätt. Eftersom studiens insamlade material 

bygger på företagens årsredovisningar som är offentligt material, ökar möjligheten att upprepa 

studien i framtiden eftersom materialet kommer att finnas kvar. Detta ökar också möjligheten 

att generera aktualiserade resultat i framtiden genom att jämföra framtida forskning som 

baseras på framtida information med denna studiens resultat.  

 

En del av den data som samlats in kunde snabbt bedömas som felaktig vid den manuella 

genomgången. Troligtvis ligger felberäkningar i företagens årsredovisningar bakom den 

felaktiga insamlade datan. För att minska effekten av eventuellt felaktiga data användes dels 

logaritmering av de variabler som var snedfördelade för att göra datan normalfördelad. 

Dessutom exkluderades alltför extrema värden gällande räntekostnaden ur studien för att öka 

resultatets tillförlitlighet. Den manuella hanteringen av den insamlade datan har möjliggjort 

att noggrannhet har kunnat upprätthållas. Detta har i sin tur lett till att studiens tillförlitlighet 

har ökat eftersom åtgärder har vidtagits för att utesluta felaktiga data ur studiens urval. 

 

För studiens omfattning är resultatet tillförlitligt och jämförbart med tidigare liknande studier 

och på så sätt kan studien antas ha en hög reliabilitet och validitet.  
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4. Resultat och analys 

För att kunna uppfylla studiens syfte inleds detta kapitel med ett avsnitt som testar huruvida 

det finns ett samband mellan frivillig revision och ett företags räntekostnader. 

Fortsättningsvis presenteras ett avsnitt som fokuserar på företag som anlitat en Big Four-

revisor och kapitlet avslutas med ett avsnitt som fokuserar på företag som anlitat en 

auktoriserad revisor. Varje avsnitt inleds med en presentation av insamlad data i form av en 

deskriptiv analys. Därefter testas varje hypotes var för sig med hjälp av ett t-test, 

korrelationsanalys samt en multipel regressionsanalys. Avslutningsvis sammanfattas studiens 

resultat och en modell om huruvida hypoteserna kan accepteras eller förkastas presenteras. 

4.1 Test av hypotes 1 

I detta avsnitt presenteras samtliga tester som utförts för att studera om det finns något 

samband mellan det frivilliga valet av revision och ett företags räntekostnad. Testerna syftar 

till att acceptera eller förkasta hypotes 1 som lyder enligt följande: 

 

Aktiebolag i Sverige som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en revisor, har 

lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga och som väljer att 

inte anlita en revisor.  

4.1.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 presenteras en översiktlig bild och en sammanfattning av insamlad information för 

samtliga företag och samtliga variabler som ingår i denna studie. Detta genomförs för att 

underlätta bearbetningen av informationen samt för att ge en överblick över variablernas 

högsta och lägsta värde för urvalet. Dessutom ges en beskrivning av variablernas medelvärde, 

median och standardavvikelse. 

 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för samtliga företag.  
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I tabell 4 presenteras den deskriptiva statistiken med en uppdelning på de företag som har 

revisor och de företag som inte har revisor i urvalet. Här presenteras endast medelvärde, 

median samt standardavvikelse eftersom dessa mått är relevant vid jämförelse mellan 

kategorierna. I den deskriptiva statistiken inkluderas både de variablerna som blivit 

logaritmerade och deras ursprungliga värde för att ge en ökad förståelse. I övriga tester 

används endast dessa variablernas logaritmerade värde. 

 
Tabell 4. Deskriptiv statistik uppdelat på företag med och utan revisor.  

 

De företag som ingår i denna studiens stickprov har en räntekostnad mellan 1,04 procent och 

42,84 procent. Medelvärdet för räntekostnaden är 7,76 procent och medianen är något lägre 

och har ett värde på 5,21 procent. Genom den deskriptiva statistiken i tabell 4 kan konstateras 

att både räntekostnadens medelvärde och median för företag med revisor är lägre än för 

företagen utan revisor. Samtidigt visar standardavvikelsen sig vara högre för företag utan 

revisor, vilket tyder på att det finns en större skillnad mellan minimum och maximumvärdena 

för räntekostnaderna för företag utan revisor. Detta gör att det finns tendenser till att hypotes 1 

i studien kan accepteras.  

 

Den deskriptiva statistiken visar att stickprovet innehåller företag med ett stort åldersspann 

eftersom det återfinns både nystartade företag samt företag som är närmre 70 år. Däremot är 

majoriteten av företagen som ingår i studien väldigt unga då medelvärdet uppgår till ungefär 

6,5 år och medianen till 5 år. De företag som ingår i studien och som har revisor tenderar att 

vara något äldre än de företag som inte valt att anlita en revisor. Detta kan utläsas genom att 

både medelvärdet och medianen för åldern för företag med revisor är högre än medelvärdet 

och medianen för företag utan revisor. Även standardavvikelsen är högre för företag med 

revisor, vilket tyder på en större spridning av mätvärdena för denna kategorin.  

 

Precis som för ålder återfinns en stor spridning när det gäller företagens storlek som mäts i 

totala tillgångar eftersom variabelns minimumvärde uppgår till 141 989 kr och maximum 

uppgår till 110 848 279 kr. Medianen och medelvärdet skiljer sig åt och beroende på den stora 

spridningen är medianen ett bättre mått för att beskriva företagens genomsnittliga storlek. För 

de företag som har revisor är medelvärdet och medianen för de totala tillgångarna högre än 

för de företag som inte har revisor. Detta tyder på att de företag som inte har revisor totalt sett 

är mindre än de företag som har revisor i studiens urval.  
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För studiens urval uppgår de materiella anläggningstillgångarnas medelvärde till 24,82 

procent och medianen till 13,63 procent. De företag med revisor som ingår i denna studie 

visar sig ha lägre andel materiella anläggningstillgångar än företag utan revisor. Företagen 

utan revisor i studien tenderar att ha en högre räntekostnad samtidigt som de har en högre 

grad av materiella anläggningstillgångar, än de företagen med revisor. Detta resultat tenderar 

att motsäga den förväntade påverkan som graden av materiella anläggningstillgångar har på 

ett företags räntekostnad. 

 

Företagen som ingår i denna studie har en maximal skuldsättningsgrad på 51,21 och det 

minsta värdet för skuldsättningsgrad uppgår till 0. Det finns en ringa skillnad på 

skuldsättningsgraden mellan kategorierna där företag med revisor har en något lägre 

skuldsättningsgrad än företag utan revisor. Detta gör att den förväntade påverkan som 

skuldsättningsgraden har på ett företags räntekostnader stämmer. För variabeln kassalikviditet 

är medelvärdet högre för det företag som inte har en revisor, medan medianen är högre för de 

företag som har en revisor. Det finns en stor skillnad i standardavvikelsen mellan grupperna 

och detta gör att medianen blir ett mer rättvisande genomsnittsmått. Det medför att de företag 

som har en revisor, också har en högre genomsnittlig kassalikviditet, som uppgår till 105,05 

procent, än de företag som inte har en revisor.  

 

I denna studie uppgår urvalets maximala värde för räntetäckningsgrad till 1 792 och urvalets 

minimumvärde till -177,50 vilket innebär att spridningen är stor. De företag med revisor som 

ingår i denna studie har visat sig ha ett högre medelvärde och median för räntetäckningsgrad 

än de företag utan revisor, vilket kan påverka att företagen med revisor också har en lägre 

räntekostnad.  

 

För studiens urval uppgår medelvärdet för lönsamhet till 17,18 procent och medianen är något 

lägre. Standardavvikelsen för lönsamheten är 41,93 procent. Den deskriptiva statistiken visar 

att företag med revisor har en väsentligt högre lönsamhet än företag utan revisor. De 

företagen med revisor har ett medelvärde för lönsamhet på 20,71 procent, medan de företagen 

utan revisor har ett medelvärde för lönsamhet på 13,80 procent.  

4.1.1.1 T-test  

I tabell 5 presenteras att medelvärdet för räntekostnaden för företag med revisor är 6,47 

procent och medelvärdet för företag utan revisor är 8,99 procent. Eftersom signifikansvärdet, 

även kallat p-värde, i testet uppgår till 0,001 och därmed understiger studiens signifikansnivå 

på 0,05, anses skillnaden vara signifikant. Att t-testet är signifikant betyder att skillnaden 

mellan de företag som har och de företag som inte har revisor inte beror på en slump, utan kan 

förväntas gälla för hela populationen. T-testets signifikansnivå på 0,001 betyder att det endast 

finns en risk som uppgår till 0,1 procent att skillnaden beror på slumpen. Denna 

signifikansnivån är med andra ord väldigt hög och bidrar till att resultatet i den deskriptiva 

statistiken kan verifieras. Samtidigt kan studiens hypotes 1, med hjälp av detta test, 

accepteras.   
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Tabell 5. T-test med samtliga företag. 

4.1.2 Korrelationsanalys  

Korrelationen mellan studiens variabler presenteras ovan i tabell 6. I denna kan utläsas att 

revisorn har en signifikant negativ korrelation med ett företags räntekostnad som uppgår till -

0,178. Denna samvariation innebär att ett lågt värde på ett företags räntekostnad innebär ett 

högt värde på variabeln revisor. Eftersom variabeln revisor är en dummyvariabel med värdena 

1 och 0 betyder ett högt värde på variabeln revisor att företaget har en revisor. Detta är i 

enlighet med studiens hypotes 1 vilket gör att korrelationstestet stärker tidigare testers 

resultat.  

 
Tabell 6. Korrelationsanalys där samtliga företag ingår. Fokuserar på Hypotes 1. *= signifikant 

vid 0,05, **= signifikant vid 0,01. 

