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Sammanfattning 

Bakgrund: År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. 

Anledningen till avskaffandet var att minska kostnaderna för mindre företag. Tidigare 

forskning har kommit fram till att företag som valt bort revisor får en högre kreditkostnad när 

de till exempel tar lån. Den tidigare forskningen menar att detta kan bero på att banker och 

andra kreditinstitut anser att oreviderade finansiella rapporter har en sämre kvalitet än 

reviderade rapporter vilket leder till en högre risk för kreditgivarna. Denna uppsats kommer 

att undersöka om det finns någon skillnad på låneräntan mellan företag som valt att ha kvar 

revisor och företag som valt bort revisor.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, jämföra samt analysera låneräntan hos 

mindre aktiebolag inom fastighetsbranschen som inte är revisionspliktiga. 

 

Metod: Kvantitativ metod, multipel regressionsanalys. 

 

Resultat: Resultaten i denna studie visar på att företag med revisor har en lägre ränta i 

genomsnitt jämfört med företag utan revisor. Vi har även fått fram att revision har en negativ 

påverkan på företags ränta, men detta resultat är inte signifikant. Därför kan vi inte uttala oss 

om att revision har en negativ påverkan på företags ränta, trots att tidigare forskning har visat 

det. 

 

Slutsats: Företags val av revisor eller ej är inte det viktigaste för kreditgivare när det kommer 

till vilken ränta företagen skall få på sina lån. Det finns andra faktorer som har en större 

påverkan på räntan. I denna studie är det företags storlek samt andelen materiella tillgångar i 

förhållande till totala tillgångar som har den största negativa påverkan på företags ränta. Detta 

indikerar att banker och andra kreditinstitut ser dessa företag som en lägre risk.   

   

Nyckelord:  Revision, revisionsplikt, revisor, ränta, räntekostnader, kreditgivare, risk 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
Background: In 2010, the audit requirement was abolished for smaller companies in Sweden. 

The reason for the removal was to reduce costs for smaller companies. Previous researches 

have concluded that companies that opted out accountant receives higher credit costs when 

they take bank loans. Previous researches argue that this may be due to banks and other credit 

institutions consider that the unaudited financial statements have a lesser quality than the 

revised reports leading to a higher risk for creditors. This paper will examine whether there is 

any difference in the interest rate on loans between companies that have chosen to use an 

auditor and the companies that not use an auditor. 

  
Purpose: The purpose of this paper is to examine, compare and analyse loan rate of smaller 

companies in the real estate industry that are allowed to have voluntary audit. 

  
Method: Quantitative method, multiple regression analysis. 

  
Results: The results of this study shows that the companies who use auditors have a lower 

interest rate on average compared to companies without an auditor. We have also concluded 

that audit has a negative impact on the company's interest rate, but this result is not 

significant. Therefore, we cannot say that auditing has a negative impact on companies 

interest rate, although previous researches has shown that. 

  
Conclusion: The companies choice to use an auditor or not is not the main thing for creditors 

when it comes to the interest rate that companies get on their bank loans. There are other 

factors that have a major impact on the interest rate. In this study, the companies size and the 

proportion of tangible assets in relation to total assets has the greatest negative impact on the 

companies interest rate. This indicates that banks and other credit institutions see these 

companies as a lower risk. 

 
Key words: Audit, audit requirement, auditor, interest rate, interest costs, creditors, risk 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Begrepp 

● Med företag och bolag menar vi aktiebolag som uppfyller kraven för frivillig revision 

● Kreditinstitut och kreditgivare står för banker som agerar långivare till bolagen som 

ingår i denna uppsats 

● Med ränta, låneränta och räntekostnader menar vi samma sak, allstå den ränta som 

företag har på sina långfristiga skulder  

● När vi skriver “negativ påverkan på företags räntor” menas att räntan blir lägre  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer det att presenteras en övergripande bakgrund till 

det undersökta ämnesområdet. Denna bakgrund leder till en problemformulering 

och mynnar sedan ut i uppsatsens frågeställning samt syfte.  

 

Det finns flera anledningar till varför företag revideras. Revisionen skall generera 

trygghet samt trovärdighet och detta skall gälla både internt i det företag som har 

reviderats samt även externt mot intressenter som exempelvis leverantörer och 

kunder. Syftet med revision är att företagens redovisning skall få en ökad 

trovärdighet samt att revision även gör risken mindre för att det skall uppstå 

betydande fel i redovisningen. När företag låter en oberoende revisor granska dess 

förvaltning samt räkenskaper visar företagen att de har som mål att följa de 

spelregler som gäller på marknaden (FAR, u.å.). Power (1996) skriver att det finns 

en allmän relation mellan revision och redovisning som handlar om att de 

finansiella rapporternas trovärdighet skall ökas genom revisionen. EU-

kommissionen samt nationella tillsynsmyndigheter menar att påfrestningen från 

den finansiella rapporteringen faller oproportionerligt på små företag, detta har lett 

till avskaffandet av lagstadgad revision. Under de senaste 30 åren har små och 

mellanstora företag (SMF) fått en allt större betydelse då det har skett en väsentlig 

ökning i antalet små (0 till 49 anställda) och mellanstora (50 till 249 anställda) 

företag sedan lågkonjunkturerna på 80-talet. Detta är grunden till att man började 

med avskaffandet av revisionsplikt (Collis, 2010). Revisionsplikten för mindre 

aktiebolag avskaffades senare i Sverige än för ett flertal andra länder. Vi kommer 

nu gå igenom Sveriges process i avskaffandet.  

