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FÖRORD 
 

Vi vill rikta ett stort tack till UC som tillhandahållit oss kreditbetyg vilket gjorde studien möj-

lig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Marita Blomkvist som väglett oss genom 

litteraturområdet och som kommit med synpunkter som varit mycket värdefulla för arbetet 

med denna uppsats.     
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SAMMANFATTNING  

      

   

Magisteruppsats 15 hp, Högskolan i Halmstad, Magisterprogrammet Revisor och Bank, VT14  

     

Författare: Caroline Gallo Jonsson och Sofie Gydell 

      

Handledare: Marita Blomkvist 

 

Titel: Revision och kreditbetyg – Vilken betydelse har revision för kreditbetyget?  

 

Bakgrund och problem: Revisionens syfte är att försäkra tredje part om företagets rapporter 

är tillförlitliga. År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige och en stu-

die gjord i Storbritannien visar att företag som behållit revisorn i Storbritannien erhåller högre 

kreditbetyg än företag som valt bort revisorn. Detta resultat motiverar föreliggande studie som 

på ett likartat sätt undersöker hur svenska företags kreditbetyg påverkas beroende på om en 

revisor anlitas eller inte. Tidigare studier har även påvisat att företag som anlitar en revisor 

från Big 4 erhåller lägre låneränta än företag som reviderats av andra bolag. Detta ger skäl att 

studera huruvida Big 4 även påverkar kreditbetyget. Vidare återspeglas revisorns kompetens 

genom titeln godkänd eller auktoriserad, där den auktoriserade har mest erfarenhet. Att stu-

dera om revisorns kompetens har betydelse för kreditbetygets utfall är därmed också ett än-

damål för denna studie.       

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att i ett första steg undersöka om det finns ett 

samband mellan reviderade bokslut och det kreditbetyg företag erhåller och i ett andra steg 

undersöka vad det är med revisorn som eventuellt har betydelse för kreditbetyget 

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär där tre hypoteser formulerats. Det slutgiltiga urvalet 

består av 247 halländska aktiebolag och studien baseras på årsredovisningar från år 2012. 

Kreditbetyget utgör den beroende variabeln och studien ämnar sedan testa huruvida kreditbe-

tyget påverkas av tre oberoende variabler; revisor/inte revisor, Big 4/ej Big 4 och auktorise-

rad/godkänd revisor. Studien beaktar även ett antal kontrollvariabler som kan antas ha bety-

delse för kreditbetyget. Detta för att minska risken att dra felaktiga slutsatser om hur verkliga 

samband förhåller sig. Resultatet analyseras sedan deskriptivt och med korrelations- och 

regressionsanalys med syfte att sedan kunna acceptera eller förkasta våra hypoteser.    

Slutsatser: Studiens slutsatser är att företag som anlitar revisor erhåller högre kreditbetyg än 

oreviderade bolag. Däremot saknar revisorns kompetens- auktoriserad eller godkänd- inver-

kan på det erhållna kreditbetyget liksom valet av revisionsbyrå som inte heller var av bety-

delse.  

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till framtida forskning är att göra en likartad studie 

som beaktar hela Sverige och med ett större urval. Föreliggande studie utgick enbart från hal-

ländska företag och en mer rikstäckande studie vore intressant för att se om liknande resultat 

skulle påträffas för hela landet. Det vore även intressant att i framtida forskning beakta fler 

variabler, exempelvis bransch, för att förklara vad som påverkar kreditbetyget. Olika 

branscher bedöms vara olika riskfyllda och det finns därför skäl att tro att företags bransch-

tillhörighet påverkar vilket kreditbetyg företag erhåller. Det vore även intressant att i en lik-

artad studie jämföra regioner, exempelvis småstad kontra storstad, för att se om det föreligger 

variationer i hur revision påverkar kreditbetyget i olika delar av landet.    

Nyckelord: Kreditbetyg, Revision, Revisor, Auktoriserad, Godkänd, Big 4 
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1. INLEDNING 
 

I första kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsämnet genom ett resonemang om 

revisorns funktion, avskaffandet av revisionsplikten och risken för ett sänkt kreditbetyg utan 

revisor. Därefter förs en problemdiskussion kring tidigare forskningsresultat om sambandet 

mellan revisor och kreditbetyg vilket sedan leder fram till föreliggande studies infallsvinkel. 

Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte och studiens frågeställning fastställs.  

För att ge läsaren en översikt över uppsatsen avslutas kapitlet med en disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Revisionens syfte är att försäkra tredje part om att företagets finansiella rapporter är sannings-

enliga och upprättade i enlighet med god redovisningssed (FAR, 2013a). Revisionen bedöms 

inte bara utföras i ägarnas intresse, utan i ett vidare perspektiv där även kreditgivare, investe-

rare, kunder, leverantörer och anställda drar nytta av den information som framkommer 

(DeAngelo, 19981; Thorell & Norberg, 2005; Watts and Zimmerman 1983). Att den finansi-

ella informationen bekräftats av en revisor ökar tryggheten för externa intressenter då de be-

slut som fattas ofta baseras på redovisningsinformation. Revision legitimerar företagets finan-

siella rapporter och trovärdighet skapas (DeAngelo, 1981; Carrington & Catasús, 2007). Utö-

ver fördelarna som revisionen har för intressenterna har tidigare forskning även påvisat för-

delar för det reviderade företaget. Häribland kan exempelvis nämnas lån till lägre ränta jäm-

fört med företag som saknar reviderade bokslut, bättre tillgång till externt kapital samt bättre 

kreditbetyg (Alley & Yohn, 2009; Dedman & Kausar, 2012; Kim, Simunic, Stein & Yi, 2011; 

Moore & Ronen, 1990). 

Den 1 november 2010 avskaffades, den sedan tidigare tvingande, revisionsplikten för små 

aktiebolag i Sverige. Bakomliggande motiv till avregleringen var att minska den administra-

tiva bördan för småföretag samt att revisionen bedömdes för ekonomiskt betungande för dessa 

företag (SOU 2008:32). Avskaffandet av revisionsplikten är i linje med den europeiska politi-

ken där en strävan efter att underlätta driften av små företag är centralt. Syftet är att öka de 

europeiska företagens konkurrenskraft och stimulera ekonomin (prop. 2009/10:204). De fö-

retag som omfattas av avregleringen uppnår högst ett av följande gränsvärden under två rä-

kenskapsår i rad; nettoomsättning 3 miljoner kronor, balansomslutning 1,5 miljoner kronor, 

antal anställda 3 st. (SFS 2005:551). Närmare 70 procent av aktiebolagen i Sverige omfattas 

av lagändringen och enligt UC (2013a) väljer idag tre av fyra nystartade företag att inte anlita 

en revisor för att granska rapporterna. Utöver Sverige är det flera europeiska länder som av-

skaffat revisionsplikten för små och medelstora företag. Exempelvis kan nämnas Storbritan-

nien där avregleringen trädde i kraft år 2004 (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004) och Danmark 

där de nya reglerna implementerades år 2006 (Collis, 2010a).  

 

Revisionsbolag menar att den avskaffade revisionsplikten medför sämre kvalitet på de finan-

siella rapporterna och kreditbetygsinstitut runt om i världen menar att möjligheten att generera 

tillförlitliga kreditbetyg försämrats som en konsekvens av avregleringen (Dedman & Kausar, 

2012). Granskning av en oberoende part styrker och kvalitetssäkrar de finansiella rapporterna 

vilka kreditbetygen baseras på. Företag som valt bort revisorn riskerar därför att få sänkt kre-

ditbetyg jämfört med då boksluten reviderades. Dedman och Kausar (2012) förklarar att ban-

ker och kreditbetygsinstitut befarar att företag inte känner till de negativa konsekvenser som 

det kan innebära att inte anlita en revisor. Detta styrks av en studie gjord av Collis (2010b) där 

resultaten visar att företag inte upplever att det finns ett samband mellan att anlita en revisor 

och det kreditbetyget företaget erhållit. 



 7 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det har nu gått tre år sedan revisionsplikten avskaffades för småföretag i Sverige. Som en 

konsekvens av detta rapporterar upplysningscentralen, fortsättningsvis benämnt UC, om en 

försämrad kvalitet på boksluten (UC, 2013a), vilket även styrks av bolagsverket (2012). FAR 

(2013b) rapporterar i sin tur om att den försämrade bokslutskvaliteten bland de företag som 

inte använder revisor resulterat i lägre kreditbetyg.  

 

Ett likartat mönster av revisionspliktens avskaffande kan härledas från en studie i Storbritan-

nien där Dedman och Kausar (2012) påvisat signifikant högre kreditbetyg för de företag som 

valt att anlita revisor jämfört med de företag som valt bort revisorn. Anmärkningsvärt från 

studien är att företagen som anlitar revisor tenderar att redovisa lägre vinster, sämre kassa-

flöde, lägre räntetäckningsgrad och högre skuldsättning än företag vars bokslut inte är revide-

rade. Trots den tillsynes sämre finansiella ställningen, visar alltså studien att kreditbetyget 

ändå är högre för dessa företag (Dedman & Kausar, 2012). Företag misstar sig därför då de, 

som tidigare nämnt, lever i tron om att det inte finns ett samband mellan kreditbetyg och att 

anlita en revisor. Företagens uppfattning är motsatsen till flera forskningsresultat som visar att 

revisionen är viktig för att kvalitetssäkra och legitimera ett företag (DeAngelo, 1981; Dedman 

& Kausar, 2012; Kim et.al., 2011; Pittman & Fortin, 2011; Watts & Zimmerman, 1983). Fö-

retags omedvetenhet indikerar att det finns ett behov av faktiska bevis som redogör för de 

negativa konsekvenser som avsaknaden av revisor kan medföra. Resultatet som Dedman och 

Kausar (2012) påvisar är ett tydligt bidrag till debatten om revisionspliktens avskaffande, 

varpå intresset väcktes för att studera hur motsvarande relation mellan kreditbetyg och revide-

rade bokslut förhåller sig i Sverige. 

 

Det finns olika tänkbara sätt att undersöka hur företag påverkas beroende av om de valt att 

anlita revisor eller inte. Exempelvis undersökte Kim et al. (2011) räntekostnader i sin studie 

gjord i Korea. Resultatet påvisade en signifikant lägre låneränta för företag som anlitar revisor 

jämfört med de företag som saknar reviderade bokslut. Att studera kreditbetyg är dock fördel-

aktigt av flera anledningar och ett lämpligt komplement till Kim et al., (2011) studie. Kredit-

betygsinstituten uppdaterar företagens kreditbetyg regelbundet vilket ger aktuell information 

och mindre störningar, jämfört med att studera exempelvis låneräntan då lån inte nödvändigt-

vis omförhandlas årligen. Dedman och Kausar (2012) poängterar också fördelen med att kre-

ditbetyg finns tillgängligt även för de företag som inte finansieras med banklån. Vidare kan 

låneräntan påverkas av företagets förmåga att ställa säkerhet, vilket är en faktor som inte på-

verkar kreditbetyget som istället baseras på offentlig information (Dedman & Kausar, 2012). 