 

I korrelationstestet visar det sig att samtliga variabler som ingår i studien har en negativ 

korrelation med ett företags räntekostnad. Exempelvis innebär ett högt värde på storlek och 

räntetäckningsgrad en lägre räntekostnad, eftersom korrelationen mellan dessa variabler 

uppgår till -0,113 respektive -0,160. Även dessa korrelationerna är signifikanta och därmed 

inte slumpmässiga. Dessutom kan det utläsas i tabell 6 att det finns en negativ signifikant 

korrelation mellan variablerna materiella anläggningstillgångar och räntekostnad. Detta 

innebär att en hög grad av materiella anläggningstillgångar tenderar att medföra en låg 

räntekostnad. Det finns även tendenser till att ett lågt värde för ålder och lönsamhet innebär 
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ett högt värde för företagets räntekostnad. Dessa korrelationer ligger nära 0 och är inte 

signifikanta, vilket gör att trovärdiga slutsatser kan vara svåra att dra gällande dessa variabler.  

 

Ett oväntat resultat i förhållande till våra förväntningar på hur de olika variablerna påverkar 

ett företags räntekostnad, som presenteras i tabell 2, är att även skuldsättningsgraden har en 

negativ korrelation med variabeln räntekostnad. Denna korrelation är signifikant och uppgår 

till -0,149, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning och våra förväntningar. Denna 

korrelation tyder istället på att en låg räntekostnad hos de företag som ingår i studien 

sammanhänger med en hög skuldsättningsgrad.  

 

Korrelationsanalysen utförs för att kontrollera att det inte föreligger någon multikollinearitet 

mellan studiens variabler, alltså att ingen korrelation överstiger ett värde på +/- 0,7. I denna 

studiens korrelationstest föreligger den högsta korrelationen mellan skuldsättningsgrad och 

räntetäckningsgrad där korrelationen uppgår till -0,329 och mellan skuldsättningsgrad och 

materiella anläggningstillgångar där korrelationen uppgår till 0,283. Även om dessa 

korrelationer är starka, understiger de det problematiska värdet på 0,7.  Att det inte finns 

någon multikollinearitet bland studiens variabler, gör att det inte föreligger några problem för 

att utföra regressionsanalysen. 

4.1.3 Regressionsanalys 

I tabell 7 presenteras resultatet av den multipla regressionsanalysen för samtliga företag. Som 

nämnts i avsnitt 3.5.3 utgörs testet med en signifikansnivå på 5 procent, vilket innebär att 

trovärdiga samband föreligger om signifikansvärdet understiger 0,05. Testets R-square uppgår 

till 12,3 procent. 
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Konstant Variabel: Räntekostnad i % 

Tabell 7. Regressionsanalys med samtliga företag. Fokuserar på Hypotes 1.  

 

Regressionsanalysen visar att det finns ett starkt signifikant samband mellan den oberoende 

variabeln, revisor, och den beroende variabeln, räntekostnad. Signifikansnivån för detta 

samband är precis som i t-testet 0,001 och den standardiserade koefficienten (Beta) är negativ. 

Detta betyder att om ett företag anlitar en revisor, ökar sannolikheten för att företaget ska 

erhålla en lägre räntekostnad. Den ostandardiserade koefficienten (B) uppgår till -2,516, vilket 

beskriver att om ett icke-revisionspliktigt aktiebolag anlitar en revisor, minskar företagets 

räntekostnad med 2,516 procentenheter, allt annat lika. Detta är i linje med studiens 

förväntningar och därmed kan studiens första hypotes accepteras.  

 

De starkaste sambanden som finns mellan räntekostnad och kontrollvariablerna, är 

sambanden mellan räntekostnad och skuldsättningsgrad samt mellan räntekostnad och 

räntetäckningsgrad, med signifikansvärden på 0,000. Sambanden är signifikanta då 

signifikansvärdet understiger 0,05. De båda sambandens betavärden är negativa, vilket 

betyder att ett företag med hög räntetäckningsgrad och hög skuldsättningsgrad ökar 

sannolikheten för företaget att erhålla en låg räntekostnad. Precis som i korrelationsanalysen 

uppstår även här ett oväntat resultat gällande skuldsättningsgrad eftersom regressionsanalysen 

visar att ett företags räntekostnad minskar med 1,012 procentenheter om ett företags 

skuldsättningsgrad ökar med ett, allt annat lika. Det föreligger även ett starkt signifikant 

samband mellan räntekostnad och materiella anläggningstillgångar, då signifikansvärdet för 

detta samband uppgår till 0,018. Då detta samband har ett betavärde på -0,135 är sambandet 

negativt och innebär att ett företag som har en hög grad materiella anläggningstillgångar, har 

större sannolikhet att erhålla en lägre räntekostnad.  



 40 

De övriga variablerna storlek, ålder, lönsamhet samt kassalikviditet, har en signifikansnivå 

som överstiger 0,05 och sambandet mellan dessa variabler och räntekostnaden kan därför 

anses utgöras av slumpen. Detta medför att inga konkreta slutsatser kan dras, men däremot 

kan tendenser ses. Exempelvis tenderar samtliga variabler att påverka räntekostnaden negativt 

eftersom betavärdena för variablerna är negativa. Detta gör att höga värden av variablerna 

medför en större sannolikhet för lägre räntekostnad.  

4.2 Test av hypotes 2 

I detta avsnitt presenteras samtliga tester som utförts för att studera om det finns något 

samband mellan valet av att anlita en Big Four-revisor och ett företags räntekostnad. Testerna 

syftar till att acceptera eller förkasta hypotes 2 som lyder enligt följande: 

 

Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en revisionsbyrå 

som ingår i Big Four, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är 

revisionspliktiga, men som väljer att anlita en revisionsbyrå som inte ingår i Big Four.  

4.2.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 8 presenteras en sammanställning av den deskriptiva statistiken med en uppdelning på 

de företag i urvalet som har en Big Four-revisor och de företag som har en revisor från någon 

annan revisionsbyrå. I denna tabell kan utläsas att företag med Big Four-revisor har en lite 

högre räntekostnad än företag med annan revisor.  

 
Tabell 8. Deskriptiv statistik uppdelat på företag med Big Four-revisor och annan revisor. 

 

Medelvärdet för räntekostnaden för de företag med Big Four-revisor uppgår till 6,83 procent 

och medianen till 4,89 procent, medan medelvärdet för samma variabel för de företagen med 

annan revisor uppgår till 6,31 procent och medianen till 4,44 procent. Även 

standardavvikelsen är lägre för de företag som har en annan revisor, vilket betyder att 

spridningen är mindre. Detta är ett oväntat resultat eftersom förväntningen var att ett företag 

som anlitar en Big Four-revisor skulle erhålla en lägre räntekostnad. Detta gör att det finns 

tendenser som visar på att Hypotes 2 kan förkastas. Däremot vet vi inte om detta resultat 

beror på slumpen eller inte och därför kan inga slutsatser dras utifrån endast detta.  
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Tabell 8 visar också att företag med Big Four-revisor har en högre genomsnittlig ålder 

samtidigt som den genomsnittliga storleken på företagen med Big Four-revisor är mindre än 

de företag som har en annan revisor. Dessa resultat är motstridiga då förväntningarna på 

variablerna är att både högre ålder och större storlek bör minska räntekostnaderna för ett 

företag, medan resultatet i denna analys endast styrker att storleken minskar räntekostnaden. 

Ett annat oväntat resultat är att de företag med Big Four-revisor har en högre andel materiella 

anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar, jämfört med de företag som har en 

annan revisor. Förväntningen var att ju högre andel materiella anläggningstillgångar ett 

företag har, desto lägre räntekostnad har företaget. Denna förväntning gör att de företag med 

Big Four-revisor borde ha en lägre räntekostnad, vilket inte är fallet enligt den deskriptiva 

statistiken.  

 

Fortsättningsvis kan utläsas att företag med Big Four-revisor har en lägre skuldsättningsgrad 

än de företag som anlitat en revisor från någon annan revisionsbyrå. Medelvärdet och 

medianen för variabeln för de företag som har Big Four-revisor uppgår till 2,66 respektive 

0,96. Samma värden för de företag som har en annan revisor uppgår till 3,57 respektive 1,67. 

Även standardavvikelsen visar på mindre spridning för de företag med Big Four-revisor 

eftersom den uppgår till ett lägre värde. Vad gäller kassalikviditeten uppgår medelvärdet för 

de företag som har annan revisor till 129,75 procent och medianen uppgår till 103,75 procent. 

Medelvärdet och medianen för kassalikviditet för de företag som har en Big Four-revisor 

uppgår till 140,02 procent respektive 110,50 procent. Även räntetäckningsgraden är högre för 

de företag som har en Big Four-revisor. Medelvärdet och medianen för de företag som har en 

Big Four-revisor uppgår till 58,95 och 19,66. För de företag med annan revisor uppgår 

medelvärdet och medianen för räntetäckningsgraden till 52,57 och 15,82. Däremot är 

spridningen högre för de företag som har annan revisor, då standardavvikelsen uppgår till 

108,07. Dessa resultat borde göra att de företag som har en Big Four-revisor erhåller en lägre 

ränta, vilket inte är fallet och därför är resultaten oväntade. 

 

Den deskriptiva statistiken för variabeln lönsamhet är svårtolkad eftersom medelvärdet är 

lägre för företag med Big Four-revisor, medan medianen är lägre för företag med annan 

revisor. Dessutom finns en stor skillnad mellan kategoriernas standardavvikelse för variabeln 

då den för företagen med Big Four-revisor uppgår till 14,51 procent och för företagen med 

annan revisor uppgår till 61,06 procent. Det gör att medianen är ett mer rättvisande mått för 

den genomsnittliga lönsamheten, vilket medför att företag med annan revisor har en lägre 

lönsamhet än företagen med en Big Four-revisor. 

4.2.1.1 T-test 

I tabell 9 presenteras resultatet av studiens t-test uppdelat på företag med Big Four-revisor och 

företag med annan revisor. Denna tabell visar att medelvärdet för räntekostnaden för företag 

med Big Four-revisor är 6,83 procent, medan medelvärdet för företag med annan revisor är 

6,31 procent. Detta gör att de företagen med annan revisor har en lägre genomsnittlig 

räntekostnad. Signifikansvärdet i testet, även kallat p-värde, uppgår till 0,584, och överstiger 

därmed studiens signifikansnivå på 0,05, vilket gör att skillnaden mellan kategoriernas 
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medelvärden inte är signifikant. Att testet inte är signifikant betyder att resultatet inte kan 

antas gälla för hela populationen, utan kan bero på ett slumpmässigt utfall. Signifikansvärdet 

på 0,584 betyder att det finns 58,4 procents risk att skillnaden beror på slumpen och därmed 

är det mycket stor risk att skillnaden kan bli annorlunda med ett annat urval. Detta gör att 

studiens Hypotes 2 inte kan accepteras eftersom något trovärdigt resultat inte kan utläsas. 