  

På grund av förändringar inom EU med hänsyn till revisionsplikten valde 

Regeringen i Sverige att tillkalla en speciell utredare genom ett beslut som fattades 

den 7 september 2006. Det uppdrag som utredaren fick tilldelat sig bestod av tre 

delar: 

● Den första delen bestod av att utredaren lämnade ett förslag till 

Europaparlamentet och rådets direktiv om hur man skulle få den svenska 

rätten att överensstämma med den lagstadgade revisionen i EU. 
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● Den andra delen handlade om revisionsplikten för små företag. Här skulle 

utredaren lämna idéer som berörde frågan om revisionsplikten för små 

företag och vilka bolag som skulle omfattas i den frågan. Utredaren skulle 

även överväga om det behövdes något som kunde förebygga eventuella 

lagöverträdelser. 

● I den tredje delen skulle utredaren bland annat se över om det fanns något 

behov av skärpta regler för till exempel byråjäv, en reduktion av 

skadeståndsskyldigheten för revisorer och reglementet om åtgärder av 

disciplinär karaktär i revisorslagen. Utredaren skulle alltså här se över olika 

frågor som kunde bli aktuella på grund av de förändringar som kunde 

uppkomma utifrån de första två delarna av utredningen (SOU, 2008). 

  
I Sverige var det obligatoriskt för alla aktiebolag att ha en revisor mellan åren 

1983 och 2010 för att se till att företagens årsredovisningar var korrekta. Detta är 

inte längre obligatoriskt för onoterade mindre aktiebolag, de får alltså välja om de 

vill ha en revisor eller inte (Jansson & Vikström, 2015). Detta gäller sedan den 1 

november 2010 och ungefär 250 000 stycken mindre aktiebolag, och även 

handelsbolag, i Sverige inkluderas av reglerna om frivillig revision. Detta är mer 

än 70 procent av Sveriges alla företag. För att revisionen skall vara frivillig krävs 

det att aktiebolaget inte överskrider fler än ett av dessa värden: 

● Balansomslutning på 1,5 miljoner kronor 

● Nettoomsättning på 3 miljoner kronor 

● 3 anställda i företaget 

  

Om ett företag vill avsäga sig revision måste de fatta ett beslut och sedan måste de 

registrera detta hos Bolagsverket. För varje räkenskapsår måste bokföringen i 

vilket fall som helst avslutas med en årsredovisning, även om revisionen är 

frivillig för de företag som inkluderas i lagen (PwC, u.å.).  
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1.1 Problembakgrund 
Tidigare forskning har undersökt vilka effekter frivillig revision kan medföra för 

företag. Enligt tidigare studier, som kort presenteras nedan och som sedan 

presenteras mer ingående i kapitel 3, har revisionen olika betydelser för 

intressenter. En revisor medför att företagens finansiella rapporter får en högre 

tillförlitlighet och detta påverkar bankernas kreditbedömningar (Gómez-

Guillamón, 2003). En annan studie skriven av Kim, Simunic, Stein & Yi (2011) 

visar att företag i Korea som använder sig av revision får betydligt lägre 

räntekostnader. En studie som genomförts i USA har även den visat på att företag 

som valde revisor fick lägre räntekostnader än företag som valde att inte använda 

sig av revisor (Blackwell, Noland & Winters, 1998). Eftersom det i flera länder har 

visat sig att företag som väljer att använda sig av en revisor får lägre 

räntekostnader borde detta vara av intresse för företag som vill ta lån. Det finns 

även ett samband mellan konkurs och en sämre löpande bokföring som beror på att 

företagen inte tar hjälp med redovisningen (Sundgren, Alexeyeva, Nilsson & 

Sjödin, 2015). Kreditgivare anser att den löpande bokföringen och 

årsredovisningen blir bättre och säkrare om det finns en revisor (Thorell & 

Norberg 2005). Denna tidigare forskning pekar på att företag utan revisionshjälp 

ses som mer riskfyllda av banker och andra kreditinstitut än företag som använder 

sig av revisor. Alltså, företags trovärdighet kan, enligt tidigare studier, försämras 

om de väljer bort revisor. På grund av denna försämrade trovärdighet kan det 

exempelvis leda till att banker ger företag utan revisor en högre ränta när de 

ansöker om lån (Blackwell et al, 1998; Kim et al, 2011).  