 

Utöver den primära uppgiften att studera huruvida det finns ett samband mellan kreditbetyg 

och revisor även i Sverige, kan det även vara intressant att fördjupa studien ytterligare jämfört 

med vad Dedman och Kausar (2012) gjorde. Ett sådant fördjupningssteg kan innefatta att stu-

dera vad det är med revisorn och dennes arbete som är av vikt för kreditbetyget då det enligt 

vår kännedom inte finns någon studien med just denna infallsvinkel. Det finns exempelvis 

flera studier som påvisat ett positivt samband mellan revisionskvalitet och revisionsbyråns 

storlek (DeAngelo, 1981; Colbert & Murray, 1999; Karjalainen, 2010; Lennox, 1999; Moore 

& Ronen, 1990; Niemi, 2004). Dessa forskningsresultat gör det i ett nytt perspektiv intressant 

att studera om revisionsarbeten utförda av Big4 är positivt korrelerade med kreditbetyget ef-

tersom hög upplevd kvalitet på boksluten möjligen även kan ha en positiv inverkan på kredit-

betyget. Vidare visar Karjalainens (2011) studie från Finland att företag som anlitar en revisor 

från Big 4 erhåller lägre låneränta än företag som reviderats av andra revisionsbolag. Även 

detta resultat motiverar därför att studera sambandet mellan Big 4 och kreditbetyg. En revisor 
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kan vidare tituleras som auktoriserad eller godkänd. Av dessa är den auktoriserade revisorn 

mer erfaren och har avlagt fler tester än den godkände för att nå auktorisation (Revisorsnämn-

den, 2013). I Finland studerade Karjalainen (2011) huruvida revisorns kompetens hade bety-

delse för vilken låneränta företag erhöll från banken. Studien presenterade dock inga resultat 

som gav stöd åt att revisorns kompetens hade betydelse i detta avseende. Detta resultat till 

trots motiverar ändå att studera om revisorns titel påverkar kreditbetyget då Karjalainens 

(2011) resultat inte gör det givet att samband även saknas med kreditbetyget. I Finland testa-

des revisorns kompetens genom certifierad eller icke-certifierad revisor. I Sverige kan mot-

svarande kompetensuppdelning kategoriseras efter godkänd eller auktoriserad revisor ef-

tersom det, som nämnt, är de två kompetensnivåer som finns i Sverige.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att det finns empiriska gap inom forskningsfältet 

som motiverar föreliggande studie att studera revisorns, revisorns kompetens och Big 4-

byråers betydelse för kreditbetyg. Studien ämnar följaktligen bidra till debatten om frivillig 

revision med följande syfte och frågeställning som grund.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i Sverige relativt nyligen och dess konse-

kvenser har ännu inte helt kunnat kartläggas. Syftet med föreliggande studie är därmed att i ett 

första steg undersöka om det finns ett samband mellan reviderade bokslut och det kreditbetyg 

företag erhåller och i ett andra steg undersöka vad det är med revisorn som eventuellt har 

betydelse för kreditbetyget. Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har därmed 

följande övergripande frågeställning konkretiserats: 

 

 Vilken betydelse har revision för kreditbetyget?  
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1.4 Studiens disposition 
 

 
 
Figur 1. Studiens disposition 

 

Kapitel 1  

Inledning 

• I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsämnet gen-
om ett resonemang om revisorns funktion, avskaffandet av 
revisionsplikten och risken för sänkt kreditbetyg utan revisor. 
Därefter förs en problemdiskussion kring tidigare forsknings-
resultat om sambandet mellan revisor och kreditbetyg, vilket 
sedan leder fram till föreliggande studies infallsvinkel. Prob-
lemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte och studiens 
frågeställning fastställs.  

Kapitel 2 

Teoretisk referensram  

• Här presenteras studiens referensram med teorier och studier 
som kan härledas till föreliggande studie. Inledningsvis 
återfinns en sammanfattning av referensramen för att ge 
läsaren en helhetsbild och för att skapa en uppfattning om 
vilka områden som sedan kommer presenteras mer detaljerat 
under kapitlet. Med grund i den teori som presenterats av-
slutas kapitlet med formulering av hypoteser.   

Kapitel 3 

Metod 

• Detta kapitel syftar till att på ett strukturerat sätt orientera läs-
aren genom undersökningsprocessen. Kapitlet inleds med en 
modell som ämnar illustrera studiens uppbyggnad och visa de 
olika steg som studien är avsedd att underöska. Sedan följer en 
beskrivning av hur studien genomförts, vilka val som gjorts 
och en motivering till varför.   

Kapitel 4 

Resultat 

• Här presenteras studiens empiriska resultat med hjälp av 
deskriptiv analys samt korrelations- och regressionsanalys. 
Inledningsvis är vår första hypotes i fokus med syfte att påvisa 
om revisorn predicerar kreditbetyget. Därefter inriktas resul-
tatet mot vad det är med revisorn och dennes arbete som 
eventuellt påverkar kreditbetyget, i enlighet med att besvara 
hypotes 2 och 3.     

Kapitel 5 

Diskussion och slutsats 

• I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och 
slutsatser. Därefter presenteras studiens bidrag till litteraturen 
och   rslag till framtida forskning inom området.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Nedan följer studiens referensram med teorier och studier som kan härledas till 

föreliggande studie. Inledningsvis återfinns en sammanfattning av referensramen för 

att ge läsaren en helhets bild och för att skapa en uppfattning om vilka områden som 

sedan kommer presenteras mer detaljerat under kapitlet. Med grund i den teori som 

presenterats avslutas kapitlet med formulering av hypoteser. 

 

 

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Det kreditbetyg som företaget erhåller grundas i förmågan att återbetala sina finansiella åta-

ganden samt företagets ekonomiska ställning. Om den ekonomiska ställningen är stark inom 

företaget påverkar det kreditbetyget positivt och det motsatta gäller företag med svag ekono-

misk ställning. Det kreditbetyg som företag kan erhålla omfattas av en skala från 1 till 5, där 1 

är det lägsta (UC, 2014b). Kreditbetyget beräknas utifrån ett antal variabler, däribland lön-

samhet och likviditet, skulder och tillgångar, företagets ålder, bokslut och betalningsanmärk-

ningar (Dedman & Kausar, 2012; Pittman & Fortin 2011; UC, 2014). Ett företags kreditbetyg 

kan vara avgörande för ett beviljande av krediter och företagets överlevnad, då ett lågt kredit-

betyg kan leda till att företag förlorar potentiella investerare och viktiga krediter (Dedman & 

Kausar, 2012; Gray et al., 2006; Moore & Ronen, 1990; Rousseau, 2006; UC, 2014b). 

 

De finansiella rapporternas uppgift är att tillgodose intressenter med företagsrelaterad infor-

mation som skall ligga till grund för ekonomiska affärsbeslut. Det är därför viktigt att infor-

mationen är sanningsenlig och tillförlitlig, för att undvika att intressenter fattar beslut på fel-

aktiga grunder (Blazenko & Scott, 1986; Bokföringsnämnden, 2013; Danos, Holt & Imhoff, 

1989; Moore & Ronen, 1990). Det finns en asymmetrisk informationsfördelning i relationen 

mellan ett företag och dess intressenter (Blazenko & Scott, 1986; Carrington & Catasús, 2007; 

Eisenhardt, 1989; Fahad & Lawarrée, 1995; Moore & Ronen, 1990). Genom denna informat-

ionsasymmetri förklaras uppkomsten av agentproblematik och agentkostnader som uppstår då 

agenter och principaler innehar olika intressen. Agenterna är ämnade att handla utefter princi-

palernas intresse och i detta avseende ses revisorn som en oberoende tredje part som försäkrar 

principalerna om att agenterna handlar på ett önskvärt sätt (Eisenhardt, 1989; Moore & 

Ronen, 1990). Forskare hävdar att revisorer från Big 4 erbjuder en högre kvalitet på sitt arbete 

och bidrar därmed till högre tillit till företagens finansiella rapporter (Colbert & Murray, 

1999; Jong-Hag, Chansog, Jeong-Bon & Yoonseok, 2010; Lennox, 1999; Moore & Ronen, 

1990; Niemi, 2004). Det har även påvisats att det finns en positiv korrelation mellan revis-

ionsbolagets storlek och kostnaden för revisionen (Colbert & Murray, 1999; Jong-Hag et al., 

2010; Lennox, 1999; Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004). Den höga kostnaden som revisio-

nen medför utgör en större börda för de mindre företagen, vilket har resulterat i att tre av fyra 

nystartade företag valt bort revisorn som en konsekvens av den avskaffade revisionsplikten. 

Revisionsplikten avskaffades 1 november år 2010 för småföretag som inte uppfyller givna 

gränsvärden. Detta har inneburit konsekvenser som försämrade bokslut samt högre kreditris-

ker i företag som har valt bort revisorn (Bolagsverket, 2012; FAR, 2013a; UC, 2013a). Vidare 

har även företag med lågt kreditbetyg svårigheter att erhålla extern finansiering och därför kan 

ett företags kreditbetyg ibland vara avgörande för fortsatt finansiering (Blazenko & Scott, 

1986; Carrington & Catasús, 2007; Collis et al., 2010; Dedman & Kausar, 2012; Eisenhardt, 

1989; Moore & Ronen, 1990). 
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2.2 Kreditbetyg 
 

Ett företags kreditbetyg grundas i dess förmåga att återbetala sina finansiella åtaganden i den 

takt de förfaller (Dedman och Kausar, 2012; Gray, Mirkovic & Ragunathan 2006; Rousseau, 

2006; UC, 2014b). Företag med betalningssvårigheter erhåller ett låg kreditbetyg och det mot-

satta berör företag utan betalningssvårigheter. UC (2014b) tillger företag ett betyg enligt en 

skala från 1 till 5, där 1 är det lägsta som innebär att företaget har misskött sina betalningsåta-

ganden och har uppvisat en svag ekonomisk ställning. Kreditbetyg 5 är det högsta kreditbetyg 

företag kan erhålla och betyget visar att företaget har skött sina betalningsåtaganden utan an-

märkningar samt att företaget har påvisat en stark ekonomisk ställning (UC, 2014b). 
 

Riskklass Bedömning Riskprognos i % 

5 Mycket låg risk <0,03 - 0,24 

4 Låg risk 0,25 - 0,74 

3 Normal risk 0,75 - 3,04 

2 Hög risk 3,05 - 8,04 

1 Mycket hög risk 8,05 - >99 

 

Tabell 1. Kreditbetygsklassificering. Riskprognosen förklarar sannolikheten för att företaget hamnar på 

obestånd inom 1 år. 

 

Företag med ett högt kreditbetyg har större möjligheter att erhålla extern finansiering, samt 

lån till längre ränta. Detta med anledning av att den prognostiserade risken för att försättas i 

konkurs eller obestånd anses mycket låg (Allee &Yohn, 2009; Dedman & Kausar, 2012; Gray 

et al., 2006; Kim et al., 2011; Moore & Ronen, 1990). Ett företags kreditbetyg baseras på 

olika variabler vilka i viss mån varierar beroende på vilken källa som används. Nedan följer 

en förklaring av variabler som lyfts fram som vanligt förekommande i litteraturen; Lönsamhet 

och likviditet, skulder och tillgångar, företagets ålder, bokslut samt betalningsanmärkningar. 

 

Lönsamhet och likviditet 

Ett företags lönsamhet har påvisats inneha en positiv korrelation till företagets kreditbetyg 

(Dedman och Kausar, 2012; Gray et al., 2006; UC, 2014b). Detta med anledning av att en 

trend med positiv lönsamhet visar företagets förmåga att generera likviditet samt att ett före-

tags likviditet visar företagets förmåga att överleva och utvecklas. Likviditet är ett mått på 

företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och en god likviditet minimera risken att 

hamna på obestånd, vilket därmed ökar företagets kreditbetyg (Dedman & Kausar; 2012; 

Gray et al., 2006; UC, 2014c). 

 

Skulder och tillgångar 

Forskning visar att skuldsättningsgrad har ett negativt samband med kreditbetyget (Dedman & 

Kausar, 2012; Kim et al., 2011; UC, 2014b). En hög skuldsättningsgrad i relation till företa-

gets tillgångar utgör en högre risk för att företaget hamnar i betalningssvårigheter och detta 

resulterar i att kreditbetyget sjunker. Ett företags tillgångar har däremot en positiv inverkan på 

kreditbetyget, förutsatt att tillgångarnas värde överstiger skuldernas. Detta med anledning av 

att om företaget skulle försättas i obestånd kan tillgångarna säljas av och därmed kan företa-

gets skulder betalas av (Dedman & Kausar, 2012; Kim et al., 2011; UC 2014b). Vidare har 

forskning även visat att tillväxtpotential korrelerar positivt med kreditbetyget liksom företa-
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gets storlek som exempelvis kan beräknas genom tillgångar (Dedman & Kausar, 2012; Kim et 

al., 2011; Pittman & Fortin, 2011). 

 

Företagets ålder 

Pittman och Fortin (2011) hävdar att den asymmetriska informationen som återspeglas i rela-

tionen mellan företag och intressenter reduceras med tiden. Företagets ålder har påvisats in-

neha ett positivt samband med företagets kreditbetyg, då historiken visar om företaget har 

skött sina finansiella åtaganden.  