 
Tabell 9. T-test uppdelat på företag med Big Four-revisor och annan revisor. 

4.2.2 Korrelationsanalys 

I tabell 10 presenteras en korrelationsanalys för de företag som har revisor. Denna 

korrelationsanalys fokuserar på att kontrollera hur variabeln Big Four-revisor samvarierar 

med räntekostnaden för företagen som ingår i studien. Dessa variabler har en positiv, men låg 

korrelation med varandra som uppgår till 0,045. Att korrelationen är positiv betyder att 

företagen som har en Big Four-revisor har högre räntekostnad och att de företag som inte har 

en Big Four-revisor, har en lägre räntekostnad. Däremot ligger korrelationsvärdet nära 0 

vilket påvisar att det inte finns något samband mellan variablerna (David och Sutton, 2016). 

Sambandet är inte heller signifikant och kan därför bero på slumpen. Detta gör att det inte kan 

dras några slutsatser som gäller för hela populationen, men resultatet tenderar till att vara 

oväntat i förhållande till studiens förväntningar som uttrycks i Hypotes 2.  

 
Tabell 10. Korrelationsanalys för samtliga företag med revisor. Fokuserar på Hypotes 2. *= 

signifikant vid 0,05, **= signifikant vid 0,01 
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Variablerna för ålder, räntetäckningsgrad, lönsamhet, kassalikviditet och materiella 

anläggningstillgångar har en negativ korrelation med företagets räntekostnad. Detta betyder 

att höga värden av de nämnda variablerna, innebär en låg räntekostnad. Samvariationen som 

föreligger mellan kassalikviditet och räntekostnad samt mellan materiella 

anläggningstillgångar och räntekostnad är dessutom signifikanta och uppgår till -0,159 

respektive -0,275. Detta betyder att samvariationen inte beror på slumpen utan kan antas gälla 

för hela populationen. De övriga ovan nämnda sambanden är inte signifikanta och det finns 

därför en risk för att korrelationen mellan dessa är slumpmässiga och inte kan gälla för hela 

populationen.  

Även skuldsättningsgraden har en negativ korrelation med variabeln räntekostnad. 

Samvariationen uppgår till -0,148, men är inte signifikant. Detta talar emot studiens 

förväntningar och innebär att en hög skuldsättningsgrad, skulle medföra en låg ränta. Däremot 

kan detta resultat bero på slumpmässiga faktorer och kan därför inte användas för att dra 

några generella slutsatser.  

 

Korrelationsvärdet för storlek i förhållande till räntekostnad kan i tabell 10 utläsas till 0,163. 

Att de innehar en signifikant positiv korrelation är oväntat eftersom detta betyder att ett högt 

värde för storlek, också innebär en hög räntekostnad för företaget. Förväntningarna på denna 

korrelation var istället att en stor storlek, skulle medföra en lägre räntekostnad. Dessutom är 

korrelationen mellan storlek och dummyvariabeln Big Four-revisor negativ och uppgår till -

0,102. Detta tyder på att små företag i högre grad anlitar en Big Four-revisor, vilket borde 

påverka företagets räntekostnad eftersom mindre företag anses utgöra en större risk vid 

kreditgivning (Finansinspektionen, 2013).  

 

En oanad korrelation som presenteras i korrelationsanalysen ovan är den negativa 

samvariationen mellan ålder och storlek. Detta innebär att en hög ålder, sammanhänger med 

ett lågt värde på företagets storlek, vilket inte vanligtvis tillhör den allmänna uppfattningen. 

Den allmänna uppfattningen är istället att små företag ofta är unga, medan äldre företag ofta 

är större. Samvariation mellan de två variablerna i denna korrelationsanalys förhåller sig dock 

nära 0 och är dessutom inte signifikant, vilket gör att sambandet som föreligger inte är särskilt 

starkt och kan bero på slumpmässiga faktorer.  

 

Det föreligger inte någon multikollinearitet mellan variablerna i korrelationsanalysen i tabell 

10. Detta innebär att ingen korrelation överstiger ett värde på +/- 0,7. Den högsta 

korrelationen som föreligger är korrelationen mellan skuldsättningsgrad och 

räntetäckningsgrad som uppgår till -0,461, samt mellan materiella anläggningstillgångar och 

räntekostnad som uppgår till 0,275. Dessa korrelationsvärden understiger +/- 0,7 och medför 

därför ingen problematik för att utföra regressionsanalysen. 

4.2.3 Regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys som fokuserar på studiens Hypotes 2 och syftar till att ta reda 

på hur en Big Four-revisor tenderar att påverka ett företags räntekostnad, presenteras i tabell 

11. Testet utförs precis som tidigare regressionsanalys med en signifikansnivå på 5 procent 
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och de oberoende variablerna har en förklaringsgrad på 21,8 procent för variationen i den 

beroende variabeln.  

 

Konstant Variabel: Räntekostnad i % 

Tabell 11. Regressionsanalys för samtliga företag med revisor. Fokuserar på Hypotes 2.  

 

Denna multipla regressionsanalysen visar att det föreligger en signifikansnivå på 0,385 för 

sambandet mellan studiens beroende variabel, räntekostnad, och variabeln Big Four-revisor. 

Detta samband är alltså inte signifikant och dessutom är betavärdet för Big Four-revisor 

positivt och uppgår till 0,064. Detta betyder att om ett företag anlitar en Big Four-revisor, 

ökar sannolikheten för att företaget erhåller en högre ränta. Den ostandardiserade 

koefficienten stärker betavärdets resultat och visar att om ett företag anlitar en Big Four-

revisor, erhåller företaget en ökning av räntekostnaden med 0,73 procentenheter, allt annat 

lika. Detta talar emot tidigare studier samt denna studiens förväntningar och medför att 

Hypotes 2 kan förkastas.  

 

Fortsättningsvis har variablerna ålder och lönsamhet en signifikansnivå som överstiger 0,05. 

Detta gör att dessa variablernas samvariation med räntekostnaden inte kan anses trovärdig, 

utan kan bero på slumpmässiga faktorer. Däremot finns tendenser till att de båda variablerna 

har en negativ påverkan på räntekostnaden. Detta kan utläsas genom att både de 

ostandardiserade och de standardiserade koefficienterna är negativa. Det innebär att en hög 

lönsamhet och ålder medför en högre sannolikhet för att företaget ska erhålla en lägre 

räntekostnad. Däremot är påverkan på räntekostnaden mycket liten eftersom den 

ostandardiserade koefficienten endast uppgår till -0,017 för ålder och -0,006 för lönsamhet.  

För övriga variabler understiger signifikansnivån 0,05, vilket tyder på att dessa variablernas 

samband med den beroende variabeln, räntekostnad, inte utgörs av slumpen utan kan antas 
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gälla för hela populationen. De starkaste sambanden kan enligt regressionsanalysen i tabell 11 

påvisas mellan räntekostnad och materiella anläggningstillgångar samt mellan räntekostnad 

och räntetäckningsgrad, som uppgår till 0,000 respektive 0,003. För samtliga signifikanta 

samband förutom storlek, är de ostandardiserade och de standardiserade koefficienterna 

negativa. Detta innebär att ett högt värde av variablerna innebär en högre sannolikhet för en 

lägre ränta. Detta resultat är i enlighet med studiens förväntningar, men skuldsättningsgraden 

frångår detta och är precis som i regressionsanalysen för Hypotes 1 ett oväntat resultat. Ett 

annat överraskande resultat är att betavärdet för variabeln storlek är positiv och uppgår till 

0,173. Detta innebär att en större storlek, medför en högre sannolikhet för en hög ränta, vilket 

motsäger studiens förväntningar på storlekens påverkan på räntekostnad.  

4.3 Test av hypotes 3  

I detta avsnitt presenteras samtliga tester som utförts för att studera om det finns något 

samband mellan valet av att anlita en auktoriserad revisor och ett företags räntekostnad. 

Testerna syftar till att acceptera eller förkasta studiens tredje hypotes som lyder enligt 

följande: 

 

Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en auktoriserad 

revisor, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men 

som väljer att anlita en godkänd revisor.  

 

4.3.1 Deskriptiv statistik 

En sammanställning av den deskriptiva analysen med en uppdelning på de företag i urvalet 

som har en auktoriserad revisor och de företag som har en godkänd revisor presenteras i tabell 

12. 

 
Tabell 12. Deskriptiv statistik uppdelat på företag med auktoriserad revisor och godkänd 

revisor. 

 

I denna tabell kan utläsas att de företag som anlitar en auktoriserad revisor har en 

genomsnittlig räntekostnad på 6,41 procent. Medianen för dessa företags räntekostnad uppgår 
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till 4,77 procent och standardavvikelsen är 4,87 procent. Både medelvärdet och 

standardavvikelsen för företagens räntekostnad är högre för de företag som anlitar en godkänd 

revisor, och uppgår till 6,67 procent respektive 6,31 procent. Medianen är däremot något lägre 

och uppgår till 4,16 procent. Eftersom skillnaden i medianen endast är 0,61 procentenheter 

och både medelvärdet och standardavvikelsen för räntekostnaden i de företag som anlitar en 

godkänd revisor är högre, kan konstateras att den genomsnittliga kostnaden för lånat kapital är 

något högre för företag som anlitar en godkänd revisor. Detta är i enlighet med 

förväntningarna på hur ett företags räntekostnad påverkas av huruvida ett företag anlitar en 

auktoriserad revisor eller inte. Detta resultat är i linje med Hypotes 3 och tyder på att denna 

hypotes kan accepteras, men eftersom detta resultat kan bero på slumpmässiga faktorer kan 

inga slutsatser dras om resultatet innan ytterligare tester har analyserats. 