 

Caringe & Mossberg (2015) skriver att det sedan år 2010 har skett en ökning av 

bokslut som inte är fullständiga samt att även kvaliteten har försämrats. De 

fortsätter med att detta har gjort det svårare att göra en bedömning om 

kreditvärdigheten hos företagen. Enligt Marténg (2014) väljer mer än vartannat 

företag bort revision efter att revisionsplikten avskaffades, av de nystartade 

företagen väljer fyra av fem bort revisionen, bland annat på grund av ekonomiska 

skäl. Regeländringen infördes för att få fart på företagandet samt minska det 

administrativa arbetet hos företagen. Författaren menar dock att det har börjat 

synas på att kvaliteten försämrats på årsredovisningarna hos de som inte får 
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löpande hjälp med redovisningen eller boksluten. På grund av nackdelarna som 

tidigare undersökningar fått fram har vi utformat följande problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 

Med anledning av regeländringen om revisionsplikt för mindre aktiebolag samt 

tidigare forskning om revisionens betydelse uppkommer det en del intressanta 

frågor. Det har visat sig att företag som inte använder sig av en revisonshjälp 

bedöms ha en mycket högre risk än företag som använder sig av revisor. Det leder 

till bland annat förändringar i bankernas kreditbedömning när de ska bevilja lån, 

det påverkar räntekostnaderna samt att det finns en korrelation med sämre 

bokföring innan konkurs. Det har utförts mycket forskning inom detta 

ämnesområde, men vi har inte funnit någon tidigare studie som undersökt en 

specifik bransch. Med detta i åtanke ville vi undersöka hur låneräntan för bolag 

inom fastighetsbranschen påverkats nu när det är över fem år sedan 

regeländringen. Vi ville alltså undersöka om resultaten från tidigare forskning även 

gällde för bolag inom fastighetsbranschen i Sverige. 

 

1.2.1 Frågeställning 

● Går det generellt att se någon skillnad på företagens låneräntor beroende på 

deras val kring den frivilliga revisionen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, jämföra samt analysera låneräntan hos 

mindre aktiebolag inom fastighetsbranschen som inte är revisionspliktiga. 
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1.4 Avgränsningar 

Vår studie har begränsats till Sverige eftersom vi har undersökt svenska aktiebolag 

inom fastighetsbranschen och de möjliga effekterna på bolagens räntor på grund av 

avskaffandet av revisionsplikten. Vi valde en bransch för att även möjliggöra 

jämförelser mellan bolagen och studien har endast fokuserat på företag som idag är 

omfattade av frivillig revision eftersom det var dessa företag vi ville studera 

närmare. Genom att välja fastighetsbranschen fick vi en bransch som är 

kapitalintensiv, företagen har en liknande lönsamhet samt att det är normalt för 

företagen att ta lån, då de ofta har tillgångar som de kan använda som en pant hos 

bankerna (Fastighetsägarna, 2014). I valet av bransch behövde vi en bransch som 

är aktuell samt anpassad till vårt syfte med uppsatsen. Fastighetsbranschen är 

aktuell, intresset är stort och det är nu en historiskt hög avkastning, vilket 

intresserar investerare. Kraven på bolagens rapportering har ökat, på grund av att 

fastighetsbranschen expanderar (KPMG, u.å). Att företagen tar lån var det primära 

för oss i vår uppsats eftersom vi undersökte bolagens räntor. Fastighetsbranschen 

är även en av de största branscherna i Sverige sett till antalet företag som ingår i 

branschen (Retriever Business, u.å). Vi har även endast studerat årsredovisningar 

från åren 2009 och 2014.   
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2 Teoretiskt/begreppsmässigt ramverk 
I detta kapitel förklaras viktiga begrepp och teorier. Dessa teorier och begrepp 

ska hjälpa till att förklara revisionens påverkan internt hos företagen samt externt 

hos olika intressenter.  

 

2.1 Revision 

Carrington (2014) beskriver vad betydelsen av en revisor tillför ett bolag. 

Revisorns arbete kan ses som en slags försäkran och komfort för företaget och dess 

intressenter. Dessa faktorer har betydelse för olika intressenter vid bedömningar 

som påverkar företagen. Genom detta arbete kan man se det som att revisorn blir 

en länk mellan de intressenter som använder den ekonomiska informationen och 

företaget som ger ut informationen (Jansson & Vikström, 2015). I 

Aktiebolagslagen, kapitel 9 (SFS 2005:551), kan man läsa om vad revisorns 

arbetsuppgifter är. Dessa arbetsuppgifter är som följer: revisorn ska granska 

årsredovisningen och bokslutet som upprättats av bolaget samt även granska vice 

direktörens och styrelsens förvaltning. Med detta menas att det är revisorns 

arbetsuppgift att övervaka både styrelsen och vice direktören och genom detta 

upptäcka om de inte sköter sina förvaltningsuppdrag i företaget. Revisorn skall 

alltså försäkra sig om att förvaltningen sköts på både ett korrekt och 

förtroendeingivande tillvägagångssätt (Eriksson & Vikström, 2005). En revision 

skall utföras av en revisor som är godkänd eller auktoriserad. Revisorn skall lämna 

en revisionsberättelse och i denna skall revisorn förklara vad denne observerat i sin 

granskning av styrelsens förvaltning av företaget samt företagets årsredovisning 

under räkenskapsåret (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, kapitel 9). Revisorn skall 

i revisionsberättelsen framföra om han/hon godkänner eller underkänner 

balansräkningen och resultaträkningen, vice direktörens och styrelsens yrkande om 

disposition av resultatet samt frihet från ansvar för vice direktören och styrelsen 

(Bolagsverket, 2014). Om revisorn godkänner dessa delar säger man att 

revisionsberättelsen är “ren”, men om revisorn anser att den inte är korrekt 

benämns den “oren”. En revisionsberättelse som är “oren” måste skickas till 

Skatteverket av revisorn (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, kapitel 9). 
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2.2 Revisionens olika roller 
Carrington skriver i sin bok Revision (2014) att det inom ämnet revision finns två 

olika traditioner, tre olika teorier samt två perspektiv. Dessa olika delar illustrerar 

på olika sätt vad revision är för något samt varför företag kan tänkas anlita 

revisorer. I figur 1 visas en överblick över dessa delar. 