 

Bokslut 

UC (2014c) hävdar att företags bokslut påverkar kreditbetyget genom att informationen an-

vänds som underlag för ekonomiska analyser av företaget. Om företag är sena med att lämna 

in sina bokslut till bolagsverket, vilka skall in inom sju månader från räkenskapsårets slut, 

påverkar det kreditbetyget negativt (UC, 2014c). Enligt Moore och Ronen (1990) samt Smith 

(2012) är revisorns bestyrkande i revisionsberättelsen avgörande för att företaget skall anses 

vara kreditvärdigt och erhålla ett bra kreditbetyg. I detta avseende kan en oren revisionsberät-

telse leda till att ett företag erhåller ett lägre kreditbetyg. 

 

Betalningsanmärkningar 

Att ett företag innehar betalningsanmärkningar signalerar betalningssvårigheter och detta ut-

gör en stor varningssignal för att något inte är rätt inom företaget (UC 2014b). Betalningssvå-

righeter leder, som tidigare nämnt, till att kreditrisken inom företaget ökar, vilket resulterar i 

att företagets kreditbetyg sjunker. För att erhålla finansiering från kreditinstitut samt accepte-

ras av befintliga och potentiella kunder och leverantörer kan företagets kreditbetyg vara avgö-

rande. Ett lågt kreditbetyg kan därmed leda till att företaget förlorar möjliga investerare, kun-

der och leverantörer (Gray et al., 2006; Rousseau, 2006; UC, 2014). 

 

2.2.1 Upplysningscentralen 

 

UC är ett affärs- och kreditupplysningsföretag som utformar och delger kreditupplysningar, 

vilka ligger till grund för viktiga ekonomiska affärsbeslut (UC, 2014b). UC:s huvudägare är 

Sveriges ledande affärsbanker; Nordea, Swedbank, Handelsbanken samt SEB som använder 

informationen vid kreditgivningsbeslut. UCs tjänster används vidare av företag, privatperso-

ner och inom den offentliga sektorn som underlag för sitt beslutsfattande. UC utformar olika 

rapporter som delger information om befintliga samt potentiella kunder och leverantörers kre-

ditvärdighet, betalningsförmåga och övriga upplysningar som kan vara av vikt vid beslutsfat-

tande. Detta för att förmedla kunskap om vem det är företagen ingår affärsrelationer med. UC 

erbjuder olika sigill och certifikat till företag med hög kreditvärdighet då detta inger ett gott 

rykte för företaget, skapar konkurrensfördelar samt förenklar åtkomsten av krediter (UC, 

2013a). 

 

2.3 Finansiella rapporters betydelse 
 

Ett företags finansiella rapporter är ämnade att presentera en rättvisande bild av företagets 

resultat, kassaflöde och finansiella ställning. De finansiella rapporterna skall bestå av en ba-

lansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, sammanställning av förändringar av eget ka-

pital, en förklaring av tillämpade redovisningsprinciper samt noter (SFS 2005:551). Intres-

senter använder informationen som återges i rapporterna som bas för uträkning och prognosti-

sering av framtida vinster vilket sedan ligger till grund för affärsbeslut (Blazenko & Scott, 

1986; Moore & Ronen, 1990). Av den anledningen är det väsentligt att rapporterna är san-
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ningsenliga samt att de ger en rättvisande bild av företaget (Danos, Holt & Imhoff, 1989; 

Moore & Ronen, 1990). Företagsledningens förvaltning av företagets resurser framkommer 

även i de finansiella rapporterna, detta för att visa om resurserna som har skötts på ett effek-

tivt sätt (Moore & Ronen, 1990). De finansiella rapporterna skall tillgodose marknaden med 

tillförlitlig information, vilket kan försvåras genom den asymmetriska informationen som 

återspeglas i relationen mellan ett företag och dess intressenter (Blazenko & Scott 1986; 

Danos, Holt & Imhoff 1989; Eisenhardt, 1989; Moore & Ronen, 1990). 

 

2.3.1 Informationsasymmetri 

 

Informationen som återspeglas i relationen mellan olika aktörer är nästintill alltid asymmet-

riskt fördelad, vilket innebär att ena parten har ett informationsövertag gentemot sin motpart 

(Blazenko & Scott, 1986; Eisenhardt, 1989; Moore & Ronen, 1990). På samma sätt föreligger 

informationsasymmetri mellan företag och dess intressenter. Ett informationsövertag kan, 

oavsett vilket situation som återspeglas, brukas till motpartens nackdel om parterna innehar 

olika incitament och attityd gentemot risker (Eisenhardt, 1989). Det är därför av vikt att pro-

blematiken med informationsasymmetrin reduceras för att inte motparten ska missgynnas 

samt för att företag inte skall förlora investerare (Dedman & Kausar, 2012; Moore & Ronen, 

1990). Den asymmetriska informationen kan ge upphov till agentkostnader som uppstår då 

särskilda åtgärder införs för att kontrollera att företagets förvaltning sker på ett önskvärt sätt 

(Eisenhardt, 1989).  

 

2.3.2 Agentteori 

 

Agentteorin namnger företagsledningen agenter och företagets ägare som principaler, detta för 

att förtydliga respektive parts skyldighet gentemot varandra (Eisenhardt, 1989). Agenterna 

skall tillgodose principalernas behov och intressen framför sina egna. I situationer med agent-

problematik kan principalen inte säkerställa att företaget förvaltas utifrån deras intresse och 

behöver därför en försäkran att företagsledningens påståenden i de finansiella rapporterna är 

sanningsenliga (Blazenko & Scott 1986; Eisenhardt, 1989; Hatch, 2002; Moore & Ronen, 

1990). En revisor kan därför anlitas som en oberoende extern part för att granska och bekräfta 

informationen i årsredovisningen (Eisenhardt, 1989; Fahad & Lawarrée, 1995; Moore & 

Ronen, 1990). Genom att revisorn reviderar företaget bokslut inger denne en kvalitetssäkring 

till företaget och deras finansiella rapporter (Moore & Ronen, 1990).  

 

Sammantaget ger den asymmetriska informationen upphov till agentteorin, som i sin tur redu-

ceras med hjälp av revision (Blazenko & Scott 1986; Eisenhardt, 1989; Fahad & Lawarrée, 

1995; Hatch, 2002; Moore & Ronen, 1990). 

 

2.4 Revisionens betydelse för de finansiella rapporterna 
 

Revisionen innehar en viktig betydelse för olika intressenter, däribland kreditgivare, då revi-

sorns uttalande kan bidra till att företag beviljas alternativt avslås en kredit (DeAngelo, 1981; 

Moore & Ronen, 1990; Smith, 2012). Ett företag kan vinna intressenters tillit genom företa-

gets revisor, förutsatt att denna agerar som en objektiv tredje part och inte är jävig (Carrington 

& Catasús, 2007; DeAngelo, 1981; Dedman & Kausar, 2012; Fahad & Lawarrée, 1995; 

Moore & Ronen, 1990) Revisionsberättelsen som revisorn undertecknar är ett viktigt kommu-

nikationsmedel som intressenter använder. Om revisionsberättelsen skiljer sig från standardut-

formningen så kallas det en oren revisionsberättelse och det signalerar att företaget på något 

vis har misskött sina åtaganden. En revisionsberättelse som följer standardutformningen kallas 
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för ren revisionsberättelse. Forskning om revisions betydelse är omfattande och har enligt 

Carrington och Catasús (2007) delats in i två traditioner - en sociologisk och en nationaleko-

nomisk tradition. Den sociologiska traditionen återspeglar företagets interaktion med männi-

skor i samhället där maktförhållanden står centralt. Den nationalekonomiska traditionen är 

den starkaste av dessa två och återspeglar företagens hantering av knappa resurser och rat-

ionalitet är ett viktigt begrepp. 

 

2.4.1 Revision som försäkran och förbättring 

 

Revision som försäkran härstammar från nationalekonomin och grundar sig i tankesättet att 

ägande och ledning av företaget är separerat och att revisionen inger en försäkran om att fö-

retaget styrs utifrån ägarnas intressen och behov, dvs. Agentteorin. Revision som försäkran är 

det vanligaste angreppssätt för att reducera problematiken med informationsasymmetri och 

revisionen säkerställer att företagsledningens utlåtande i de finansiella rapporterna är san-

ningsenliga (Dedman & Kausar, 2012; Eisenhardt, 1989; Moore & Ronen, 1990). Revision 

som förbättring utgår, likaväl som revision som försäkran, från att det råder en informations-

asymmetri mellan parterna. Skillnaden mellan de olika angreppssätten är att revision som för-

säkran fokuserar på revisionens bestyrkande medan revision som förbättring fokuserar på re-

dovisningsinformationens kvalitet (Carrington & Catasús, 2007). Revisorn anses vara en in-

formationsförmedlare och skall se till att redovisningen tillgodoser såväl befintliga som po-

tentiella intressenters behov av information vid investeringsbeslut (Dedman & Kausar, 2012; 

Moore & Ronen, 1990). 

 

2.4.2 Auktoriserad revisor kontra godkänd revisor 

 

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att granska företags finansiella rapporter samt fö-

retagets förvaltning. Denna granskning måste genomföras i enlighet med de internationella 

revisionsstandarder som finns samt enligt god revisorssed för att en revisionsberättelse skall 

få lämnas (FAR, 2011). Revisorns titel delas in i auktoriserad samt godkänd och Revisions-

nämnden ansvarar för auktorisationen av revisorer (Revisionsnämnden, 2013). För att en 

tjänsteman skall kunna erhålla ett godkännande eller en auktorisation krävs att denne är yrkes-

sam och för att få fullgöra revisorsexamen krävs det fyra års teoretisk utbildning och fem års 

praktisk utbildning. I Sverige har skillnader för auktoriserade och godkända revisorer gjorts 

och för att kunna erhålla auktorisation krävs det en högre revisorsexamen (FAR, 2011). Tidi-

gare var det enbart auktoriserade revisorer som kunde revidera börsnoterade bolag, men änd-

ringar i lagen infördes år 2002 som menade att även godkända revisorer kunde revidera 

börsnoterade bolag (SFS 2005:551). När denna ändring infördes fanns inga större skillnader 

mellan auktoriserade och godkända revisorer och därmed anses deras arbete inneha samma 

kvalitet. I enlighet med Miller och Smith (2006) krävs det däremot att en auktoriserad revisor 

bestyrker företagens finansiella rapporter för att de skall anses trovärdiga. Om revisorn inte är 

auktoriserad kunde dennes revision inte tillföra ett förtroende för företaget (Miller & Smith, 

2006). Far (2013a) menar tvärtom att förtroendet har en viktig betydelse för revisions-

branschen och för alla medlemmarna i FAR. Att bibehålla förtroendet som revisor är av avgö-

rande betydelse för alla revisorer oavsett auktoriserade eller godkända. Därför omprövas revi-

sorns auktorisation vart femte år och en ansökan om en ny auktorisation måste skickas in sen-

ast tre månader innan fem års period har passerat (Far, 2011; Revisorsnämnden, 2013). Trots 

att revisorer avlägger samma prov hävdar forskare att revisorer från större revisionsbolag, 

framförallt från Big 4, erbjuder högre kvalitet på det utförda arbetet (Colbert & Murray, 1999; 

DeAngelo, 1981; Jong-Hag et al., 2010; Lennox, 1999; Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004).  
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2.4.3 Big 4 

 

Big 4 är samlingsnamnet på de fyra revisionsbolag som har störst marknadsandelar och nam-

net omfattas av följande revisionsbolag; PwC, EY, KPMG samt Deloitte. Forskning har påvi-

sat att det finns en positiv korrelation mellan revisionskvalitet och revisionsbyråns storlek, ju 

större byrån är desto bättre anses kvaliteten i det utförda arbetet vara (Colbert & Murray, 

1999; DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004). Anledningen till 

att revisorer från de större bolagen anses utföra ett bättre arbete än resterande revisorer grun-

dar sig i de utbildningar som bolagens anställda genomgår. De större revisionsbyråerna tende-

rar att satsa mer på humankapitalet och att utbilda sina anställda i flera år innan de blir reviso-

rer (Colbert & Murray, 1999; DeAngelo, 1981). Denna satsning på de anställda samt kvali-

teten på det utförda arbetet leder till att kostnaderna för att anlita en revisor från Big 4 är 

högre än att anlita en revisor från ett mindre bolag. Det råder även en positiv korrelation mel-

lan revisionskvalitet och revisionskostnad (Colbert & Murray, 1999; Jong-Hag et al., 2010; 

Niemi, 1999). Större företag väljer många gånger att anlita en revisor från de större bolagen 

trots det att de kostar mer, detta för att säkerställa kvaliteten och därmed tillgodose intressen-

ter med tillförlitlig information (Colbert & Murray, 1999; Jong-Hag et al., 2010; Lennox, 

1999; Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004). Revisionskostnaden utgör en större börda för de 

mindre bolagen, vilket leder till att flertalet av dessa företag väljer att anlita en revisor från ett 

mindre bolag där kostnaderna är mindre eller att de avskaffar revisorn helt. Oavsett om revi-

sorn bidrar till uppkomsten av kvalitet och tillförlitlighet väljer tre av fyra nystartade företag 

att inte anlita en revisor, vilket är en konsekvens av revisionspliktens avskaffande (Bolagsver-

ket 2013; FAR, 2013; Moore & Ronen, 1990). 