 

Fortsättningsvis presenterar tabell 12 att de företag som anlitar en auktoriserad revisor både är 

äldre och större då medelvärdet och medianen för de båda variablerna har ett högre värde för 

de företagen med auktoriserad revisor. Detta stärker att räntekostnaden bör vara lägre i de 

företag som har en auktoriserad revisor eftersom förväntningarna på både storlek och ålder är 

att högre värden minskar företagets räntekostnader. Däremot stämmer resultatet av graden av 

de materiella anläggningstillgångarna inte överens med förväntningarna eftersom värdena för 

denna variabel är lägre för de företag som anlitar en auktoriserad revisor än för de företag som 

anlitar en godkänd revisor. 

 

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden är högre i företag som anlitar en godkänd revisor 

och medelvärdet för denna variabel uppgår till 4,92 medan samma värde uppgår till 2,71 för 

de företag som anlitar en auktoriserad revisor. För variabeln är även medianen och 

standardavvikelsen lägre för företag som har en auktoriserad revisor efter normalfördelning 

av variabeln. Även räntetäckningsgradens genomsnittliga värde stämmer överens med 

studiens förväntningar och skiljer sig markant mellan kategorierna. Medelvärdet för de som 

har en auktoriserad revisor uppgår till 60,05, medan det uppgår till 39,14 för de företag som 

har en godkänd revisor. Däremot är resultatet av denna variabel svårtolkat eftersom medianen 

för variabeln är 3 procentenheter lägre för de företagen med en auktoriserad revisor. 

Dessutom finns det en betydligt större spridning i variabelns värde för de företag som har en 

auktoriserad revisor, vilket gör att det inte går att dra några konkreta slutsatser om skillnaden i 

räntetäckningsgraden mellan kategorierna.  

 

Vidare är även resultatet för variablerna lönsamhet och kassalikviditet svårtolkade i den 

deskriptiva analysen. Medelvärdet för lönsamheten i de företag som anlitar en auktoriserad 

revisor är 19,20 procent, medan medianen är 18,57 procent. För de företag som anlitar en 

godkänd revisor uppgår medelvärdet för lönsamheten till 24,95 procent, medan medianen 

uppgår till 16,23 procent. Dessutom är standardavvikelsen mycket högre för de företag som 

anlitar en godkänd revisor. Denna stora spridning gör att det kan finnas mycket höga och låga 

värden som gör medelvärdet missvisande. Medianen blir därför ett mer användbart mått och 

tyder på att de företag som har en auktoriserad revisor, har en högre lönsamhet. Detta är i linje 

med de förväntningar studien hade på hur ett företags lönsamhet påverkar räntekostnaden 

eftersom de företag som anlitar en auktoriserad revisor, också har en lägre räntekostnad enligt 
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den deskriptiva statistiken. Även för variabeln kassalikviditet är medianen det mest 

användbara måttet eftersom det finns en stor skillnad i spridningen mellan de som har en 

auktoriserad revisor och de som har en godkänd revisor. Medianen för kassalikviditet är större 

för de företag som anlitar en godkänd revisor, vilket inte är i enlighet med förväntningarna på 

kassalikviditetens påverkan på kostnaden för lånat kapital.  

4.3.1.1 T-test 

I tabell 13 presenteras ett t-test uppdelat på företag med auktoriserad revisor och företag med 

godkänd revisor. Detta test fokuserar på att besvara om skillnaderna i medelvärdet som 

återfinns för räntekostnaden i tabell 12 beror på slumpmässiga resultat eller inte och fokuserar 

på att besvara Hypotes 3. Räntekostnadens medelvärde är lägre för de företag som anlitar en 

auktoriserad revisor och i tabellen nedan kan utläsas att räntekostnadens genomsnittliga värde 

för de företag med auktoriserad revisor uppgår till 6,41 procent, medan samma värde uppgår 

till 6,67 procent för de företag som anlitat en godkänd revisor. Skillnaden som återfinns kan 

anses utgöras av slumpmässiga faktorer och kan inte antas gälla för hela populationen 

eftersom skillnaden inte är signifikant. Signifikansvärdet, även kallat p-värdet, är 0,808 och 

överstiger därmed studiens signifikansnivå. Signifikansvärdet i detta t-test är väldigt högt och 

innebär att det finns ungefär 80 procents risk att resultatet beror på slumpen. Detta gör att 

studiens Hypotes 3 bör förkastas enligt t-testet i tabell 13.  

 
Tabell 13. T-test uppdelat på företag med auktoriserad revisor och godkänd revisor.  

4.3.2 Korrelationsanalys 

Nedan presenteras en korrelationsanalys för samtliga företag som har revisor, men som 

fokuserar på att kontrollera huruvida ett företags räntekostnad samvarierar med den anlitade 

revisorns utbildningsnivå. 
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Tabell 14. Korrelationsanalys för samtliga företag med revisor. Fokuserar på Hypotes 3. *= 

signifikant vid 0,05, **= signifikant vid 0,01 

 

Korrelationsanalysen i tabell 14 påvisar en negativ, men väldigt låg korrelation mellan 

företagets räntekostnad och variabeln auktoriserad revisor som uppgår till -0,022. Detta 

resultat innebär att det finns tendenser till att en låg grad av variabeln auktoriserad revisor 

sammanhänger med en hög räntekostnad. Eftersom variabeln auktoriserad revisor är en 

dummyvariabel som bara kan anta värdet 1 och 0, innebär resultatet att ett företag som inte 

anlitar en auktoriserad revisor, har en högre kostnad för lånat kapital. Eftersom 

samvariationen är nära noll och inte är signifikant är sambandet inte starkt och kan heller inte 

antas vara gällande för hela populationen. Även om inga signifikanta slutsatser kan dras, kan 

ändå samvariationen som presenteras för variablerna antas vara i linje med Hypotes 3.  

 

Det resultat som inte är förenligt med studiens förväntningar är samvariationen mellan 

företagets räntekostnad och storlek samt skuldsättningsgrad. Samvariationen mellan 

företagets storlek och räntekostnad är signifikant och uppgår till 0,163. Detta tyder på att ju 

större ett företag är, desto högre är företagets räntekostnader, vilket inte stämmer överens med 

de förväntningar som fanns på sambandet mellan storlek och räntekostnad. Precis som i 

tidigare korrelationsanalyser har samvariationen mellan skuldsättningsgrad och räntekostnad 

ett negativt värde, vilket inte bör vara fallet då låg skuldsättningsgrad enligt tidigare studier 

borde ge en lägre ränta. Övriga samvariationer i kolumnen för räntekostnad är förenliga med 

studiens förväntningar och dessutom uppgår dessa till samma värden som korrelationerna i 

korrelationsanalysen som presenteras i tabell 10 eftersom endast värdena för Big Four-revisor 

har ersatts med värdena för auktoriserad revisor. Resultatet av dessa korrelationerna kan 

därför utläsas ovan i avsnitt 4.2.2 och kommenteras inte ytterligare här.  

 

Korrelationsanalysen i tabell 14 presenterar att det finns en positiv korrelation som innebär att 

både en hög storlek och en hög ålder, sammanhänger med användandet av en auktoriserad 

revisor. Dessutom är korrelationen mellan auktoriserad revisor och ett företags storlek både 
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signifikant och relativt hög vilket gör att samvariationen kan antas gälla för hela populationen. 

Samvariationen mellan auktoriserad revisor och ett företags ålder är lägre och inte signifikant 

och kan därför utgöras av slumpen, men sambandet kan ändå för detta urvalet antas vara 

positivt.  

4.3.3 Regressionsanalys  

I tabell 15 presenteras en multipel regressionsanalys som fokuserar på att besvara huruvida 

det finns något samband mellan anlitandet av en auktoriserad revisor och företagets 

räntekostnad. R-square för testet uppgår till 21,8 procent. 

 

Konstant Variabel: Räntekostnad i % 

Tabell 15. Regressionsanalys för samtliga företag med revisor. Fokuserar på Hypotes 3. 

 

Sambandet mellan den beroende variabeln, räntekostnad, och den oberoende variabeln, 

auktoriserad revisor, har en signifikansnivå på 0,327. Eftersom sambandet överstiger studiens 

signifikansnivå 5 procent, är det inte signifikant och kan således inte antas gälla för hela 

populationen. Resultatet är inte i linje med tidigare studier och de förväntningar som finns i 

denna studie och Hypotes 3 bör därför även enligt detta test förkastas. Däremot finns det 

tendenser som påvisar att anlitandet av en auktoriserad revisor påverkar ett företags 

räntekostnad negativt. Både den ostandardiserade och den standardiserade koefficienten är 

negativa och uppgår till -0,878 och -0,074. Detta innebär att ett företag som anlitar en 

auktoriserad revisor, har större sannolikhet att erhålla en lägre ränta och att räntan minskar 

med 0,878 procentenheter om ett företag anlitar en auktoriserad revisor, allt annat lika.  

 



 50 

Vidare överstiger även signifikansvärdet för variablerna ålder och lönsamhet studiens 

signifikansnivå. Variablernas samband med den beroende variabeln kan bero på 

slumpmässiga faktorer och resultatet kan därför inte anses gälla för hela populationen. Både 

de ostandardiserade och de standardiserade koefficienterna för dessa variabler är negativa och 

det finns därför en antydan om att variablerna har en negativ påverkan på kostnaden för lånat 

kapital. Denna påverkan är dock liten eftersom de ostandardiserade koefficienterna för ålder 

och lönsamhet är -0,009 respektive -0,007. Trots detta finns tendenser till att hög ålder och 

hög lönsamhet sänker ett företags kostnad för lånat kapital.  

 

Övriga variabler, storlek, skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, kassalikviditet och 

materiella anläggningstillgångar, har en signifikansnivå som understiger 0,05 och är därför 

signifikanta. Den samvariation som dessa variablerna har med ett företags räntekostnad anses 

därför vara trovärdiga för hela populationen och anses inte utgöras av slumpmässiga faktorer. 