 

 
Figur 1. Reviderad version av “traditioner, teorier och perspektiv på 

revision” (Carrington, 2014, s. 13) 
  
Med revision som försäkran menas att det på grund av problemet med att ägandet 

och ledningen i ett företag ofta är åtskilt vill ägaren kunna försäkra sig om att 

ledningen, med hänsyn till ägarens intressen, driver företaget effektivt. Att 

revisionen skall fungera som förbättring handlar om den redovisade 

informationens kvalitet. Revisorn skall förbättra revisionen och detta kan till 

exempel betyda att revisorn måste lyssna på intressenterna och de krav som de har 

på redovisningen. Med att revisionen skall fungera som en försäkring menas att 

revisorns roll kan liknas vid ett försäkringsbolags. Användare av reviderad 

information har möjlighet att kunna få en viss ersättning om det har uppstått brister 

i redovisningen och användaren på grund av detta har gjort en förlust. När det 

kommer till att revisionen skall fungera som komfort menas att intressenterna till 

det reviderade företaget skall kunna känna sig trygga med revisionen (Carrington, 

2014). Revisionen skall fungera som en process för att omvandla det inneboende 
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opålitliga tillståndet i företagsledningens finansiella rapporter till en form som 

både revisorerna och gemene man skall kunna känna sig bekväma med (Carrington 

& Catasús, 2007). Med revision som legitimering menas att revisionen skall ha en 

roll som är legitimerande. Exempelvis om revisorn väljer att acceptera 

redovisningen ger detta både trovärdighet och legitimitet till redovisningen 

(Carrington, 2014). 

 

2.3 Informationsasymmetri 

Carrington (2014) beskriver informationsasymmetri som separationen mellan 

ägandet och ledningen i ett företag. Informationsasymmetri är normalt i de flesta 

situationer och är inte dåligt, men om parternas drivkrafter skiljer sig åt finns det 

en risk att den som besitter mer information gynnas. En annan typ av 

informationsasymmetri beskriver Fields, Lys, & Vincent (2001) som när ledningen 

har mer information än investerarna, det kan till exempel bero på insiderlagar och 

andra restriktioner. Denna informationsasymmetri kan påverka aktiepriset och de 

som är bättre informerade har en stor fördel till skillnad från de med mindre 

information. Det finns alltså ett samband mellan aktiepris och redovisning. 

Revisorns roll i dessa lägen är att minska dessa asymmetrier. 

 

2.4 Agent-teorin 
Agent-teorin förklarar att det råder informationsasymmetri eftersom ägandet och 

ledningen i ett företag ofta är separerade (Carrington, 2014). Det kan finnas ett 

principal-agent-problem. Detta förhållande skapar ofta stor ovisshet på grund av 

dessa olika informationsasymmetrier (Deegan & Unerman, 2011). Agent-teorin 

säger att principalen (ägaren) överlåter ansvar och rätten att fatta beslut till agenten 

(ledningen). Om både principalen och agenten handlar som nyttomaximerare är det 

rimligt att anta att agenten kommer att handla på ett visst sätt som inte stämmer 

överens med principalens syn på hur agenten bör agera. När ägandet och ledningen 

i ett företag separeras kan det alltså uppstå vissa konflikter på grund av att motiven 

hos agenten och principalen kan vara olika. Dessa konflikter kan då bidra till en 

kostnad som kallas för agentkostnad. Denna agentkostnad betyder att principalen, 
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på grund av att agenten agerar för att höja sin egennytta, drabbas av en ekonomisk 

förlust (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Små företag har i de flesta fall inte speciellt avancerade ägarstrukturer, den som är 

ägare till företaget är i de flesta fall även i kontroll över företaget och det är då ett 

ägarlett företag (Baldacchino & Tabone, 2003). På grund av detta, alltså att ägare 

och ledning ofta är samma person, uppstår inte agentproblem på exakt samma sätt 

som det förklaras inom agent-teorin i de företag som vi har undersökt i den här 

studien. Det agentproblem som kan uppstå blir då ofta mellan företaget och 

kreditgivaren. Kreditgivaren får då rollen som principal och företaget får rollen 

som agent eftersom det uppkommer en åtskillnad mellan ägande och kontroll 

(Jensen & Meckling, 1976). Öhman (2007) skriver att revision kan fungera som en 

hjälp för att minska den informationsasymmetri som uppstår mellan agenter och 

principaler genom att revisorn går igenom formen och innehållet i redovisningen, 

kostnaden för revisionen blir då en agentkostnad. Genom att revisorn är en extern 

deltagare skapar detta förutsättningar för att informationen som finns i 

redovisningen kan kvalitetssäkras. Chow (1982) använder Agent-teorin som en 

förklaring till varför företag väljer att använda sig av revision. Han menar att 

bolagens främsta anledning till att använda sig av frivillig revision är för att 

kontrollera de olika intressekonflikter som kan uppstå inom bolaget. 