 

2.5 Avskaffandet av revisionsplikten och dess betydelse på kreditbetyget 
 

Den 1 november år 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag vilka inte uppfyller 

följande gränsvärden; nettoomsättning 3 miljoner kronor, balansomslutning 1,5 miljoner kro-

nor, antal anställda 3 stycken (SFS 2005:551). Närmare tre år har passerat sedan lagändringen 

för småföretag i Sverige och som en konsekvens av detta har UC (2013a) rapporterat om kva-

litetsförsämringar på bokslut samt en högre kreditrisk i företag som har valt bort revisorn, 

vilket bestyrks av bolagsverket (2012) och FAR (2013a). Revisorn anses tillföra kvalitet till 

företagen och om företagen väljer att inte anlita en revisor kan de finansiella rapporterna inte 

anses vara kvalitetssäkrade (Colbert & Murray, 1999; Lennox, 1999; Jong-Hag et al., 2010; 

Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004). Vidare har den försämrade kreditvärdigheten i företag 

utan revisor försvårat tillgången till extern finansiering (Dedman & Kausar, 2012; Moore & 

Ronen, 1990). Genom att inte låta en revisor bekräfta den finansiella informationen uppstår ett 

trygghetsproblem för intressenterna vilket i sin tur kan leda till att företaget förlorar befintliga 

samt potentiella investerare (Blazenko & Scott 1986; Carrington & Catasús, 2007; Dedman & 

Kausar, 2012; Eisenhardt, 1989; Moore & Ronen, 1990). 

 

I referensramen har det lyfts fram att revision kan minska problematiken med asymmetrisk 

information och agentrelationer. Revisionen har även påvisats förenkla tillgången på externt 

kapital för företagen samtidigt som revisorn har påvisats höja kreditbetyget som företagen 

erhåller. Denna insikt samt vetskapen om att Dedman och Kausar (2012) påvisat högre kre-

ditbetyg för företag som anlitar revisor, medför anledning att tro att liknande resultat kan på-

visas i Sverige. Revisionsplikten avskaffandes relativt nyligen och vilka konsekvenser detta 

haft för företags kreditbetyg har ännu inte helt kunnat kartläggas. Därmed är syftet med stu-

dien att undersöka om det finns ett samband mellan reviderade bokslut och det kreditbetyg 
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som företag erhåller. Innan föreliggande undersökning genomfördes formulerades därför 

följande hypoteser som studien ämnar pröva.  

 

H1: Företag som anlitar en revisor erhåller högre kreditbetyg än företag som valt bort revi-

sorn, allt annat lika.   

 

H2: Företag som anlitar en auktoriserad revisor erhåller ett högre kreditbetyg än företag som 

valt att anlita en godkänd revisor, allt annat lika. 

 

H3: Företag som anlitar en revisor från Big 4 erhåller ett högre kreditbetyg än företag som 

inte anlitar en Big 4 revisor, allt annat lika. 
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3. METOD 
 

Detta kapitel syftar till att på ett strukturerat sätt orientera läsaren genom 

undersökningsprocessen. Kapitlet inleds med en modell som ämnar illustrera studiens 

uppbyggnad och visa de olika steg som studien är avsedd att undersöka. Sedan följer en 

beskrivning av hur studien genomförts, vilka val som gjorts och en motivering till varför. 

 

3.1 Studiens uppbyggnad 
 

Nedanstående figur är skapad för att illustrativt förklara för läsaren hur studien byggts upp. 

Syftet med studie är att undersöka om det finns ett samband mellan reviderade bokslut och det 

kreditbetyg som företag erhåller. Studien kommer undersöka detta i två steg där det första 

steget har hypotes 1 i fokus. Här jämförs företag med och utan revisor för att sedan kunna 

acceptera eller förkasta hypotesen om att reviderade bolag erhåller högre kreditbetyg än ore-

viderade, allt annat lika. Studien fortsätter sedan in i steg 2 där enbart företag som valt att an-

lita revisor beaktas. Syftet med steg två är att i enlighet med hypotes 2 och 3 undersöka om 

revisorns kompetens har betydelse för kreditbetyget, samt om bokslut reviderade av en revisor 

från Big 4 leder till högre kreditbetyg för företagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Studiens uppbyggnad 

 
 

Syfte 

Syftet med studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

reviderade bokslut och det kreditbetyg som företag erhåller 

 

Halländska företag som 

anlitar revisor 

Halländska företag som 

inte anlitar revisor 

Steg 1. Fokus på hypotes 1 

En jämförelse mellan företag som anlitar respektive 

inte anlitar revisor för att se om det finns något 

samband mellan revisor och höjt kreditbetyg  

Steg 2. Fokus på hypotes 2 och 3 

Studien fördjupas genom att enbart fokusera på företagen som anlitar revisor 

med syfte att undersöka vad det är med revisorn som eventuellt har betydelse 

för kreditbetyget. 

 Auktoriserad/godkänd revisor 

 Big4/ej Big4 
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3.2 Forskningsdesign 
 

Studien är ämnad att undersöka hur olika variabler kan tänkas påverka ett företags kreditbetyg 

och därmed var en kvantitativ ansats att föredra. I enlighet med Jacobsen (2002) är en kvanti-

tativ metodologi att rekommendera då ett större urval skall studeras samt då slutsatser skall 

generaliseras och appliceras på en större population. Kreditbetyg för 247 företag kommer att 

studeras och med grund i ovanstående kommer metoden att inneha en kvantitativ karaktär. En 

kvantitativ metod ger möjlighet att studera flertalet variabler samtidigt vilket krävs för att be-

svara studiens syfte och hypoteser (Jacobsen, 2002). Vidare finns stöd för det kvantitativa 

metodvalet i Dedman och Kausar´s (2012) artikel som undersökte hur olika variabler påverkar 

ett företags kreditbetyg samt hur dessa variabler i sin tur påverkade varandra. 

 

Samtidigt som fördelar med en kvantitativ metod finns återspeglas även nackdelar i form av 

saknad personlig kontakt med respondenterna samtidigt som bortfall av data är mer förekom-

mande för en kvantitativ metod jämfört med en kvalitativ (Kylén, 2004). Detta bedöms inte 

försämra tillförlitligheten i föreliggande studie, då ovanstående nackdelar anses vanligare vid 

enkätundersökningar. En personlig kontakt med respondenter kan ge djupare svar och redu-

cera problematiken med missförstånd och därmed är en kvalitativ metod enligt Kylén (2004) 

att föredra. Trots ovanstående nackdelar valdes en kvantitativ metod för att genomföra studien 

då det krävs att flertalet variabler undersökts för att kunna besvara syftet och hypoteserna.  

 

Vidare kommer studien att inneha en deskriptiv design där kunskap kring ämnet insamlas för 

att definiera värden och samband på olika variabler, samt ett abduktivt ansats då hypoteser 

kommer att utformas och testas (Jacobsen, 2002).  

 

3.3 Urval 
 

Det första urvalskriteriet för att ett företag skulle få ingå i studien var att det är ett aktiebolag 

som saknar revisionsplikt enligt kraven i SFS 2005:551. Detta är en förutsättning för att kunna 

undersöka om reviderade bokslut har betydelse för kreditbetyget eftersom det då kommer 

finnas en variation i urvalet där vissa företag frivilligt anlitar en revisor medan andra avsagt 

sig denna. Att företagen dessutom är aktiebolag var viktigt av den anledningen att det är 

denna bolagsform som följer ovannämnda gränsvärden för revisionsplikt, med undantag för 

handelsbolag som ägs av juridisk person vilka också styrs av gränsvärdena (SFS 1999:1079). 

Övriga bolagsformer och handelsbolag ägda av fysiska bolagsmän styrs av annan lagstiftning, 

varpå det av praktiska och enhetliga skäl blev bäst att enbart inrikta sig mot aktiebolag.   

 

Vidare visar tidigare studier att det finns regionala skillnader som påverkar företagsklimat, 

utbud och konkurrensförhållanden vilket kan påverka företags användning och syn på revision 

(Svanström, 2008). Därför beslutades att göra en geografisk avgränsning och endast studera 

företag utan revisionsplikt verksamma i Halland. Genom denna avgränsning minimerar vi 

influenser från regionala variationer vilket ökar studiens tillförlitlighet. Att just Halland val-

des förklaras av att vi båda kommer arbeta i Halland efter examen, en inom revision och en 

inom bank. Därav har vi ett intresse av att veta hur revisorn påverkar kreditbetyget i vårt när-

område vilket kan ge användbar kunskap i vårt dagliga arbete.  Den totala populationen av de 

halländska aktiebolagen utan revisionsplikt uppgick till 6827 stycken och i samråd med 

handledare beslutades att studiens urval skulle bestå av 250 företag. Med en konfidensgrad på 

95 % medför detta ett konfidensintervall på 6.08 (the Survey System, 2014), vilket motsvarar 

studiens felmarginal (Newbold, Carlson & Thorne, 2010).  Ett enkelt exempel kan illustrera 

dess innebörd. Anta att 50 % av företagen i urvalet anlitar revisor, den skattade andelen är 
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således 50 %.  Den sanna andelen som anlitar revisor i hela populationen, alltså i Halland, 

befinner sig till 95 % säkerhet någonstans inom konfidensintervallet 50 % + 6,08 % = 56,08 

% och 50 % - 6,08 % = 43,92 %.  

 

När urvalsstorleken fastslagits sållade UC slumpmässigt ut de 250 företagen från populatio-

nen och tillhandahöll organisationsnummer och kreditbetyg för respektive företag. Tre av fö-

retagen visade sig vara inaktiva och fick därför tas bort. Det slutgiltiga antalet företag som 

studien baseras på uppgår därmed till 247 stycken. 

 

3.4 Undersökningsår 
 

Studien utgår från företagens redovisningsinformation för år 2012. Anledningen till detta är 

att majoriteten av företagen har räkenskapsår som följer kalenderåret vilket gör att årsredovis-

ningar för år 2013 ännu inte är offentliga. Vissa företag hade dock brutna räkenskapsår och 

för dessa företag fanns även årsredovisningar för år 2013 tillgängliga. Vi valde dock att vara 

konsekventa och utgå från år 2012 genom hela studien och var därför också noga med att se 

till att vi tillhandahöll kreditbetyg från UC som baserades på information från år 2012. UC 

uppdaterar sina kreditbetyg fortlöpande i takt med att ny information offentliggörs och det 

skulle därför generera fel i studien om vi enbart utgick från det senaste registrerade kreditbe-

tyget men med redovisningsinformation från år 2012 som bas. 

 

3.5 Undersökningens variabler 
 

För att kunna genomföra studien krävs olika variabler som är relevanta för att i slutänden 

kunna besvara våra hypoteser. Nedan följer en beskrivning av de variabler som studien beak-

tar samt en redogörelse för vilka samband vi förväntas oss mellan oberoende variabler / kon-

trollvariabler och studiens beroende variabel kreditbetyget.  

 

3.5.1 Beroende variabel 

 

Studiens beroende variabel är kreditbetyget som erhållits från UC. Kreditbetyget utgör den 

beroende variabeln eftersom studiens utgångspunkt är att det finns olika faktorer som påver-

kar att kreditbetyget blir högt eller lågt. Som tidigare nämnt kan kreditbetygen från UC anta 

värden på en skala från 1 till 5 och betygen registreras därför på samma sätt i denna studie. I 

denna studie är det revisorns påverkan på kreditbetyget som vi ämnar pröva, men eftersom det 

även finns andra variabler som kan tänkas påverka kreditbetyget kontrollerar vi även för dessa 

enligt avsnitt 3.5.3.  