Av dessa variablerna är det endast storlek som inte har ett negativt betavärde, vilket medför 

att ett högt värde för variablerna, förutom storlek, innebär en högre sannolikhet för en lägre 

ränta. Det positiva betavärdet på 0,180 för variabeln storlek innebär istället att ett högt värde 

sammanhänger med en högre sannolikhet för en högre ränta, vilket inte stämmer överens med 

förväntningarna. Betavärdet för skuldsättningsgraden är negativt och betyder att en hög 

skuldsättningsgrad medför högre sannolikhet för att erhålla en lägre ränta. Detta är inte heller 

i enlighet med det förväntade resultatet på hur skuldsättningsgraden borde påverka ett företags 

räntekostnad.  
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4.4 Sammanfattning av studiens resultat 

Samtliga tester som genomförts för att testa studiens första hypotes visar ett signifikant 

samband som styrker att ett svenskt icke-revisionspliktigt aktiebolag som anlitat en revisor 

erhåller en lägre räntekostnad än de aktiebolag som väljer att inte anlita någon revisor. Detta 

gör att studiens första hypotes som lyder enligt följande kan accepteras:  

 

Hypotes 1: Aktiebolag i Sverige som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

revisor, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga och som 

väljer att inte anlita en revisor.  

 

Vidare påvisar samtliga tester som utförts för att testa studiens andra hypotes att det inte finns 

något signifikant samband som styrker att ett svenskt icke-revisionspliktigt aktiebolag som 

anlitar en Big Four-revisor erhåller en lägre kostnad för lånat kapital än ett företag som anlitar 

en annan revisor. Detta gör att studiens andra hypotes som lyder enligt följande kan 

förkastas: 

 

Hypotes 2: Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

revisionsbyrå som ingår i Big Four, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte 

är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en revisionsbyrå som inte ingår i Big Four.  

 

Avslutningsvis finns det inte heller något signifikant samband i varken t-testet eller i 

regressionsanalysen, som genomförts för att testa studiens tredje hypotes, som styrker att ett 

svenskt aktiebolag som inte är revisionspliktigt, men som anlitar en auktoriserad revisor 

betalar lägre räntekostnader än ett företag som anlitar en godkänd revisor. Detta gör att 

studiens tredje hypotes som lyder enligt följande kan förkastas:  

 

Hypotes 3: Svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga, men som väljer att anlita en 

auktoriserad revisor, har lägre räntekostnader än svenska aktiebolag som inte är 

revisionspliktiga, men som väljer att anlita en godkänd revisor.  
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Figur 3. Sammanfattning av studiens resultat. 
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5. Diskussion 

I följande avsnitt genomförs en diskussion för att förankra om denna studiens resultat kan 

verifieras eller kontrasteras med hjälp av tidigare forskning. Diskussionen genomförs genom 

att tolka, jämföra samt förklara sambanden som presenterats i studiens resultat. Studiens 

hypoteser diskuteras var för sig för att kunna uppfylla studiens syfte som också är uppdelat i 

tre delar. Avslutningsvis återfinns en sammanfattning av diskussionen med författarnas egna 

tankar. 

5.1 Hypotes 1 

Studiens resultat visar på ett signifikant samband som styrker att ett svenskt aktiebolag som 

inte är revisionspliktigt, men som anlitar en revisor har en lägre kostnad för lånat kapital än 

ett företag som väljer att inte ha någon revisor. Detta stämmer överens med tidigare studier 

som kommer fram till att företag som har revisor betalar en lägre ränta än företag som inte har 

revisor (Blackwell et al., 1998; Minnis, 2011; Kim et al., 2011). Blackwell et al. (1998) 

beskriver att företag som har revisor betalar upp till 0,25 procentenheter lägre ränta än företag 

som inte har revisor och Minnis (2011) bevisar att privata företag i USA som anlitar en 

revisor betalar 0,69 procentenheter lägre ränta än företag som inte anlitar en revisor. Detta kan 

jämföras med studiens resultat från regressionsanalysen som visar att om ett företag anlitar en 

revisor, allt annat lika, minskar företagets räntekostnader med cirka 2,5 procentenheter.  

 

Studiens resultat kan ha sin grund i den agentproblematik och informationsassymmetri som 

föreligger mellan kreditgivare och låntagare (Landström 2003).  Resultatet i denna studie kan 

förklaras av att i de företag som inte väljer att anlita en revisor ökar agentproblematiken och 

informationsassymmetrin då det kan vara svårt för kreditgivaren att säkerställa att den 

finansiella informationen är trovärdig (Eisenhardt, 1989; Langli och Svanström, 2013). 

Tidigare forskning beskriver även att kreditgivare ofta reglerar informationsassymmetrin med 

hjälp av räntesatser eller genom att använda en revisors utlåtande om ett företags räkenskaper 

(Chow, 1982; Berger och Udell, 1995; Knechel et al., 2008). Om kreditgivaren inte kan 

säkerställa att underlaget som kreditgivningen baseras på är av trovärdig karaktär, ökar risken 

i krediten (Gómez-Guillamón, 2003) och därmed räntan (Collis et al., 2004). Lennox och 

Pittman (2011) och Vanstraelen och Schelleman (2017) menar att kreditvärdigheten påverkas 

positivt av att ett företag väljer att anlita en revisor och Dedman et al. (2014) beskriver att en 

hög kreditvärdighet medför lägre räntekostnader. Detta kan användas för att i hög grad 

förklara det resultat som denna studie kommer fram till och med hjälp av tidigare forskning i 

kombination med studiens resultat kan konstateras att företag som inte anlitar en revisor 

erhåller en högre ränta. Resultatet kan även förklaras av att kreditgivarna ofta uppskattar de 

fördelar som anlitandet av en revisor medför. Dessa fördelar kan vara att revisorn ökar 

trovärdigheten i de finansiella rapporterna, att revisorn agerar informationsförmedlare mellan 

företaget och dess intressenter samt att revisionen bidrar med en säkerhet gentemot företagets 
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intressenter som inte behöver ifrågasätta redovisningens kvalitet (Carrington, 2014; 

Carrington och Catasús, 2007; Wallace, 2004; Thorell och Norberg, 2005). 

 

En annan viktig faktor som påverkar studiens resultat är att företag som inte väljer att anlita 

en revisor ofta är unga. Detta stärks genom att de företag som ingår i studiens urval har ett 

medelvärde på ungefär 6 år och en median på 4 år. Att standardavvikelsen dessutom endast 

uppgår till 7 år tyder på att många av företagen som inte anlitat en revisor fortfarande befinner 

sig i en uppstart- eller tillväxtfas. Dessutom visar resultatet på att de företag som inte har en 

revisor är yngre än de företag som har en revisor. Detta kan förklaras av att ungefär 80 

procent av alla nystartade aktiebolag väljer att inte ha någon revisor (Osser, 2017). Dessutom 

menar Blackwell et al. (1998) och Karjalainen (2011) att ett företag som har en längre relation 

till sin bank, också erhåller en lägre räntekostnad, vilket även denna studiens resultat pekar 

på. Resultatet är däremot inte signifikant enligt regressionsanalysen och kan därför bero på 

slumpmässiga faktorer. Finansinspektionen (2013) menar att små företag anses utgöra en 

större risk för kreditgivare och Svensson (2003) menar att detta beror på att 

informationsassymmetrin mellan företaget och kreditgivare ofta är större i mindre företag. 

Vidare beskriver Svensson (2003) att kreditgivare är mer obenägna att bevilja krediter ju 

större informationsassymmetri som föreligger eftersom risken anses vara högre. Svenska 

Bankföreningen (2016) menar att bedömningen av risken i krediten och låntagarens 

kreditvärdighet ligger till grund för räntesättningen på krediten. Detta ligger i linje med denna 

studies resultat eftersom de företag som inte har en revisor, både är mindre och har en högre 

ränta än de företag som har en revisor.  

 

I sammanställningen av den deskriptiva statistiken finns tendenser till att de företag som inte 

anlitar en revisor, har en högre grad materiella anläggningstillgångar. Det tyder på att de 

företagen utan revisor har större möjligheter att ställa säkerheter i form materiella 

anläggningstillgångar för sina krediter. Resultatet kan ställas mot vad Kim et al. (2011) 

beskriver angående att en hög grad materiella anläggningstillgångar minskar risken i krediten 

och därmed minskar kostnaden för det lånade kapitalet (UC, u.å., b; Svenska Bankföreningen, 

2017; Dedman et al., 2014). Däremot visar inte den deskriptiva statistiken om resultaten beror 

på slumpen eller inte och studiens korrelations- och regressionsanalys visar istället att graden 

av materiella anläggningstillgångar har en negativ samvariation med ett företags 

räntekostnader. Detta är ett mer tillförlitligt resultat eftersom de är signifikanta och tyder på 

att om ett företag har en högre grad materiella anläggningstillgångar, minskar företagets 

kostnad för lånat kapital. Eftersom detta både är signifikant och även är vad tidigare forskning 

kommit fram till (Kim et al., 2011), anses resultatet vara tillförlitligt.  

 

Det finns även ytterligare variabler som påverkar ett företags kostnader för lånat kapital. De 

variabler som har visat sig ha ett signifikant negativt samband med ett företags räntekostnader 

är räntetäckningsgraden och skuldsättningsgraden. Att en högre räntetäckningsgrad sänker 

räntekostnaderna i ett företag, är i enlighet med förväntningarna eftersom 

räntetäckningsgraden är ett mått på hur väl ett företag kan betala sina räntekostnader och är 

därför en del av kreditgivarens riskbedömning (Carlsson, 2014; Funered, 1994; Lag om bank- 

och finansieringsrörelse, SFS 2004:297). Däremot är det negativa sambandet mellan 
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skuldsättningsgraden och räntekostnaden ett oväntat resultat, eftersom förväntningarna på 

sambandet var att en hög skuldsättning inte var positivt ur kreditgivarnas synvinkel och 

därmed borde öka räntekostnaderna för företaget (Dedman et al., 2014). Även lönsamhet och 

kassalikviditet tenderar att ha ett negativt samband med företagets räntekostnader, men dessa 

samband är inte signifikanta. Däremot tyder resultaten ändå på att företag med revisor har 

större möjlighet att överleva på lång sikt, och därmed har en bättre återbetalningsförmåga, 

vilket minskar risken i krediten (Karjalainen, 2011; Funered, 1994; Bruns och Fletcher, 

2008).   