 

2.5 Intressentmodellen 
Denna modell tar med de intressenter som har intresse av företags externa 

redovisning. I denna uppsats är det tre grenar av intressenterna som är mest 

intressanta, nämligen ägare, bolagsledning samt kreditgivare. Vi valde dock att ta 

med resterande intressenter för att skapa en helhetsbild och genom detta 

förhoppningsvis skapa en bättre förståelse för läsaren av denna uppsats. Syftet med 

den externa redovisningen är att föra vidare information till olika användare som 

är intresserade av företagets information. Dessa intressenters informationsbehov 

varierar och det kan även variera mellan individer som tillhör samma grupp. Här 

nedan presenteras några av företagets intressenter och hur de behandlar den 
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ekonomiska informationen (Smith, 2006). För en översikt av revisionens 

intressenter, se figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2. Egen version av intressentmodellen 

 

2.5.1 Ägare 

Ägare använder sig av årsredovisningar för att granska hur företagsledningen har 

presterat. Revisionen har betydelse i detta fall för att öka förtroendet till 

informationen i årsredovisningen. Har företaget bara en ägare behövs dock ingen 

revision för då har han/hon full insyn i bolaget och det behövs då ingen som 

granskar årsredovisningen samt räkenskaperna för att öka förtroendet (Thorell & 

Norberg, 2005). Ägare använder även extern redovisning på grund av att det 

möjliggör beslut om att behålla, sälja eller köpa aktier, detta gäller framförallt i 

börsnoterade företag (Smith, 2006). 
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2.5.2 Bolagsledning 

Revision hjälper ledningen att kontrollera bokföringen samt räkenskaperna, det 

hjälper även till med att undvika bedrägerier och det ökar trovärdigheten för olika 

intressenter. Det finns alltså fördelar både internt och externt, hur stora fördelarna 

är påverkas också här av hur stort bolaget är. En annan fördel av att använda 

revisor är att ledningen kan utnyttja revisorns erfarenheter och köpa så kallade 

tilläggstjänster som kan vara kostnadseffektivt för företaget. Enligt studier så 

motiverar dock inte dessa fördelar en revisionsplikt (Thorell & Norberg, 2005). 

  

2.5.3 Kreditgivare 

Kreditgivare är med ett annat namn företagens långivare och de kan vara banker 

eller andra kreditinstitut. De har ett utbyte med företaget som är återbetalningen 

och räntan på lånet. Kreditgivarnas största intresse av företagets redovisning har 

med kreditrisken att göra. Kreditrisk betyder hur stor risken är att företaget inte 

uppfyller sina betalningsförpliktelser. Det väsentliga för kreditgivarna är alltså att 

kunna se med hjälp av kreditrisken hur stor chansen är att företagen inte kan infria 

sina betalningsförpliktelser (Smith, 2006). Kreditgivare har alltså ofta ett stort 

intresse för räkenskaperna hos vissa bolag. Därför är det naturligt att de ser positivt 

på att räkenskaperna bör vara reviderade. Det finns också olika typer av 

kreditgivare, institutionella kreditgivare som banker och icke institutionella 

kreditgivare som leverantörer. Det har visat sig att institutionella kreditgivare ofta 

använder sig av årsredovisningar medan icke institutionella kreditgivare sällan 

använder sig av årsredovisningar vid sin kreditbedömning, de använder sig istället 

ofta av information från kreditupplysningar. Det är alltså institutionella 

kreditgivare som har sina fördelar med revisionen, de anser att den löpande 

bokföringen och årsredovisningen blir bättre och säkrare om det finns en revisor 

(Thorell & Norberg, 2005). 
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2.5.4 Stat och samhälle 

Staten och samhällets roll som intressenter till revision syns på ett antal sätt. Det är 

bland annat för att avvärja och upptäcka brott, kontroll av räkenskaper och att det 

blir lättare att spåra fel i bokföringen vid konkurser. Revisionen har fått en 

utvidgad roll där brottsförebyggandet blir mer tydligt. Till exempel 

skattesmitningar och en stor anledning till statens intresse i den oberoende 

granskningen av årsredovisningar är för att de används till skattedeklarationer. Där 

finns det ett allmänt intresse för att i revisionen upptäcka en sådan ekonomisk 

brottslighet (Thorell & Norberg, 2005). 

 

2.5.5 Kunder, leverantörer och anställda 

Kunder har störst intresse av företagets hjälp med sina rapporter, genom revision 

ökar företagets pålitlighet och de har ett intresse av att bolaget kan infria sina 

förpliktelser. Leverantörerna använder sig av rapporter som är reviderade för att 

förstå hur de ska ha sin relation till företaget, långsiktigt eller kortsiktigt. Även för 

att intyga att bolaget har en god betalningsförmåga. Anställda kan besluta om sina 

framtida utsikter för sitt arbete med hjälp av finansiella rapporter, alltså är 

anställningstryggheten i första hand det största intresset. De kan med hjälp av 

redovisningen se eller bedöma företagens framtida ekonomi, en god ekonomi 

minskar risken för att de kommer förlora sitt arbete och tvärt om vid en sämre 

framtida ekonomi som kan leda till att anställningstryggheten minskar. De 

anställda kan även med hjälp av redovisningen bedöma nivån på företagets 

lönsamhet som de kan använda som underlag vid löne- och bonusförhandlingar 

(Smith, 2006). 
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2.6 Extern finansiering 

När det kommer till att finansiera sin verksamhet är det vanligast förekommande 

sättet att företag ansöker om ett banklån. Detta innebär att en bank lånar ut pengar 

och företaget får då betala ränta på lånet (Eklund, Fredriksson & Westerlund, 

2011). Eftersom denna uppsats har undersökt företag inom fastighetsbranschen ska 

vi även kort förklara hur det kan se ut med extern finansiering där. 