 

3.5.2 Oberoende variabler 

 

Studiens första steg inriktas mot hypotes 1 med syfte att acceptera eller förkasta hypotesen om 

att reviderade bolag erhåller högre kreditbetyg än oreviderade bolag. Den oberoende variabeln 

utgörs därmed av revisorn som antar värdet 1 om företaget anlitar revisor, annars 0. Utifrån 

vad Dedman och Kausar (2012) påvisade i deras studie förväntar vi oss alltså ett positivt sam-

band mellan revisor och kreditbetyg. Denna förväntan är också i linje med rapporter om för-

sämrade bokslut sedan revisionspliktens avskaffande (Bolagsverket, 2012; UC, 2013a) och 

motiveras ytterligare genom att FAR (2013a) flaggat för att företag som valt bort revisorn 

riskerar sänkt kreditbetyg. Som tidigare nämnt har flertalet forskare, häribland DeAngelo 

(1981) samt Pittman och Fortin (2011), också lyft fram revisionens nytta vilket ger skäl att tro 

att revision även skulle vara positivt för kreditbetyget vilket motiverar hypotesen.  
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Studien går sedan in steg 2 och fördjupas genom att enbart beakta företag som valt att anlita 

revisor. Syftet med steg två är att förkasta eller acceptera hypotes 2 och 3 och för detta ända-

mål införs två nya oberoende variabler enligt nedan.  

 

1.     Auktoriserad/godkänd revisor – Antar värdet 1 om revisorn är auktoriserad, annars 0 

 

Av ovanstående revisionstitlar är den auktoriserade mer erfaren och har genomgått fler tester 

än den godkända revisorn (Revisionsnämnden, 2013). Att revisionsberättelsen bekräftats av 

en auktoriserad revisor borde följaktligen väga tyngst, varpå vi förväntar oss ett positivt sam-

band mellan auktoriserade revisorer och kreditbetygen företagen erhåller från UC, i enlighet 

med hypotes 2.    

 

2.     Big 4/ ej Big 4 – Antar värdet 1 om revisorn kommer från en Big 4 byrå, annars 0   

 

Tidigare studier visar att revision utförd av en byrå från Big 4 är förknippad med högre kvali-

tet än revisioner utförda av mindre byråer (Colbert & Murray, 1999; Jong-Hag et al., 2010; 

Lennox, 1999; Moore & Ronen, 1990; Niemi, 2004) och det finns även studier som påvisat 

lägre låneränta för företag med en revisor från Big 4 (Karjalainen, 2011). Detta indikerar att 

tillförlitligheten till företagens finansiella rapporter ökar om revisorn tillhör Big 4, och det 

finns därför skäl att anta att Big 4 även kan ha betydelse för vilket kreditbetyg företaget er-

håller. Vi förväntar oss därför ett positivt samband mellan en revisor från Big 4 och kreditbe-

tyget i enlighet med vår tredje hypotes.  

 

 
 

Figur 3.  De oberoende variablernas förväntade samband med kreditbetyget illustrerat med + för positivt 

samband. 

 

  

Revisor 

Auktoriserad 

Big 4 

Kreditbetyg 
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3.5.3 Undersökningens kontrollvariabler 

 

Denna studie ämnar undersöka om revisorn har betydelse för kreditbetyget vilket görs med 

hjälp av de oberoende variablerna i föregående avsnitt. Det finns dock flera andra faktorer 

som kan tänkas påverka kreditbetyget vilka därför måste kontrolleras för. Genom att inkludera 

kontrollvariabler i studien minskas risken att dra felaktiga slutsatser om de huvudsakliga sam-

banden (Newbold et al., 2010).   

 

Eftersom kreditbetygen i föreliggande studie hämtats från UC vore det optimalt att studera de 

variabler som UC beaktar i sin bedömning. Att få detaljerad tillgång till vad UC baserar sina 

beslut på visade sig dock svårt eftersom denna information inte kan offentliggöras med tanke 

på risken att företag ska manipulera företagsinformationen och på så sätt förbättra sitt kredit-

betyg. Lönsamhet, likviditet, skulder och tillgångar är dock en viktig del i bedömningen och 

beaktas därför i denna studie (UC 2014c). Även betalningsanmärkningar är, enligt UC 

(2014c), en viktig parameter som ligger till grund för kreditbetyget. Inför denna studie fanns 

ingen möjlighet att få tillgång till betalningsanmärkningar för respektive företag och följaktli-

gen kunde denna variabel inte beaktas. Vi menar dock att företag med betalningsanmärkning 

ofta har en ansträngd ekonomi, varpå de finansiella aspekterna i hög grad borde kunna för-

klara företags kreditbetyg utan att just betalningsanmärkningarna inkluderas. Dedman och 

Kausar (2012), Doumpos och Pasiouras (2005) samt Pittman och Fortin (2004) har tidigare 

undersökt variabler som påverkar kreditbetyget och vi har därför, utöver informationen från 

UC, inspirerats av dessa studier när kontrollvariablerna valts ut. I tabellen nedan sammanställs 

de kontrollvariabler som valts ut för studien.  

 
 

Variabel Mått Definition 

 

Tillväxt 

 

Omsättningstillväxt 

 
                   

                        
 

 

 

Skulder 

 

Skuldsättningsgrad 

 
              

            
 

 

 

Storlek 

 

Tillgångar 

 

Det bokförda värdet på företagets totala tillgångar 

 

 

 

Lönsamhet 

 

Avkastning på totalt 

kapital (Rt) 

 
                                                 

              
 

 

 

Likviditet 

 

Kassalikviditet 

 
                                             

                    
 

 

 

Ålder 

 

Ålder 

 

Antalet gångna år sedan företaget registrerades som aktiebolag 

 

Tabell 2. Definition av studiens kontrollvariabler 
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3.5.3.1 Förväntat samband mellan kontrollvariablerna och kreditvärdighet 

 

I enlighet med Dedman och Kausar (2012) samt Doumpos och Pasiouras (2005) förväntar vi 

oss ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och kreditbetyg då det är troligt att en 

högre skuldsättningsgrad innebär en högre risk. Företagets ålder förmodar vi har en positiv 

korrelation då forskning visar att långa relationer minskar problemet med asymmetrisk in-

formation vilket följaktligen borde ha en positiv inverkan på kreditbetyget (Pittman & Fortin, 

2004). Tillgångar är ett mått på företagets storlek och det är troligt att dessa korrelerar positivt 

med kreditbetyget eftersom mycket tillgångar ökar finansiärers möjligheter att få tillbaka vad 

de lånat ut då tillgångarna kan säljas av (Dedman & Kausar, 2012; Kim et al., 2011;). Tillväxt 

anser vi i regel vara en positiv indikation för företaget, så i enlighet med Kim et al., (2011) 

samt Dedman och Kausar (2012) förväntar vi oss en positiv korrelation mellan omsättnings-

tillväxt och kreditvärdighet. Likaså är det troligt med kreditbetyget att ett lönsamt företag er-

håller högre kreditbetyg, varpå de borde finnas ett positivt samband mellan avkastning på 

totalt kapital och kreditbetyg. Med begreppet likviditet åsyftas företagets kortsiktiga betal-

ningsförmåga (Carlson, 2012), varpå vi slutligen förväntar oss ett positivt samband mellan 

kassalikviditet och kreditbetyget. 

 

3.6 Datainsamling och bearbetning av data 
 

Studiens beroende variabel erhölls som nämnt från UC medan samtliga oberoende variabler 

inhämtades manuellt från databasen Retriever Business. Genom respektive företags årsredo-

visning erhölls information om företaget anlitar revisor eller inte, och i så fall vilken revis-

ionsbyrå som utförde revisionen och om revisorn var godkänd eller auktoriserad. Även studi-

ens kontrollvariabler exporterades från Retriever Business. All information sammanställdes 

sedan fortlöpande och schematiskt i ett Excel-ark för att sedan enkelt kunna överföra all data 

till SPSS för statistisk sammanställning. Vi är medvetna om möjligheten att företag kan följa 

olika redovisningsprinciper för avskrivningar etc. vilket kan påverka de nyckeltal som åter-

finns i Retriever Business. Detta bedöms dock inte påverka tillförlitligheten till studien ef-

tersom även UC utgår ifrån redovisningsinformation då de göra sina kreditbetygsbedömningar 

och detta gör att UCs beräkningar och föreliggande studie baseras på samma grunder.  

 

3.7 Statistiska tester 
 

Som tidigare nämnt sammanställdes all data schematiskt i Excel vilket sedan gjorde det enkelt 

att exportera filen till SPSS för statistiska tester. Flertalet av variablerna visade sig snedför-

delade vilket gjorde logaritmering nödvändig. Genom logaritmering transformerades de sned-

fördelade variablerna till att bli mer normalfördelade kring medelvärdet vilket är viktigt för att 

utfallen av de statistiska testerna nedan ska bli korrekta. En tumregel är att variabler bör loga-

ritmeras om standardavvikelsen är högre än medelvärdet (Dahmström, 2000). Med stöd i detta 

logaritmerades samtliga kontrollvariabler med undantag för åldersvariabeln.    

 

Nedan följer en beskrivning av de tester som genomförts i syfte att redovisa vårt resultat och 

slutligen acceptera eller förkasta de hypoteser som ligger till grund för studien.  

 

3.7.1  Deskriptiv statistik 

 

Deskriptiv statistik, även kallad univariat analys, var vårt första steg i analysen för att skapa 

oss en uppfattning om vad den insamlade data förmedlade.  När datamängden är så pass om-

fattande som i denna studie måste den bearbetas på något sätt då alla talen var för sig är för 
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många för att vi ska kunna få en uppfattning om resultatet. Deskriptiv statistik kan sägas 

sammanfatta all data och ger en god översikt över hur urvalet förhåller sig (Newbold, 2012). 

Exempelvis kunde denna analysmetod visa hur stor andel i vårt urval som anlitar revisor, hur 

många av de som anlitat revisor som har en auktoriserad revisor eller vilken skuldsättnings-

grad samtliga företag har i genomsnitt. Genom den deskriptiva statistiken ges även informat-

ion om standardavvikelser, dvs. hur stora avvikelserna är från medelvärdet och hur urvalets 

högsta och lägsta värden förhåller sig för att få en uppfattning om hur stor variationen är 

(Newbold, 2012). Urvalet delades även upp efter om företag anlitar revisor eller inte för att se 

hur gruppernas värden skiljer sig inom de olika variablerna. 

3.7.1.1 T-test 

 

Syftet med att dela upp urvalet i två grupper - en grupp med företag som anlitar revisor och en 

med företag utan revisor - var att se hur dessa grupper skiljer sig åt inom de olika variablerna. 

När den deskriptiva statistiken jämförs mellan grupperna är det enkelt att rent visuellt se skill-

nader som föreligger, exempelvis om den ena gruppen har ett högre medelvärde på kreditbe-

tyget än den andra. Huruvida denna skillnad genomgår hela populationen eller enbart beror på 

slumpen måste dock testas och detta görs med hjälp av ett t-test vilket signifikanstestar me-

delvärdesskillnader (Cortinhas & Black, 2012). Om skillnaden mellan grupperna antog ett 

signifikansvärde lägre än 0,05 bedömdes skillnaden vara signifikant och återspegla den totala 

populationen som utgörs av samtliga aktiebolag utan revisionsplikt i Halland.   

 

3.7.2 Korrelationsanalys 

 

En korrelationsanalys, även kallad bivariat analys, syftar till att analysera två kvantitativa va-

riabler. I denna studie görs analysen för att utesluta multikollinearitet vilket föreligger när två 

eller flera av våra variabler korrelerar med varandra i hög utsträckning (Cortinhas & Black, 

2012). Anledningen till att den höga samverkan vill uteslutas är för att det ställer till problem 

om variablerna mäter samma sak eftersom det då blir svårt att hålla isär vilken effekt den en-

skilde variabeln har på den beroende variabeln. Dahmström (2000) förklarar att korrelations-

koefficienten anger sambandets styrka och riktning och kan anta ett värde mellan 1 och -1. 1 

innebär att det föreligger ett perfekt positivt samband mellan variablerna och -1 ett perfekt 

negativt samband. Är korrelationen 0 innebär det att variablerna saknar samband och därmed 

är oberoende av varandra. Viss korrelation mellan variabler är vanligt, men när denna översti-

ger 0.7 blir det problemskapande eftersom variablerna då överlappar varandra och mäter 

samma sak (Dahmström, 2000).   