5.2 Hypotes 2 

I denna studie finns inget resultat som tyder på att ett företags räntekostnader minskar om 

företaget anlitar en Big Four-revisor. Resultatet, som däremot inte är signifikant, visar istället 

att det finns ett positivt samband som tyder på att företag som inte anlitar en Big Four-revisor 

erhåller en lägre räntekostnad. Att resultatet inte är signifikant innebär att det inte kan antas 

gälla för hela populationen. De tendenser som kan utläsas av studiens resultat kan ställas mot 

tidigare forskning som påvisat att anlitandet av en Big Four-revisor minskar ett företags 

kostnader för lånat kapital (Pittman och Fortin, 2004; Kim et al., 2013; Karjalainen, 2011). 

Detta kan bero på att både Pittman och Fortin (2004) samt Kim et al. (2013) utfört sina studier 

på noterade amerikanska företag. Att inte heller de resultat som Karjalainen (2011) 

presenterat för finska bolag är i enlighet med de tendenser som kan ses i denna studie, kan 

bero på att det kan finnas skillnader mellan kreditgivare och företag i länderna, även om 

ekonomierna och regelverken i Sverige och Finland liknar varandra. Däremot kan studiens 

resultat stärkas av den tidigare forskning som visar att företag som inte är revisionspliktiga 

inte erhåller en lägre räntekostnad genom att anlita en stor och välkänd revisionsbyrå, allt 

annat lika (Kim et al., 2011; Huguet och Gandía, 2014).  

 

Studien visar dessutom att företagen som anlitat en Big Four-revisor, är mindre till storlek än 

de företag som anlitat en annan revisionsbyrå. En förklaring till detta är att det är viktigt för 

mindre företag att uppfattas som seriösa och en viktig del i att ett företag ska uppfattas som 

seriösa, är att ha kvalitet på sin redovisning och leverera trovärdiga rapporter (Berggren och 

Silver, 2010; Wiklund et al., 2010). Eftersom Big Four-revisionsbyråer har visat sig ha större 

incitament till att leverera revisioner av hög kvalitet (Geiger och Rama, 2006; Van Tendeloo 

och Vanstraelen, 2008), bidrar användandet av en Big Four-revisor till en ökad kvalitet i 

företagets finansiella rapporter (DeFond och Jiambalvo, 1994; Teoh och Wong, 1993). Detta 

medför att svenska små och medelstora företag väljer att anlita en Big Four-revisionsbyrå 

(Paananen et. al., 2016), vilket förklarar att företagen i studiens urval som anlitat en Big Four-

revisor är mindre än företag som anlitat en annan revisionsbyrå. Som tidigare nämnts i avsnitt 

5.1, som analyserar resultatet för hela urvalet, har ett företags storlek betydelse för vilken 

räntekostnad ett företag erhåller eftersom mindre företag utgör en större risk för kreditgivaren 

(Finansinspektionen, 2013; Svensson, 2003; Svenska Bankföreningen, 2016). Att företagen 

som anlitat en Big Four-revisor är mindre, förklarar således varför dessa företag erhåller en 

högre räntekostnad. Studiens resultat tenderar därför att påvisa att ett företags storlek har 
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större betydelse för kreditgivarens riskbedömning än vad anlitandet av en Big Four-revisor 

har. Däremot visar resultatet i tabell 10 och 11 att sambandet mellan ett företags räntekostnad 

och dess storlek är positivt, vilket motsäger det resultat som gällde för hela urvalet och som 

presenteras i tabell 6 och 7. Detta gör att förklaringsgraden för att företagen med Big Four-

revisor erhåller en högre räntekostnad blir lägre.  

 

Ett överraskande resultat är att det finns en positiv korrelation mellan variabeln Big Four-

revisor och graden av materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att de som anlitar en Big 

Four-revisor har större möjligheter att ställa säkerheter för sina krediter (Kim et al., 2011). 

Detta borde göra att företagen med Big Four-revisor har lägre ränta (Funered, 1994), vilket 

inte är fallet eftersom företag med Big Four-revisor har en högre ränta än de företag som har 

anlitat en annan revisor. Ett annat oväntat resultat är den negativa korrelationen mellan 

räntekostnad och ålder som återfinns i tabell 11. Denna tyder på att ett högt värde på ålder, 

sammanhänger med ett lågt värde för räntekostnad. Däremot är de företag som anlitat en Big 

Four-revisor äldre än de företag som anlitat en annan revisor och borde därför erhålla en lägre 

räntekostnad, vilket inte är fallet. 

 

Enligt testerna i avsnitt 4.2 finns det även signifikanta samband där variablerna 

kassalikviditet, räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad har ett negativt samband med 

räntekostnaden. Detta innebär att en hög kassalikviditet och räntetäckningsgrad medför en 

lägre räntekostnad, eftersom företaget har bra möjligheter att betala sina räntekostnader och 

därmed ökar återbetalningsförmågan (Carlsson, 2014; Funered, 1994). De företag som har 

anlitat en Big Four-revisor har högre värden för både kassalikviditet och räntetäckningsgrad, 

vilket borde medföra att dessa skulle erhålla en lägre ränta. Skuldsättningsgraden har även för 

testerna i avsnitt 4.2 en negativ samvariation med företagets räntekostnad. Detta stärks av att 

de som anlitar en Big Four-revisor har en lägre skuldsättningsgrad, men ändå en högre 

räntekostnad. Detta är precis som tidigare nämnt ett oväntat resultat eftersom en hög 

skuldsättningsgrad borde medföra en högre ränta (Dedman et al., 2014). Det finns även 

variabler som har en negativ samvariation med räntekostnaden, men som inte är signifikanta. 

Dessa variabler är ålder samt lönsamhet och kan tyda på att företag som har en hög ålder och 

en hög lönsamhet, har en lägre räntekostnad. Däremot kan dessa resultat bero på slumpen och 

inte antas gälla för hela populationen.  

5.3 Hypotes 3 

Resultatet i studien tyder på att de företag som har en auktoriserad revisor erhåller en lägre 

genomsnittlig räntekostnad än de företag som anlitar en godkänd revisor. Däremot är 

resultatet inte signifikant och kan inte antas gälla för hela populationen, vilket medför att 

Hypotes 3 ska förkastas. Resultatet tenderar däremot att vara i linje med och förklaras av 

tidigare forskning som beskriver att företag som anlitar en revisor med högre utbildningsnivå 

erhåller en lägre räntekostnad (Hyytinen och Väänänen, 2004), eftersom auktoriserade 

revisorer i Sverige har en högre utbildningsnivå (Revisorslagen, SFS 2001:883, 4 och 6§§). 

Eftersom det kan finnas slumpmässiga faktorer som påverkar studiens resultat är det möjligt 
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att även resultaten som Sundgren (1998) presenterar är tillämpbara på icke revisionspliktiga 

aktiebolag i Sverige.  

 

De företag som anlitar en auktoriserad revisor är både större, äldre och har en högre 

räntetäckningsgrad än de företag som anlitar en godkänd revisor. Dessa variabler i 

kombination med att företaget har en auktoriserad revisor, kan klargöra varför företagen har 

en lägre räntekostnad (Svensson, 2003; Collis et al., 2004; Hyytinen och Pajarinen, 2007; 

Funered, 1994). Däremot har storleken en positiv signifikant samvariation med ett företags 

räntekostnad enligt korrelations- och regressionsanalysen i tabell 14 och 15. Eftersom 

resultatet tyder på att ett större företag ska ha en högre ränta, motsäger resultaten att företagen 

med auktoriserade revisorer ska ha en lägre räntekostnad eftersom dessa är större än de 

företag som anlitar en godkänd revisor. Med hänsyn till den högre utbildningsnivån som 

auktoriserade revisorer besitter, har tidigare forskning beskrivit att de även levererar 

revisioner av högre kvalitet (Sundgren, 1998; Niemi, 2004). Niemi (2004) beskriver även att 

auktoriserade revisorer kan ta ut ett högre pris för sina tjänster. Detta är en tänkbar förklaring 

till att företagen som anlitar auktoriserade revisorer är större än de företag som anlitar en 

godkänd revisor, då dessa ofta i högre grad har möjlighet att betala ett högre pris. Eftersom 

tidigare forskning beskriver att det är viktigt för mindre företag att uppfattas som seriösa vid 

kreditgivning (Wiklund et al., 2010), borde mindre företag i högre grad anlita en auktoriserad 

revisor, eftersom dessa revisorernas revisioner är av högre kvalitet. Däremot antyder detta 

resultat istället på att det är äldre och större företag som väljer att anlita en auktoriserad 

revisor. 

 

Övriga kontrollvariabler har enligt testerna i avsnitt 4.3 en negativ samvariation med ett 

företags kostnader för lånat kapital. För variablerna skuldsättningsgrad, kassalikviditet och 

materiella anläggningstillgångar är samvariationen med räntekostnaden dessutom signifikant. 

Skuldsättningsgraden är precis som tidigare oväntad eftersom förväntningen var att en hög 

skuldsättningsgrad skulle medföra en hög ränta (Dedman et al., 2014). Även om inte 

lönsamhetens samvariation med räntekostnaden är signifikant, tyder ändå resultaten på att en 

hög lönsamhet, kassalikviditet och en hög grad materiella anläggningstillgångar medför en 

större sannolikhet för att företaget erhåller en lägre ränta, vilket stämmer överens med 

förväntningarna (Karjalainen, 2011; Pittman och Fortin, 2014; Funered, 1994; Kim et al., 

2011).  

5.4 Sammanfattande diskussion med egna tankar  

Ett resultat som kan kopplas till tidigare studier är att storleken på hur mycket räntan 

förändras om ett företag väljer att anlita en revisor har ökat med årens gång. Blackwell et al. 