Fastighetsbranschen är en bransch som är kapitalintensiv. För att bolagen skall 

kunna utföra investeringar har de en hög belåning. Detta leder till att, om man 

jämför med andra branscher, de får en större andel skuld i relation till eget kapital. 

På grund av att dessa investeringar framtvingar att bolagen måste ha mycket 

kapital, uppstår det ett beroende av att det finns ett fungerande förhållande med 

banker och även kapitalmarknaden (Göthberg & Rönnqvist, 2013). 

 

Före det att en bank kan besluta om att ge ett företag ett lån måste banken pröva 

om det finns en risk för att de åtaganden som framkommer av låneavtalet inte 

kommer att kunna fullgöras av företaget. Endast om förpliktelserna kan förväntas 

fullgöras får banken bevilja ett lån (SOU, 2008). Vi kommer nedan att gå igenom 

begreppet risk vid lån. Detta begrepp behandlar vi från bankernas perspektiv för att 

få en förklaring till hur de ser på företag som har revisor respektive inte har revisor 

när det kommer till extern finansiering och risken med det.   

 
2.6.1 Risk vid lån  

När banker lånar ut pengar till företag har de ett behov av att få ekonomisk 

information om det berörda företaget för att kunna avgöra om företaget besitter en 

förmåga att kunna betala de räntor och amorteringar som parterna kommer överens 

om. Om en kvalificerad revisor har granskat information kan den ses som mer 

tillförlitlig än om den inte har granskats (SOU, 2008). För bland annat 

kreditinstitut är information som står i en revisionsberättelse relevant och 

användbar när det kommer till lånebeslut. Informationen kan ha en påverkan på 

finansiering och även när det ska beslutas om vilket belopp som ska lånas ut 

(Gómez-Guillamón, 2003). Banker har även ett antal förpliktelser när det gäller 

utlåning, de måste bland annat alltid göra en kreditprövning och dessa förpliktelser 
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finns reglerade i lagen om bank- och finansieringsrörelse. I Lag (2004:297) om 

bank- och finansieringsrörelse, 8 kapitlet 1§ står det:  

 

“Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det 

pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet 

inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 

förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda”. 

 

Med andra ord får banker bara bevilja kredit om företagen lever upp till de krav 

som ställs, som kallas för ett kreditavtal. Det står sedan i 2§ att kreditinstitutets 

kreditprövning ska vara tillräckligt ordnad så att besluten som fattas grundas på 

betryggande underlag när det gäller bedömningen av risken vid kreditbelåning 

(Lag om bank- och finansieringsrörelse, SFS 2004:297, kapitel 8). När ett litet 

aktiebolag, som har en mindre ägarkrets, ansöker om lån finns det oftast krav på 

att de ska lämna en tillfredsställande säkerhet för lånet. En sådan säkerhet skulle 

kunna vara inteckningar i företagets tillgångar eller att huvudaktieägaren går i 

borgen (SOU, 2008). Detta är ett sätt som skulle kunna bidra till att minska 

långivarens risk vid ett lån. 

 

2.6.2 Kreditgivning och revision    

Finansiella rapporter som blivit reviderade indikerar att de är mer tillförlitliga 

eftersom de har fastställts enligt de regler som gäller. Vid kreditgivningsprocessen 

granskas rapporter som revisorn upprättat, revisorn ses som en betydelsefull part 

vid diskussionen (Fjeldseth & Hansson, 2006). Banker använder sig av företags 

finansiella rapporter i hög utsträckning när de ska göra bedömningar. Om en 

extern revisor har granskat dessa anser bankerna att de finansiella rapporterna är 

mer tillförlitliga. På grund av informationsasymmetri saknar kreditgivare 

insiderinformation om företagen och genom det uppstår svårigheter att analysera 

företagens prestanda och åtgärder (Bruns & Fletcher, 2008). Företag som valt att 

ha kvar revisor får ett högre kreditbetyg jämfört med företag som valt att inte 

använda sig av revisor. Företag som valt att inte ha kvar revisor visar på en mindre 

försiktighet samt även en sämre kvalitet i deras finansiella rapporter. Kreditinstitut 

anser att den försäkran som en revisor ger är mycket viktig (Dedman & Kausar, 
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2012). Anledningen till att kreditinstituten vill att företag använder sig av revision 

grundas i Agent-teorin eftersom det råder informationsasymmetri mellan de olika 

parterna. I detta fall blir företaget agenten och kreditgivaren blir principalen 

(Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007). Öhman (2007) beskriver att en av 

revisorns roller är att minska informationsasymmetrier. Revisorn skapar en 

trygghet att revisionen är upprättad på ett korrekt sätt vilket minskar risken för att 

bolagen inte kan betala tillbaka sina lån (Blackwell, et al., 1998). 