 

3.7.3 Regressionsanalys 

 

Det insamlade materialet har vidare bearbetats med hjälp av multipel linjär regressionsanalys, 

vilken är en lämplig analysmetod när studien inkluderar en stor datamängd med flera variab-

ler. Newbold et al. (2010) förklarar att regressionsanalys syftar till att förklara hur föränd-

ringar av en eller flera oberoende variabler påverkar en beroende variabel. Med andra ord 

visar analysen om det finns ett linjärt samband mellan två variabler. I regressionsanalysen 

som genomförts i denna studie ingår också kontrollvariabler vilket innebär att risken att dra 

felaktiga slutsatser om huvudsakliga samband minskar, eftersom även andra variabler som 

kan tänkas påverka vår beroende variabel beaktas. Genom regressionsanalysens påvisande av 

eventuella linjära samband mellan beroende och oberoende variabler kan vi sedan acceptera 

eller förkasta våra hypoteser. Syftet med ett hypotestest är att finna stöd för om hypotesen är 

statistiskt signifikant eller endast beror på slumpen (Newbold, 2010).  Testet bygger på att 

beräkna t-värden för regressionskoefficienten och därefter finna motsvarande p-värde. För att 



 24 

försäkra sig om att analysen genererar ett korrekt resultat väljs en signifikansnivå vilken van-

ligen är 5 % och så även i denna studie.  Signifikansnivån är sannolikheten för att dra felak-

tiga slutsatser vilka kategoriseras som Typ I och Typ II fel. Typ 1 fel innebär att hypotesen 

förkastas trots att den är sann, medan Typ II fel innebär att hypotesen accepteras trots att den 

borde ha förkastats. Med en vald signifikansnivå på 5% innebär det att våra hypoteser ska 

accepteras vid p-värde < 5 %  och förkastas vid p-värde > 5 %. Med hjälp av betavärden som 

antar värden mellan -1 och 1 erhålls sedan information om de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna har ett negativt eller positivt samband med den beroende variabeln. Är 

betavärdet -1 innebär det att den oberoende variabeln/kontrollvariabeln har ett perfekt negativt 

samband med kreditbetyget. Motsatta förhållande gäller för betavärden som antar värdet 1, 

vilket indikerar ett perfekt positivt samband med kreditbetyget (Cortinhas & Black, 2012).  
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat med hjälp av deskriptiv  

analys samt korrelations- och regressionsanalys. Inledningsvis är vår första hypotes  

i fokus med syfte att påvisa om revisorn påverkar kreditbetyget. Därefter inriktas 

resultatet mot vad det är med revisorn och dennes arbete som eventuellt  

påverkar kreditbetyget, i enlighet med att besvara hypotes 2 och 3. 

 

 

4.1 Har företags som anlitar revisor högre kreditbetyg än företag som valt 

bort revisorn? 
 

Resultatets första del syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan reviderade bok-

slut och företagens kreditbetyg. För detta ändamål inkluderas samtliga 247 aktiebolag i 

statistiken. Den data som analyserna bygger på är som tidigare nämnt hämtade från företagens 

årsredovisningar från år 2012.    

 

4.1.1 Deskriptiv statistik för samtliga företag  

 

Tabell 3 visar en sammanställning över hur de 247 aktiebolagen förhåller sig inom de olika 

variablerna för räkenskapsår 2012. 

 
(n=247) 

Kategori Minimum Maximum Medelvärde  Median Standardavvikelse 

Kreditbetyg 

Revisor 

Omsättningstillväxt 

LnOmsättningstillväxt 

Skuldsättningsgrad 

LnSkuldsättningsgrad 

Tillgångar Tkr 

LnTillgångar 

1,0 

0 

-100 

-4,61 

,00 

-4,61 

5 

8,60 

5,0 

1 

1269 

7,15 

181,79 

5,20 

53415 

17,80 

4,29 

0,55 

15 

2,86 

4,44 

0,22 

3222 

13,82 

4,00 

0,55 

,00 

3,07 

,76 

-,22 

899 

13,67 

,80 

0,50 

115 

2,02 

18,94 

1,68 

7034 

1,49 

Ålder 

Rt 

1,00 

-1000 

84,00 

84 

12,93 

3,95 

10,00 

6,34 

10,61 

69,84 

LnRt 

Kassalikviditet 

LnKassalikviditet 

-2,66 

 ,00 

-,06 

4,43 

40473 

10,61 

2,34 

692 

5,43 

2,54 

212 

5,39 

1,26 

2748 

1,44 

Tabell 3. Deskriptiv statistik där samtliga 247 aktiebolag beaktas.  

 

Som tabellen visar har samtliga företag i genomsnitt ett högt kreditbetyg med ett medelvärde 

(median) på 4,29 (4). I urvalet finns både företag som erhållit det högsta kreditbetyget, 5, av 

UC men också företag som erhållit 1, vilket är det lägsta. Drygt hälften (55 %) av företagen 

som ingår i studien anlitar revisor. Vad gäller omsättningstillväxten visar medelvärdet en po-

sitiv tillväxt på 15 % från år 2011 till år 2012. Häribland finns dock en spridning där det fö-

retag som gått sämst uppvisar en negativ omsättningstillväxt på -100 % medan det företag 

som gått bäst har en omsättningstillväxt på hela 1268 %. Vidare visar tabellen en stor sprid-

ning kring hur mycket bokförda tillgångar företagen har. Det lägsta tillgångsvärdet som ob-

serverats i studien är på 5000 kr och det högsta är 53 415 000 kr. Denna variation förklarar 

skillnaden på medelvärdet (3 222 tkr) och medianen (899 tkr) då medelvärdet drivits upp av 

extremvärdet. Tabellen visar vidare att den lägsta observationen för skuldsättningsgrad uppgår 

till 0 vilket innebär att det finns företag i studien som är självfinansierade. Företaget som är 

högst skuldsatt har en skuldsättningsgrad på 181,79 ggr och medelvärdet (medianen) för hela 
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urvalet uppgår till 4,44 (0,76) ggr. Företagen som ingår i studien har en medelålder (median) 

på 12,93 (10 år) år och överlag är de lönsamma med ett medelvärde (median) för avkastning 

på totalt kapital, Rt, på 3,95 (6,35) %. Likaså observeras en stark kassalikviditet bland företa-

gen med ett medelvärde (median) på 692 (212) % vilket innebär att företagen i genomsnitt 

klarar av att betala sina konstfristiga skulder omedelbart och med marginal.   

 

Noterbart är att flertalet av variablerna har en hög standardavvikelse vilket innebär att variab-

lerna är snedfördelade. Som tidigare nämnt är en tumregel att variabler bör logaritmeras för 

att skapa normalfördelning om standardavvikelsen överstiger medelvärdet (Dahmström, 

2000). Följaktligen har variabler som faller inom denna tumregel logaritmerats och därmed 

återfinns även variablernas logaritmerade värden i tabellen ovan. De logaritmerade värdena 

kommer sedan användas i kommande korrelations- och regressionsanalyser då det är av vikt 

för resultatet att analyserna baseras på normalfördelade variabler (Cortinhas & Black, 2012).  

 

4.1.2 Deskriptiv statistik grupperad efter om företaget anlitar revisor eller inte  

 

I tabell 4 har företagen delats in i två grupper beroende på om de har valt att anlita en revisor 

eller inte. Av urvalets 247 studerade halländska aktiebolag är det 111 stycken som valt bort 

revisorn och 136 stycken som fortfarande anlitar revisor. 

 
                      Företag utan revisor n = 111                    Företag med revisor n = 136 

Kategori Medelvärde Median Standardavvikelse Medelvärde Median Standardavvikelse 

Kreditbetyg 

Omsättningstillväxt 

LnOmsättningstillväxt 

Skuldsättningsgrad 

LnSkuldsättningsgrad 

Tillgångar Tkr 

LnTillgångar 

4,16 

21,09 

3,44 

3,40 

-,05 

1199 

13,20 

4,00 

,00 

3,78 

,89 

-,11 

592 

13,30 

0,80 

145,07 

2,18 

14,21 

1,37 

2693 

1,22 

4,39 

9,67 

2,50 

5,30 

-,36 

4873 

14,33 

5,00 

,00 

2,56 

,69 

-,33 

1446 

14,18 

,78 

82,10 

1,86 

22,10 

1,90 

8840 

1,50 

Ålder 

Rt 

11,02 

1,39 

7,00 

8,97 

10,02 

100,80 

14,49 

6,04 

12,00 

  4,75 

10,86 

24,48 

LnRt 

Kassalikviditet 

LnKassalikviditet 

2,69 

466 

5,48 

2,88 

226 

5,44 

1,17 

883,55 

1,18 

2,10 

877 

5,40 

2,31 

210 

5,35 

1,26 

3612 

1,62 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik grupperad med företag som inte anlitar revisor och företag som anlitar revi-

sor.  

 

Genom ovanstående tabell kan det utläsas att företag som anlitar en revisor i genomsnitt er-

håller ett något högre kreditbetyg i jämförelse med företag utan revisor. Dessa företag påvisar 

ett medelvärde (median) på 4,39 (5) kontra 4,16 (4) som återspeglar företagen utan revisor. T-

testet som genomfördes för att signifikanstesta medelvärdesskillnaden visade en signifikans 

på 0,024 vilket innebär att denna skillnad bedöms genomgå hela populationen. Företag med 

revisor tycks också vara äldre och inneha ett högre bokfört värde på tillgångarna, det vill säga 

att dessa företag är större än företagen utan revisor. T-testet bekräftar båda dessa medelvär-

desskillnader (p<0,01) vilket betyder att skillnaderna föreligger i hela populationen och inte 

bara i studiens urval. Baserat på medelvärdet är företag med revisor också mer lönsamma än 

företag utan revisor då denna grupp uppvisar högre avkastnings på totalt kapital. Även denna 

skillnad bestyrks av t-testet (p=0,001). Tabellen ger också en illusion av att företag med revi-

sor har högre kassalikviditet än de oreviderade bolagen sett till medelvärde. T-testet visar 

dock att medelvärdesskillnad har signifikansvärdet 0,658 vilket innebär att skillnaden i urvalet 

beror på slumpen och återspeglar därför inte hela populationen utan enbart just detta urval.  
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Slutligen visar tabellen att företag som valt bort revisorn har en högre omsättningstillväxt och 

sett till medelvärdet också en lägre skuldsättningsgrad jämfört med företag som anlitar revi-

sor. Av dessa skillnader visar t-testet att medelvärdesskillnaden i omsättningstillväxt är signi-

fikant vid 0,035 vilket betyder att företag utan revisor överlag har en större tillväxt än revide-

rade bolag i hela populationen. Skillnaden i skuldsättningsgrad är däremot inte genomgående 

för populationen då t-testet påvisar en signifikans på 0,142 vilket innebär att skillnaden beror 

på slumpen.  
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4.1.3 Test av variablernas oberoende  

 

Nästkommande steg är en korrelationsanalys som syftar till att förklara hur studiens variabler korrelerar med varandra. Som tidigare nämnt med-

för en korrelation högre än 0,7 problem eftersom variablerna då inte är oberoende av varandra vilket följaktligen gör det svårt att urskilja den 

enskilde variabelns påverkan på den beroende variabeln.  
 

Kategori Kreditbetyg     Revisor 

Ln 

Oms.tillv. LnSkulds.grad 

 LnTill-

gångar     Ålder       LnRt 

Ln 

Kassalikv.  