(1998) menade att företag som anlitade en revisor betalade upp till 0,25 procentenheter lägre 

ränta jämfört med företag utan revisor och Minnis (2011) kom 13 år senare istället fram till att 

företag med revisor betalade 0,69 procentenheter lägre ränta. Att vår studie ytterligare 8 år 

senare visar att företag med revisor betalar 2,5 procentenheter lägre ränta än företag utan 

revisor, allt annat lika, tyder på att betydelsen av revision blivit allt större med åren. Detta kan 
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ha sin grund i att granskningar som Riksrevisionen (2017) utfört visar att företag som inte 

väljer att ha en revisor ökar risken för skattefusk och ekonomisk brottslighet. Dessutom har 

det visat sig att företag utan revisor växer långsammare i nettoomsättning och lönsamhet. 

Detta i kombination med att företag med revisor erhåller en lägre kostnad för lånat kapital gör 

att fler i samhället får upp ögonen för vikten av revision och de fördelar som revisionen 

medför, vilket vi tror kommer påverka att allt fler väljer att anlita en revisor, trots att 

revisionsplikten inte omfattar samtliga företag i Sverige. Inget företag vill bli förknippade 

med skattefusk och ekonomisk brottslighet och kan anlitandet av en revisor göra att detta 

undviks, kommer allt fler välja att bli reviderade. Att dessutom erhålla en lägre räntekostnad 

genom att anlita en revisor, är ytterligare en positiv inverkan på företagets beslut.  

 

Det finns en medvetenhet om att räntorna i denna studie ligger på en förvånansvärt hög nivå i 

dagens låga ränteläge. Detta kan bero på att det fanns ett fåtal företag med mycket höga 

räntor, vilket hö jer medelvärdet för variabeln räntekostnad i studien. Dessutom kan 

anledningen till de höga räntorna härledas till att många små företag utnyttjar konto- och 

kortkrediter, varpå räntorna är höga.  

 

Denna studien baseras på aktiebolag som inte är revisionspliktiga och som enligt 

sammanställningen av den deskriptiva statistiken till stor del befinner sig i en uppstarts- eller 

tillväxtfas. Den deskriptiva statistiken visar även att företagets genomsnittliga grad av 

materiella anläggningstillgångar i förhållande till de totala tillgångarna är ungefär 24 procent. 

Detta gör att många av företagen inte har några eller har få säkerheter i sina företag och lånar 

därför pengar från kreditgivare utan säkerhet. Kreditgivning utan säkerheter medför en högre 

risk och därmed en högre ränta. I denna studie tas heller ingen hänsyn till vilken kreditgivare 

ett företag har sina krediter hos, vilket medför att räntorna kan skiljas åt beroende på vilket 

kreditinstitut företaget lånar sitt kapital av. 

 

Att endast Hypotes 1 kan accepteras enligt signifikanta tester kan bero på agentproblematiken 

och informationsassymmetrin som föreligger mellan företaget och kreditgivaren. I Hypotes 1 

genomförs en jämförelse mellan företag som har och som inte har en revisor. Att företagen 

som har revisor erhåller en lägre räntekostnad tyder på att revisorn är en viktig faktor för att 

agentproblematiken mellan kreditgivaren och företaget ska minska. I de övriga hypoteserna 

testas endast företag som har anlitat en revisor. Resultatet av detta är att valet av att anlita en 

revisor är det viktiga för att minska agentproblematiken och därmed kostnaden för lånat 

kapital, medan valet av vilken typ av revisor ett företag anlitat inte har någon eller lika stor 

betydelse för agentproblematiken. Detta tyder på revisorer överlag bidrar till en minskad 

informationsassymmetri mellan kreditgivaren och företaget, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning (Knechel et al., 2008; Chow, 1982; Berger och Udell, 1995). Detta tyder 

också på att kreditgivare anser att företag med revisor utgör en mindre risk vid kreditgivning.  

 

Värt att kommentera är att resultaten i hypotes 2 och 3 var oväntade, men kan vara beroende 

av att urvalets uppdelning var snedfördelat. I urvalet fanns 50 företag som anlitade en Big 

Four-revisor och antal företag som anlitade en auktoriserad revisor uppgick till 118 stycken. 

Det höga antalet oväntade resultat i avsnitt 4.2 kan härledas till att det lilla urvalet för företag 
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med en Big Four-revisor kan ha påverkat att hypotesen inte går att signifikant acceptera, 

eftersom 50 företag utgör en mycket liten del av den totala populationen. Att urvalet för de 

som anlitat en auktoriserad revisor översteg de företag som anlitat en godkänd revisor kan ha 

påverkat att resultatet i avsnitt 4.3 indikerar på att det finns ett samband mellan en 

auktoriserad revisor och företagets kostnader för lånat kapital. Däremot är indikationerna inte 

signifikanta, vilket precis som tidigare nämnt kan bero på att de 118 företagen med 

auktoriserad revisor utgör en väldigt liten del av populationen och att antalet dessutom 

jämförs med ett mindre antal företag som anlitat en godkänd revisor. Det är däremot 

intressant att de företag i denna studie som anlitat en Big Four-revisor är yngre än företagen 

som anlitat en annan revisor. Detta anser vi, i enlighet med tidigare studier (Wiklund et al., 

2010; Berggren och Silver, 2010), bero på att mindre företag har ett större behov av att bevisa 

sin seriositet för kreditgivare och andra intressenter. Att det finns tidigare forskning som 

påvisar att en Big Four-revisor levererar revisioner av högre kvalitet, skapar incitament för 

mindre företag att anlita en sådan revisor.  

 

Ett resultat som inte är relevant för studiens frågeställning och syfte, men som ändå är värt att 

nämna är att tidigare forskning har en annan uppfattning om hur ett företags 

skuldsättningsgrad påverkar företagets kostnader för lånat kapital än vad den här studien 

visar. Denna studie har visat att en hög skuldsättningsgrad medför en lägre ränta, vilket vi 

anser kan bero på att kreditgivarna uppmuntrar ett stort engagemang hos kreditgivaren. Med 

en högre utlåning till företaget, ökar kreditgivarens intjäningsgrad, vilken kan gynna företaget 

genom att kreditgivaren erbjuder rabatterade räntesättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

6. Slutsatser och implikationer 

Studien avslutas med en presentation av de slutsatser som har kunnat dras genom en analys 

och diskussion av studiens resultat. Detta avsnitt syftar till att konkret besvara studiens 

frågeställning och syfte. Vidare presenteras även implikationer uppdelat på olika aktörer i 

samhället vilka är kreditgivare, låntagare, lagstiftare samt revisorer. Avslutningsvis 

presenteras studiens förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att testa och förklara vilka samband som finns mellan det frivilliga 

valet av revision och ett företags räntekostnader. Vidare syftade studien till att testa om 

sambandet ovan var beroende av om företaget anlitar en stor och välkänd revisionsbyrå, så 

kallad Big Four-revisor, istället för en annan revisionsbyrå eller om företaget anlitar en 

auktoriserad revisor istället för en godkänd revisor. För att kunna uppfylla studiens syfte samt 

besvara frågeställningen, genomfördes en litteraturstudie som mynnade ut i tre olika 

hypoteser. För att testa om hypoteserna kunde accepteras eller förkastas användes 

årsredovisningar från 327 slumpmässigt valda företag. Siffrorna i dessa årsredovisningar var 

till nytta för att genomföra statistiska tester för att få svar på om hypoteserna kunde accepteras 

eller inte.  

 

Resultatet av denna studie visar att det finns ett samband mellan svenska aktiebolags 

räntekostnader och valet att anlita en revisor, när företaget inte omfattas av revisionsplikt. 

Studien visar att ett företags räntekostnader minskar med ungefär 2,5 procentenheter om ett 

icke-revisionspliktigt svenskt aktiebolag som tidigare inte haft revisor, väljer att anlita en 

revisor, allt annat lika. Att resultatet dessutom är signifikant, innebär att det kan antas gälla 

för hela populationen. Sammanfattningsvis pekar analysen på att detta är i enlighet med 

tidigare studier som stärker att ett företags räntekostnader minskar om företaget har en 

revisor. Dessutom visar denna studie att ett företag kan uppnå kostnadsfördelar genom att 

anlita en revisor, vilka kan jämföras med kostnaden som uppstår vid anlitandet. På så sätt kan 

företaget med hjälp av denna studie väga för- och nackdelar mot varandra och komma fram 

till om det är gynnsamt eller inte att anlita en revisor.  

 

Resultatet vid testerna av de övriga hypoteserna visade inga signifikanta samband. Dessa 

indikerar däremot på att anlitandet av en Big Four-revisor ökar företagets räntekostnad, vilket 

säger emot en del av den tidigare forskning och de förväntningar som fanns på resultatet. 

Detta tyder på att ett företag som anlitar en revisor för att erhålla en lägre räntekostnad, inte 

behöver anlita en stor, välkänd och ofta dyr revisionsbyrå för att uppnå kostnadsfördelarna. 

Sambandet mellan variabeln auktoriserad revisor och företagets räntekostnad indikerade 

istället på att studiens förväntningar om att en auktoriserad revisor bidrog till lägre kostnader 

för lånat kapital stämde. Däremot var inte heller detta samband signifikant och därför kan 

inga generaliserbara slutsatser för hela populationen dras. Sammanfattningsvis kan ett företag 
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som ingår i denna studie erhålla en lägre räntekostnad genom att anlita en revisor med högre 

utbildningsnivå, men detta samband kan inte antas gälla för alla svenska aktiebolag som inte 

är revisionspliktiga. Att ha i åtanke är att den tidigare forskning som studiens resultat jämförs 

med, är studier som i många fall är utförda i andra länder med andra regleringar kring 

revision. Detta gör att denna studiens resultat och slutsatser blir användbara för att skapa en 

bredd i forskningen inom detta område, även om de inte helt överensstämmer med tidigare 

studier.  