 

2.7 Sammanfattning 

Revisorns roll är bland annat att minska de informationsasymmetrier som uppstår 

mellan företag och dess intressenter. I denna uppsats handlar det främst om 

separationen mellan kreditgivare och företagen, detta kan leda till en agentkostnad 

enligt Agent-teorin. Kreditinstitutens primära intresse med företags redovisning är 

att bedöma kreditrisken och eftersom en revisor kan minska 

informationsasymmetrier upplever kreditgivare att företag med revisor utgör en 

lägre risk. Den lägre risken grundar sig i att kreditinstituten anser att en revisors 

arbete är en försäkran av att företagens ekonomi har redovisats på ett korrekt och 

lagligt sätt. Företag som inte använder sig av en revisor har uppvisat en mindre 

försiktighet samt fått ett lägre kreditbetyg.  

 

Dessa teorier och begrepp kan kopplas ihop med ett antal forskningsresultat som 

finns presenterade i nästa kapitel, med det menar vi att det till exempel råder 

informationsasymmetri och revisionens roll är just att minska dessa asymmetrier. I 

forskningsresultaten presenteras tydliga exempel på effekter som kan drabba 

företagen som har sin grund i teorierna. Resterande del av studien har ett fokus på 

räntekostnader, men vi anser även att de andra effekterna som presenteras i nästa 

kapitel är relevanta och nära besläktade med varandra och har därför fått vara med 

i studien för att läsaren skall förstå vikten av valet av att utnyttja revisionshjälp 

eller ej.   
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3 Tidigare forskning om revisionens 
ekonomiska effekter 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Avslutningsvis i detta kapitel 

presenteras en hypotes som är uppbyggd från teorin samt den tidigare 

forskningen.  

 

3.1 Bankers kreditbedömning 

Revision medför värden för intressenter, en försäkran om att företagets 

redovisning är korrekt vilket har stor betydelse då olika parter blir påverkade av 

företaget på ett eller annat sätt. Kreditinstitut föredrar en ren revisionsberättelse 

eller i huvudsak en notering från en revisor på grund av att det ger en högre grad 

av tillförlitlighet och det påverkar kreditbedömningen. Kreditinstituten anser även, 

dock i mindre utsträckning, att revisorns yttrande i de finansiella rapporterna även 

påverkar lånebeloppet som skall beviljas samt om de skall investera i bolaget 

(Gómez-Guillamón, 2003). Det blir alltså mer riskabelt att göra affärer med 

företag utan revision (FAR, 2010). Enligt Tauringana & Clarke (2000) är vissa 

företag villiga att granskas eftersom de vet att långivare grundar sina beslut på 

rapporter som har granskats eller ej. Är de finansiella rapporterna inte granskade 

kan det leda till ekonomiska förluster. Det är en anledning till att vissa långivare 

kräver att granskning görs. En annan anledning till att vissa stora långivare kan 

kräva kontrollerade rapporter och bokslut är att de inte har någon laglig rätt till ett 

företags bokföring, därför är kontrollerade/reviderade bokslut den bästa försäkran 

av företagets finansiella ställning för långivaren. Lennox och Pittman (2011) 

skriver i sin studie att de fann starka bevis på att företag i Storbritannien som 

fortsatte med revision trots att det var frivilligt fick en betydligt högre 

kreditvärdighet än företag som valde att inte ha revision. De menar att detta kan 

bero på att utomstående ser företagen som trovärdigare än de som inte har 

revision. 
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3.2 Revision påverkar räntekostnader  

En studie som innefattar koreanska bolag visar att de företag som använder sig av 

frivillig revision har betydligt lägre räntor på sina skulder än de som inte använder 

sig av revision. Enligt studien ser man ingen större skillnad om bolagen använder 

sig av revisorer från “big 4 auditor” och “non-big 4 auditors”, alltså från de största 

eller de mindre revisionsföretagen. Det väsentliga är alltså valet att använda sig av 

revision eller inte jämfört med valet av vilken revisionsbyrå företagen anlitar. 

Studien bygger på företag som ändrat sin revisionsstatus från ingen revision till 

antingen frivillig eller obligatorisk revision, vilket är möjligt i Korea, vid sådana 

fall har företagens räntekostnad sänkts (Kim et al., 2011). Kim et al. (2011) skriver 

vidare att när det skall göras en bedömning om låntagarens kreditvärdighet tar 

exempelvis banker hänsyn till om företagens bokslut har blivit granskat eller inte. 

Revision har ett visst informationsvärde när det kommer till prissättningen av 

exempelvis banklån. Kim et al. (2011) menar att detta kan bero på att bokslut som 

har blivit reviderade ger en ökad trovärdighet. Denna ökade trovärdighet bidrar till 

att banker och andra långivare kan övervinna de informationsproblem som är 

kopplade till låntagarens kreditvärdighet.  