Kreditbetyg          1,000 

        Revisor          ,142
*
        1,000 

       LnOmsättningstillväxt        -,023         -,224
*
      1,000 

      LnSkuldsättningsgrad   -,416
**

         -,092
*
    -,026       1,000 

     LnTillgångar           ,295
**

   ,381
**

          -,288
**

         ,107        1,000 

    Ålder    ,300
***

        ,163
*
     -,252

*
         -,206

**
       ,205

**
 1,000 

   LnRt       ,096        -,241
**

        ,029         -,186
*
      -,356

**
     -,156

*
 1,000 

  LnKassalikviditet        ,216
**

      -,028     -,028         -,571
**

     -,074      ,159
*
 ,165

*
 1,000 

 Tabell 5. Korrelationsanalys där samtliga företag ingår. 
*
= signifikant vid 0,05, 

**
= signifikant vid 0,01, 

***
=signifikant vid 0,001 

 

Som korrelationsanalysen visar föreligger ett positivt samband mellan kreditbetyget och den oberoende revisorsvariabel med korrelationskoeffi-

cienten 0,142 (p<0,05). Analysens starkaste association föreligger dock mellan åldersvariabeln och kreditbetyget där korrelationskoefficienten 

uppgår till 0,300 (p<0,001). Kreditbetyget är vidare negativt korrelerat med skuldsättningsgrad och positivt korrelerat med företagets storlek 

(mätt i tillgångar) och kassalikviditet, samtliga med signifikansnivå lägre än 0,01. Ytterligare samband återfinns mellan revisorsvariabeln och 

kontrollvariablerna för storlek och lönsamhet mätt i avkastning på totalt kapital (p<0,01). Vid p<0,05 är revisorn även signifikant med omsätt-

ningstillväxt, skuldsättningsgrad och företagets ålder. Vidare är åldersvariabeln vid signifikansnivå <0,01 negativt korrelerad med skuldsätt-

ningsgrad och positivt korrelerad med företagets storlek. Vid p<0,05 är företagets ålder även negativt korrelerad med omsättningstillväxt vilket 

innebär att tillväxten avtar i takt med att företag blir äldre. Omsättningstillväxten är även negativt korrelerad med företags storlek med en korre-

lationskoefficient på -0,288 (p<0,01). Företags lönsamhet är vidare positivt korrelerat med tillgångar (p>0,01) och negativt korrelerat med såväl 

skuldsättningsgrad som ålder med signifikansnivå <0,05. Slutligen återfinns ett negativt samband mellan kasslikviditet och skuldsättningsgrad 

med korrelationskoefficienten -0,571 (p<0,05) och ett positivt samband mellan kassalikviditeten och variablerna för ålder och lönsamhet 

(p>0,05). Sammantaget understiger samtliga korrelationer 0,7 vilket innebär att variablerna är tillräckligt oberoende för att inte problematisera 

studien.    
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4.1.4 Multipel regressionsanalys  

 
(n=247) 

Kategori  Beta-värde  p-värde 

Revisor 

LnOmsättningstillväxt 

LnSkuldsättningsgrad 

LnTillgångar 

  ,251 

 ,140 

-,416 

 ,244 

 ,014 

,153 

,000 

,021 

Ålder 

LnRt 

  ,232 

 ,154 

 ,020 

,138 

LnKassalikviditet 

 

n 

F-värde 

R
2
adj 

 

 

247 

7,017 

,348 

-,069  ,554 

 

 

Tabell 6. Multipel regressionsanalys där samtliga företag ingår. Kreditbetyget utgör den beroende varia-

beln. 

 

Tabellen ovan visar resultatet av den multipla regressionsanalysen där samtliga företag i ur-

valet ingår. Syftet med analysen är att se om det finns ett samband mellan revisorn som obe-

roende variabel, eller någon av kontrollvariablerna, och kreditbetyget som är vår beroende 

variabel. Förklaringsgraden uppgår till 34,8 % vilket innebär att 34,8 % av variationen i kre-

ditbetyget förklaras av vår oberoende variabel och kontrollvariablerna tillsammans. Följaktli-

gen beror variationen i kreditbetyget till 65,2 % (100-34,8) på slumpen eller andra faktorer än 

de som ingår i denna studie. Som tidigare nämnt bedöms samband föreligga mellan kreditbe-

tyg och variabler där signifikansnivån understiger 0,05.  

 

Enligt tabellen finns ett starkt samband mellan den oberoende revisorsvariabeln och kredit-

betyget (p=0,014). Sambandets betavärde är positivt (0,251) vilket uttryckt i ord innebär att 

om företag anlitar revisor ökar sannolikheten för ett högre kreditbetyg.  

 

För kontrollvariablerna finns det starkaste sambandet mellan kreditbetyget och skuldsätt-

ningsgraden (p=0,000). Sambandets betavärde är negativt (-0,416) vilket innebär att företag 

med hög lånefinansiering riskerar lägre kreditbetyg jämfört med företag som är mer självfi-

nansierade. Det föreligger också ett samband mellan kreditbetyget och ålder (p=0,020). Sam-

bandet mellan dessa variabler är av positiv karaktär, betavärde 0,232, vilket innebär att san-

nolikheten för ett högt kreditbetyg är högre för ett företag som funnits länge och som hunnit 

tillägna sig mycket erfarenhet i jämförelse med yngre och nystartade företag. Slutligen, med 

signifikans 0,021, återfinns även ett positivt samband mellan kreditbetyget och tillgångsvaria-

beln. Tillgångar är som tidigare nämnt ett mått på företags storlek vilket innebär att det är 

sannolikt att större företag lättare erhåller ett högt kreditbetyg jämfört med små företag.  

 

De tre övriga kontrollvariablerna för lönsamhet, tillväxt och likviditet påvisar en signifikans 

högre än 0,05 vilket innebär att något samband till kreditbetyget inte bedöms föreligga.  

 

 

4.1.5 Resultat av hypotes 1 

 

Med stöd i vad som presenterats i regressionsanalysen ovan kan vi acceptera studiens första 

hypotes som löd enligt följande: 

 

H1: Företag som anlitar en revisor erhåller högre kreditbetyg än företag som valt bort revi-

sorn, allt annat lika.  
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4.2 Har en revisor från Big 4 eller revisorns titel betydelse för kreditbety-

get?  
 

Som tidigare nämnt valde 136 av studiens 247 företag att anlita en revisor. Nedanstående ta-

beller kommer därmed endast beakta dessa företag med syfte att förklara om det föreligger ett 

samband mellan erhållet kreditbetyg och val av revisionsbyrå och/eller revisorns titel.   

 
4.2.1 Deskriptiv statistik för företag med revisor  

 

I avsnitt 4.1.2 presenterades deskriptiv statistik där medelvärden och medianer för hur de re-

viderade företagen förhöll sig inom de olika variablerna kan utläsas. Nedanstående tabeller 

syftar till att komplettera denna information. Tabell 7 visar hur många utav de 136 företagen 

som valt att anlita en auktoriserad alternativt en godkänd revisor. Som resultatet indikerar 

valde 52,22 %, det vill säga 71 företag, att anlita en auktoriserad revisor som granskade bok-

slutet för år 2012. Resterande 47,78 %, det vill säga 65 företag, valde istället att anlita en god-

känd revisor. Fördelningen var såldes relativt jämn.    
 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Andel av aktiebolagen som anlitar en revisor som har auktoriserad eller godkänd revisor. n=136 

 

Vad gäller val av revisionsbyrå, dvs. Big 4 eller inte Big 4, var fördelningen mer ojämn. Som 

resultatet i tabell 8 nedan visar anlitar knappt 30 % av företagen en revisor från en Big 4 byrå. 

Närmare 70 % av de 136 företagen vände sig istället till någon annan revisionsbyrå för att få 

sitt bokslut för år 2012 reviderat och kvalitetssäkrat.  

 
 

 

 

 

 

Tabell 8. Andel av aktiebolagen som anlitar en revisor från Big 4 eller annan byrå. n=136  

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Auktoriserad  Godkänd   

Antal 

Procent 

71 

52,22 

65 

47,78 

 

Kategori Big4 Ej Big4   

Antal 

Procent 

40 

29,41 

96 

70,59 
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4.2.2 Test av variablernas oberoende  

 

Nedanstående korrelationsanalys syftar till att förklara hur studiens variabler korrelerar med varandra när enbart företag som anlitar revisor be-

aktas. Även här medför en korrelation högre än 0,7 svårigheter att identifiera den enskilde variabelns påverkan på den beroende variabeln då va-

riablerna i detta avseende inte är oberoende av varandra.  
 

 

Tabell 9. Korrelationsanalys – Endast företag som anlitar revisor n= 136. 
*
= signifikant vid 0,05, 

**
= signifikant vid 0,01, 

***
=signifikant vid 0,001 

  

Korrelationstabellen ovan är utformad på likartat sätt som tabell 5, men skiljer sig då enbart aktiebolagen som anlitar revisor inkluderas samt att 

studiens oberoende variabler för auktoriserad/godkänd revisor och Big 4/ Ej Big 4 har tillförts. Som tabellen visar finns det inget samband mellan 

studiens beroende variabel kreditbetyg och revisorns kompetens- auktoriserad eller godkänd- då denna inte är signifikant (p>0,05). Däremot åter-

speglas det ett negativt samband mellan kreditbetyget och Big 4 variabeln med en korrelationskoefficient på -0,220 (p<0,05). Uttryckt i ord inne-

bär det att kreditbetyget påverkas negativt av att anlita en Big 4 revisor. Big 4 variabeln tenderar även att korrelera negativt med företagens likvi-

ditet (-0,189). Däremot finns det en positiv korrelation (0,198) mellan de två oberoende variablerna Big 4 och revisorstiteln (p<0,05). Fortsätt-

ningsvis föreligger den starkaste associationen mellan kreditbetyget och skuldsättningsgraden med en korrelationskoefficient på -0,392 (p=0,01), 

Kategori Kreditbetyg 

 

Auk/God 

Big4/ 

Ej Big4 

Ln 

Oms.tillv 

Ln 

Skulds.grad LnTillg.    Ålder LnRt LnKassalikv.  

 
Kreditbetyg     1,000 

  

        

Auk/God ,044 

 

1,000 

 

        

Big4/Ej Big4 -,220
*
 

 

,198
*
 

 

1,000         

LnOmsättningstillväxt  ,005 

 

,011 

 

,013 1,000 

       

LnSkuldsättningsgrad  -,392
**

 

 

-,001 

 

,081     -,065        1,000 

      

LnTillgångar  ,238
**

 

 

-.003 

 

,095     -,189         ,089 

        

1,000 

     

Ålder   ,349
**

 

 

-,112 

 

,002   -,288
*
         -,197

*
 

         

,134 

                

1,000 

    

LnRt       ,150 

 

,028 

 

,021 ,043           -,092 -,302
**

 

                           

-,066 1,000 

   

LnKassalikviditet   ,236
**

 

 

-,032 

 

-,189
*
 ,050         -,605

**
 

        -

,065 ,175
*
  ,082 1,000 
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som innebär att kreditbetyget tenderar att sjunka i samband med att företagets skulder ökar. Kreditbetyget är vidare positivt korrelerat med före-

tagets storlek, likviditet och ålder, samtliga vid signifikansnivå 0,01. Vid p<0,05 är företagets ålder och tillväxt negativt korrelerade, vilket inne-

bär att företagets tillväxt avtar med ålder. Vidare är skuldsättningsvariabeln negativt korrelerad med åldersvariabeln (p<0,05) och med likvidi-

tetsvariabeln (p<0,01), vilket innebär att skulderna ökar med företagets ålder samtidigt som företagets likviditet sjunker i samband med att skul-

derna ökar. Företagens avkastning på totalt kapital är negativt korrelerat med företagets storlek med en korrelationskoefficient på -0,302 (p<0,01) 

och slutligen är företagens storlek positivt korrelerat med företagens likviditet (p<0,05). Liksom i studiens förra korrelationsanalys understiger 

även nu samtliga korrelationstal 0,7 och därmed har variablernas oberoende konstaterats.  
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4.2.3 Multipel regressionsanalys för företag med revisor 
 

(n=136) 

Kategori  Beta-värde p-värde 

Auktoriserad/Godkänd Revisor 

Big4/inte Big4 

LnOmsättningstillväxt 

LnSkuldsättningsgrad 

LnTillgångar 

  ,191 

-,236 

 ,034 

-,267 

 ,297 

,147 

,086 

,795 

,131 

,035 

Ålder 

LnRt 

  ,401 

 ,215 

,005 

,143 

LnKassalikviditet 

 

n  

F-värde 

R
2
adj 

 

 

136 

3,89 

,325 

 ,000 ,998 

Tabell 10. Multipel regressionsanalys för reviderade bolag 

I tabellen ovan beaktas endast företag med reviderade bokslut för att se om det finns ett sam-

band mellan dessa företags kreditbetyg och studiens två andra oberoende variabler. Förkla-

ringsgraden i ovanstående multipla regressionsanalys uppgår till 32,5 %, vilket innebär att 

32,5 % av variationen i kreditbetyget förklaras av studiens oberoende variabler och kontroll-

variabler tillsammans. Följaktligen beror variationen i kreditbetyget till 67,5 % (100-32,5) på 

slumpen eller andra faktorer än de som beaktas i denna studie. Som tidigare nämnt bedöms 

samband föreligga mellan kreditbetyg och variabler där signifikansnivån understiger 0,05. 