 

Förutom anlitandet av en revisor, finns det andra faktorer som har en stor betydelse vid 

riskbedömningen som en kreditgivare genomför innan beslut om kreditgivning. För studiens 

samtliga hypoteser har räntetäckningsgraden visat sig ha en signifikant negativ samvariation 

med ett företags kostnader för lånat kapital. Detta tyder på att kreditgivare anser det vara 

viktigt att företaget har framtida möjligheter att betala sina räntekostnader. Dessutom har 

skuldsättningsgraden för samtliga hypoteser visat sig ha en signifikant positiv samvariation 

med ett företags kostnader för lånat kapital. Sammantaget är det inte endast en faktor som 

påverkar risken i krediten och därmed räntekostnaden, utan bedömningen genomförs med 

hänsyn till företaget som helhet och en mängd olika faktorer har en inverkan på beslutet. 

Avslutningsvis har denna studie kommit fram till att ett svenskt aktiebolag som inte är 

revisionspliktigt kan sänka sina räntekostnader genom att företaget anlitar en revisor. Däremot 

är det inte av lika stor betydelse huruvida revisorn är en Big Four-revisor eller en auktoriserad 

revisor. Det viktiga är alltså att ett icke-revisionspliktigt svenskt aktiebolag över huvud taget 

har en revisor för att erhålla en lägre kostnad för lånat kapital. De tre viktigaste slutsatserna 

som uppkommit i studien är:  

 

» Ett icke-revisionspliktigt aktiebolag i Sverige kan uppnå kostnadsfördelar i form av 

lägre kostnader för lånat kapital om de anlitar en revisor.  

» Ett icke-revisionspliktigt aktiebolag i Sverige får inte lägre kostnader för lånat kapital 

genom att anlita en Big Four-revisor eller en auktoriserad revisor.  

» Ett icke-revisionspliktigt aktiebolag i Sverige erhåller räntekostnader som är baserade 

på en helhetsbedömning av företaget som tar hänsyn till en mängd olika faktorer och 

inte enbart om företaget har en revisor eller inte. 

6.2 Implikationer 

För kreditgivare är studiens resultat viktigt eftersom det kan användas som ett incitament till 

att kräva att icke-revisionspliktiga svenska aktiebolag har en revisor för att minska risken i 

krediten. Eftersom informationsassymmetrin oftast är större mellan mindre företag och 

kreditgivare, där kreditgivaren står i underläge när det kommer till information om företaget, 

är revisorn viktig för att minska risken för kreditgivaren. Kreditgivaren kan därför med hjälp 

av denna studie uppmana företag att anlita en revisor. Att detta även medför att 

räntekostnaderna för företaget sänks, gör att det uppstår en win-win-situation för såväl 

företaget som kreditgivaren eftersom både räntan och risken minskar. I en framtid där 

digitalisering utgör en stor del, är det allt viktigare för banker och andra kreditgivare att agera 
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helhetsrådgivare för företagen. Genom att kreditgivaren ger råd om att anlita en revisor för att 

minska företagets kostnader, kan företagets förtroende öka för kreditgivaren. För nystartade 

företag kan lån från en kreditgivare vara en avgörande faktor för företagets överlevnad och 

framtid. Risken i dessa krediter sänks genom anlitandet av en revisor, vilket gör att allt fler 

små och nystartade företag kan fortsätta att utvecklas. Detta främjar ett samarbete mellan 

företagen och kreditgivarna och bidrar samtidigt till ett levande samhälle för entreprenörskap. 

 

För låntagare är studiens resultat användbart eftersom det visar att företag som anlitar en 

revisor erhåller en lägre räntekostnad. Detta gör att svenska aktiebolag som inte är 

revisionspliktiga råds att anlita en revisor. Däremot har typen av revisor i denna studie visat 

sig spela mindre roll och det viktiga är alltså att företaget anlitar en revisor. Ofta är en 

auktoriserad revisor eller en Big Four-revisor de dyraste alternativen på marknaden då 

förväntningarna är att dessa ska upprätta revision av högre kvalitet. För många företag är 

kostnaden för revision ett avgörande argument för att inte anlita en revisor. Denna studiens 

resultat kan användas som ett motargument för detta eftersom det visar att aktiebolag som inte 

är revisionspliktiga inte behöver anlita den dyraste revisorn för att erhålla en lägre kostnad för 

lånat kapital. Studiens råd till låntagare är sammantaget att att anlitandet av en revisor är en 

viktig del i att sänka sina kostnader för lånat kapital. Denna studien kan också vara av vikt när 

ett företag ställs inför valet om att anlita en revisor eller inte. Resultatet medför att företaget 

kan väga kostnader mot fördelar med hjälp av att konkret se hur mycket räntekostnaden i 

genomsnitt kan sänkas genom att anlita en revisor.  

 

För lagstiftare i Sverige är studiens resultat betydelsefullt eftersom den bidrar till forskningen 

av om den slopade revisionsplikten är positiv eller negativ. Studiens resultat pekar på att den 

slopade revisionsplikten är positiv eftersom den skapar möjligheter för intressenter och 

framförallt kreditgivare att skilja på företag med och utan revisor. Dessutom bidrar den 

slopade revisionsplikten till att företag själva kan påverka sin ställning gentemot 

kreditgivarna. Denna studie kan därför användas i framtiden för att jämföra de positiva och 

negativa effekterna med varandra och på så sätt avgöra om ett återinförande av 

revisionsplikten är aktuellt. Vår uppfattning är att den slopade revisionsplikten skapar fördelar 

för de företag som väljer att anlita en revisor, även när de inte måste, som gör att regelverket 

inte bör ändras. Dessutom pekar studiens resultat på att allt fler företag i framtiden självmant 

kommer att anlita en revisor för att komma åt de fördelar som anlitandet av en revisor medför. 

Detta gör att det troligtvis inte kommer att finnas något behov av ett återinförande, eftersom 

de flesta företag ändå självmant kommer att anlita en revisor. 

 

Den kategori som kan dra mest nytta av studien är revisorerna. Studiens resultat pekar på att 

det finns ett signifikant samband mellan revision och ett företags räntekostnader, som bevisar 

att svenska icke-revisionspliktiga aktiebolag erhåller en lägre ränta om de anlitar en revisor. 

Detta resultat gör att allt fler aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten i Sverige bör 

vilja anlita en revisor. Detta leder i sin tur till att revisorernas ställning på marknaden stärks, 

eftersom företag troligtvis självmant kommer att söka sig till en revisor. Med hänsyn till detta 

kan revisorerna dra en ekonomisk nytta och denna studie uppmärksammar revisorns 

kunskaper som en viktig del i samhället. Dessutom kan små revisionsbyråer och godkända 
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revisorer använda denna studie för att öka sin ställning på marknaden och konkurrera mot 

större revisionsbyråer och auktoriserade revisorer. Detta eftersom Big Four-revisorer och 

revisorer med högre utbildningsnivå ofta debiterar sina kunder ett högre pris. Genom denna 

studie måste dessa addera ett mervärde till kunderna för att kunna ta ut samma pris för sina 

tjänster som tidigare. Små revisionsbyråer och godkända revisorer kan istället trycka på att det 

går att ta del av kostnadsfördelarna som uppstår vid anlitandet av en revisor, utan att behöva 

betala ett högre pris för tjänsterna.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

För att utveckla denna studie och göra den mer generaliserbar vore det intressant att utföra en 

liknande studie som grundas på ett större urval. På så sätt kan resultaten i högre grad förklara 

sambanden som testas och en mer generell slutsats kan dras. Det skulle dessutom vara 

användbart med en studie som fokuserar på fler, alternativt andra kontrollvariabler, för att 

testa om andra kontrollvariabler bidrar till ett annat resultat. Dessutom skulle det vara 

intressant att även ha med omsättning och antal anställda som kontrollvariabler, eftersom 

dessa tillsammans med totala tillgångar utgör faktorer i kravet för revisionsplikt. Vidare är ett 

förslag till fortsatt forskning att utföra ett större antal exkluderingar vid genomgången av 

urvalets värden. Detta för att undvika snedfördelade värden för vissa variabler. Detta kräver 

dock ett betydligt större urval inledningsvis än denna studie, för att undvika ett för litet 

slutgiltigt urval.  

 

Med tanke på studiens höga medelvärde för räntekostnad vore det intressant att utföra 

ytterligare en kvantitativ studie som grundas på mer exakta siffror om räntekostnad. Denna 

studie skulle istället för att grundas på årsredovisningar, kunna grundas på enkäter som 

skickas ut till företag. Enkäterna skulle kunna innehålla mer konkreta frågor om företagets 

räntekostnader och på så sätt bidragit till att räntekostnaden i studien blir mer specifik och 

rättvisande. Genom detta metodval skulle man också kunna samla in information om 

företagens kostnader för revision och på så sätt kunna väga kostnader mot fördelar med 

revision.  

 

Resultaten i denna studie är oväntade för hypotes 2 och 3 eftersom resultaten inte stämmer 

överens med de förväntningar som byggts upp med hjälp av tidigare forskning inom 

områdena. Dessutom finns det väldigt få studier som är utförda i svensk kontext, vilket gör att 

jämförbarheten grundas på forskning i andra länder. Ett förslag till vidare forskning är därför 

att utveckla forskningen inom revision och hur vilken typ av revisor ett företag väljer 

påverkar svenska icke-revisionspliktiga aktiebolags kostnader för lånat kapital. Eftersom 

denna studiens resultat inom områdena Big Four-revisor och auktoriserad revisor inte är 

signifikanta, är det svårt att avgöra om resultatet är generaliserbart för hela populationen. 

Detta gör att fortsatt forskning som studerar skillnaderna mellan hur svenska kreditgivare 

värderar olika typer av revisorer, i förhållande till hur andra länders kreditgivare förhåller sig 

till detta, blir intressant. Dessutom kan vidare forskning i svensk kontext, göra att resultaten 

kan jämföras med varandra och på så sätt öka kunskapen inom områdena i Sverige. 
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Ytterligare forskning inom revision i kombination med kreditprocessen kan bidra till att 

kreditgivning till mindre svenska aktiebolag kan effektiviseras, då forskningen kan vara till 

nytta för såväl kreditgivare som låntagare. 
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