 

Enligt tabellen återspeglas varken ett samband mellan variabeln för revisorns kompetens och 

kreditbetyget (p=0,147) eller Big 4 variabeln och kreditbetyget (p=0,086). Med andra ord 

innehar studiens två andra oberoende variabler inget samband med det erhållna kreditbetyget. 

Trots det att analysen inte finner ett samband mellan Big 4 variabeln och kreditbetyget finns 

det tendenser för det då p-värdet för denna är nära signifikansnivån på 0,05. Anmärkningsvärt 

är att betavärdet för variabeln förhåller sig negativt (-0,236), vilket i detta avseende innebär 

att anlita en revisor från Big 4 skulle inneha en negativ inverkan på kreditbetyget.  

 

Det starkaste sambandet mellan kontrollvariablerna och kreditbetyget finns mellan företaget 

ålder och kreditbetyget (p=0,005).  Betavärdet för åldersvariabeln är positiv (0,401) och ut-

tryckt i ord innebär det att ju äldre företag är desto större är sannolikheten att också kredit-

betyget blir högre. Vidare föreligger det även ett samband mellan kreditbetyget och företaget 

storlek, mätt i dess tillgångar (p=0,035). Även här återspeglas ett betavärde av positiv karaktär 

(0,297), vilket innebär att sannolikheten för att kreditbetyget höjs ökar desto större företaget 

blir.   

 

De fyra övriga kontrollvariablerna för lönsamhet, skulder, tillväxt och likviditet påvisar en 

signifikans högre än 0,05 vilket innebär att något samband till kreditbetyget inte bedöms fö-

religga.  

 

4.2.4 Resultat av hypotes 2 och 3  

 

Utifrån vad ovanstående regressionsanalys påvisat kan nu utfallet av de två övriga hypote-

serna utvärderas. 
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Studiens andra hypotes lyder enligt följande; 

  

H2: Företag som anlitar en auktoriserad revisor erhåller ett högre kreditbetyg än företag som 

valt att anlita en godkänd revisor, allt annat lika. 

 

I regressionsanalysen ovan rapporterades att sambandet mellan auktoriserad/godkänd revisor 

och kreditbetyget är signifikant vid 0,147. För denna studie valdes att enbart acceptera hypo-

teser signifikanta vid <0,05 och därmed förkastar vi hypotesen att en auktoriserad revisor 

skulle ha en positiv inverkan på kreditbetyget.   

 

Den tredje hypotesen lyder enligt följande; 

 

H3: Företag som anlitar en revisor från Big 4 erhåller ett högre kreditbetyg än företag som 

inte anlitar en Big 4 revisor, allt annat lika. 

 

Som regressionsanalysen visade kan vi förkasta hypotesen om att Big 4 bidrar till högre kre-

ditbetyg för företag. Variabeln för Big 4 och kreditbetyget var dock relativt nära signifikans 

(p=0,086), men sambandet mellan variablerna var negativt och därmed motsatt till vår hypo-

tes som förväntade ett positivt samband. Men som tidigare nämnt är variabler, enligt denna 

studie, endast signifikanta vid <0,05 och därmed bedöms inget samband, såväl negativt som 

positivt, föreligga mellan Big 4 och företags kreditbetyg.   
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Syftet med denna studie var att studera om det finns ett samband mellan reviderade bokslut 

och det kreditbetyg som företag erhåller och för ändamålet formulerades tre hypoteser som 

undersöktes i två separata steg. Studien baseras på kvantitativ data som erhållits från UC och 

företags årsredovisningar från år 2012, vilken sedan har analyserats och sammanställts i olika 

tabeller.    

 

I studiens första steg beaktas hela urvalet på 247 aktiebolag med fokus inriktat mot H1 som 

lyder:  

 

Företag som anlitar en revisor erhåller högre kreditbetyg än företag som valt bort revisorn, 

allt annat lika. 

 

Som tidigare nämnt kunde denna hypotes accepteras då studiens resultat visar att företag med 

reviderade bokslut erhåller högre kreditbetyg än företag vars bokslut inte reviderats. Detta 

resultat är i linje med tidigare forskning som visar att revision har betydelse för företags kre-

ditbetyg (Dedman & Kausar, 2012; Moore & Ronen, 1990). Detta resultat blir således ännu 

ett i ledet som pekar på att företag misstar sig då de lever i tror om att det saknas samband 

mellan reviderade bokslut och det kreditbetyg företaget erhåller (Collis, 2010). Förklaringen 

till det positiva sambandet som föreligger mellan revision och kreditbetyg återfinns troligen i 

de fördelar som revisionen medför. Om de finansiella rapporterna inte bekräftats av en obero-

ende extern part blir det troligen svårare att känna tillförlitlighet till informationen. UC som 

till stor del baserar kreditbetygen på redovisningsinformation tycks enligt resultatet drabbas 

av osäkerheten som oreviderade bokslut genererar och vars konsekvens blir ett sänkt kredit-

betyg. De reviderade boksluten uppfattas som pålitliga varpå kreditbetyget höjs. Vidare bör 

nämnas att föreliggande studies resultat även visar att andra variabler, utöver revisorn, har 

betydelse för kreditbetygets utfall. Dessa är företagets storlek (mätt i dess tillgångar), skuld-

sättningsgraden och företagets ålder, vars betydelse bestyrks av Dedman och Kausar (2012) 

samt Pittman och Fortin (2011) som också påträffat att dessa variabler har betydelse för kre-

ditbetyget.   

 

Nästa steg i studien var att enbart beakta de 136 företag som anlitar revisor med syfte att stu-

dera vad det är med revisorn som eventuellt har betydelse för kreditbetyget, i enlighet med 

studiens andra och tredje hypotes. 

 

Studiens andra hypotes tar sikte på revisorns kompetens och lyder som nämnt enligt följande: 

 

Företag som anlitar en auktoriserad revisor erhåller ett högre kreditbetyg än företag som valt 

att anlita en godkänd revisor, allt annat lika. 

 

Som resultatet visade kan denna hypotes förkastas då det enligt gjorda analyser inte föreligger 

något signifikant samband mellan revisorns kompetens och företags kreditbetyg. Varför revi-

sorns kompetens inte är av betydelse när UC beräknar kreditbetyg kan troligen förklaras av att 

UC inte lägger någon större vikt vid kompetensskillnaden mellan auktoriserade och godkända 

revisorer. Resultatet kan tolkas som att revisorerna bedöms likvärdiga oberoende av titel och 

att det viktigaste är att rapporterna bekräftats av en oberoende extern part med kunskap inom 

området. Denna studies resultat är i linje med tidigare forskning som påvisat att revisorns 

kompetens saknar betydelse för vilken låneränta företag erhåller (Karjalainen, 2011). Även 

om föreliggande studie och Karjalainens (2011) studie undersöker olika samband med revi-
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sorns kompetens kan resultaten ändå komplettera varandra och ytterligare styrka att företag 

som anlitar revisorer med högre kompetens inte erhåller fler fördelar jämfört med bolag som 

anlitar mindre erfarna revisorer.         

 

Studiens tredje hypotes är inriktad mot företags val av revisionsbyrå och vilken betydelse det 

kan inneha för kreditbetyget. Hypotesen lyder enligt följande:  

 

Företag som anlitar en revisor från Big 4 erhåller ett högre kreditbetyg än företag som inte 

anlitar en Big 4 revisor, allt annat lika. 

 

Föreliggande studies resultat indikerar att Big 4 revisionsbolag inte påverkar det kreditbetyg 

som företag erhåller, vilket var anmärkningsvärt då tidigare forskning menar att en Big 4 revi-

sor utför en bättre revision med högre kvalitet än revisioner utförda av mindre revisionsbyråer 

(Karjalainen, 2011; Miller & Smith, 2006). Samband har även påträffats mellan Big 4 reviso-

rer och lägre låneränta för företagen vilket väcker frågan varför Big 4, enligt denna studie, 

inte har betydelse för kreditbetyget. Studien visade att endast 30 % av företagen valde att an-

lita en Big 4 revisor vilket skulle kunna grundas i lokala preferenser kring val av revisions-

byrå, då företagen som har studerats är begränsade till Hallands län. Att anlita en revisor från 

Big 4 kan möjligen vara mer vanligt förekommande i större städer. Vidare kan även skillnader 

i valet av revisionsbyrå grunda sig i en ekonomisk aspekt då en Big 4 revisor kan kräva ett 

större arvode jämfört med mindre revisionsbolag. Kostnaden för revisionen kan utgöra en 

större börda för dessa mindre företag, vilket skulle kunna vara anledningen till varför de väljer 

att anlita en mindre revisionsbyrå (Colbert & Murray, 1999; Jong-Hag et al., 2010; Niemi, 

1999). Oavsett orsaken till varför Big 4 revisorer är underrepresenterade när småföretagen 

väljer revisor, visar resultatet att val av revisionsbyrå saknar betydelse för kreditbetyget. Detta 

kan tolkas som att UC inte lägger någon vikt vid var revisorn är anställd, utan det viktigaste är 

att någon revisor anlitas, antingen auktoriserad eller godkänd. Möjligen är detta en indikation 

på att UC inte bedömer att det föreligger betydande kompetensskillnad mellan olika byråer. 

Samtliga revisorer erhåller sin legitimation från Revisorsnämnden och har därmed blivit god-

kända eller auktoriserade revisorer på samma grunder och tester (Revisorsnämnden, 2014). 

Detta kan följaktligen vara ett skäl till att byråerna bedöms likvärdiga när UC beräknar före-

tags kreditbetyg.   

 

Sammantaget är studiens slutsatser att företag som anlitar en revisor erhåller högre kreditbe-

tyg än företag vars bokslut inte reviderats. Däremot saknade revisorns kompetens, auktorise-

rad eller godkänd, inverkan på det erhållna kreditbetyget liksom valet av revisionsbyrå som 

också saknade betydelse. Studien visar därmed att det viktigaste är att det anlitas någon form 

av revisor som granskar rapporterna som en oberoende och extern part. Utöver revisorns be-

tydelse för kreditbetyget visade studien att även storleken på företaget, företagets ålder och 

skuldsättningsgraden har en inverkan på det kreditbetyg som erhålls. Med grund i ovanstå-

ende diskussion anses studiens syfte och frågeställning vara besvarade.  

 

5.1. Implikationer 
 

Föreliggande studie har bidragit till debatten om frivillig revision då resultatet visar att revi-

sorn har betydelse för det kreditbetyg som företag erhåller. Den praktiska nyttan i detta avse-

ende är att företag kan, genom att anlita en revisor, erhålla ett högre kreditbetyg.  

 

Vidare framkom det att revisorns titel inte påverkar kreditbetyget och därmed är den praktiska 

nyttan att företag som väljer att anlita en revisor kan välja anlita en godkänd istället för en 
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auktoriserad revisor. Detta kan bidra till att revisorsarvodet för företagen minskar, då en god-

känd revisor ofta är mindre kostsam att anlita. 

 

Slutligen visar föreliggande studie att företag kan välja att anlita en revisor från valfri byrå, då 

valet inte påverkar chanserna till ett högre kreditbetyg. Även i detta avseende kan detta med-

föra en nytta för företagen då revisionskostnaderna kan minskas genom att anlita en revisor 

från en mindre byrå.  

 

5.2. Förslag till framtida forskning 
 

Ett förslag till framtida forskning är att göra en likartad studie som beaktar hela Sverige och 

med ett större urval. Föreliggande studie utgick enbart från halländska företag och en mer 

rikstäckande studie vore intressant för att se om liknande resultat skulle påträffas för hela lan-

det. Det vore även intressant att i framtida forskning beakta fler variabler, exempelvis 

bransch, för att förklara vad som påverkar kreditbetyget. Olika branscher bedöms vara olika 

riskfyllda och det finns därför skäl att tro att företags branschtillhörighet påverkar vilket kre-

ditbetyg företag erhåller. Det vore även intressant att i en likartad studie jämföra regioner, 

exempelvis småstad kontra storstad, för att se om det föreligger variationer i hur revision på-

verkar kreditbetyget i olika delar av landet.    
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