 

Blackwell et al. (1998) genomförde en studie i USA där de undersökte om det 

fanns något samband mellan revision och lägre räntor när företag tog lån. I deras 

studie utförde de ett stickprov med reviderade och oreviderade företag och fick då 

fram att för reviderade företag är räntan i genomsnitt 25 räntepunkter lägre än för 

företag som inte har blivit reviderade. De menar att eftersom en revisor ger en 

försäkran om att företagets bokslut stämmer så minskar detta 

övervakningskostnaderna för långivarna. Dessa minskade kostnader för långivarna 

kommer, på grund av konkurrensen, leda till att låntagarna får lägre räntor på sina 

lån (Blackwell et al., 1998). Genom att använda sig av en revisor kan små företag 

skicka signaler om kvalitet till lånemarknaden. Alltså, företag som väljer att 

använda sig av revisor kommer att få lägre räntekostnader än företag som väljer att 

inte använda sig av revisor. I studien fick de även fram att mer riskfyllda företag 

kan sänka sina räntekostnader genom att använda sig av en revisor (Blackwell, et 

al., 1998).    
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3.3 Konkurs 

På grund av den påstådda risken för högre räntor och sämre tillförlit hos långivarna 

skulle det kunna finnas en högre risk för konkurs hos dessa bolag. Enligt Carter & 

Van Auken, (2006) är bland annat otillräcklig kunskap hos ägare och kapitalbrist, 

speciellt till skulder, en bidragande orsak till konkurser. Sundgren et al. (2015) 

skriver att företag som inte revideras eller sköter sin redovisning internt tillhör 

majoriteten som inte sköter den löpande bokföringen innan en konkurs sker. De 

anser att bolag som inte använder sig av revisor har sådana brister i sin redovisning 

före en konkurs att regeländringen om den slopade revisionsplikten för mindre 

företag ska omprövas. Använder sig inte företag av en revisor skickar det signaler 

till kreditgivare och leverantörer att företaget inte är lika tillförlitligt och risken blir 

då högre. Författarna är dock medvetna om den samhällsekonomiska lönsamheten 

för företag med avregleringen av revisionsplikten. 

 

3.4 Hypotes framtagen ur teorier och tidigare forskning  

Forskningsresultaten från de tidigare studierna har visat att en revisor medför en 

säkerhet för bankerna (Gómez-Guillamón, 2003). Kim et al:s (2011) studie 

genomfördes med hjälp av en regressionsanalys på 72 577 koreanska företag, det 

visade sig att företagen med frivillig revision fick en lägre kostnad på sina 

banklån, alltså lägre räntekostnader än de företag som inte använde sig av revision. 

Blackwell et al. (1998) gjorde även de regressionsanalyser, men med lite färre 

företag i sitt urval än Kim et al:s (2011) studie då de undersökte 212 privata 

aktiebolag i USA. Resultatet blev att aktiebolag som använde sig av en revisor fick 

lägre ränta på sina lån än de som inte använde revisor. Lennox och Pittman (2011) 

har även dem funnit ett positivt samband, nämligen att om företag använder sig av 

frivillig revision påverkar det bankernas kreditvärdering. Tauringana & Clarke 

(2000) menar att vissa företag låter sig granskas frivilligt av en revisor därför att 

de vet att långivare grundar sina beslut på om rapporterna är granskade eller ej. En 

rapport som inte är granskad kan leda till ekonomiska förluster. Dessa 

forskningsresultat kan kopplas ihop med Agent-teorin och även 

informationsasymmetri som presenterats ovan. En ökad informationsasymmetri på 
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grund av att företag valt bort revisor leder till att övervakningskostnaderna ökar för 

kreditgivaren. Som kompensation för detta kan kreditgivare ge företag utan revisor 

en högre ränta för att täcka sina ökade kostnader (Jensen & Meckling, 1976; 

Öhman, 2007). Baserat på dessa tidigare forskningsresultat, teorier och vår 

avgränsning till fastighetsbranschen i Sverige kom vi fram till en hypotes som vi i 

denna uppsats har testat:  

 
- Hypotes: Företag inom fastighetsbranschen som använder sig av revisor 

har lägre räntekostnader än företag som valt bort revisor. 
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras metoden som vi använt i vår uppsats. Vi kommer här att 

förklara våra motiv till val av metod, urval, datainsamling samt hur vi har 

analyserat den insamlade datan.  

 

4.1 Kvantitativt och deduktivt 

Vi har i denna uppsats använt oss av ett deduktivt arbetsätt då våra slutsatser och 

hypoteser är uppbyggda från tidigare teorier (Sohlberg & Sohlberg, 2014). Vi har 

använt oss av ett kvantitativt tillvägagångssätt när vi samlat in information till vår 

uppsats. Detta betyder att statistisk data studeras för att till exempel kunna 

generalisera och se samband. Vi valde att ha ett kvantitativt tillvägagångssätt 

eftersom vi ville studera statistik hos de företag som vi har undersökt. De resultat 

vi fått fram har beskrivits i tal, mängd och storlek, det är alltså kvantitativ data 

(Jörgensen & Rienecker, 2014). I uppsatsen har vi samlat in information från 

många företag för att kunna få ett så generaliserbart resultat som möjligt samt för 

att kunna besvara vår frågeställning. Eftersom att vi har varit tvungna att 

undersöka många företag för att uppnå vårt syfte med uppsatsen har ett kvantitativt 

tillvägagångssätt varit det som passat oss bäst.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att vi har varit tvungna att mäta det som vi avsett att mäta när vi 

samlat in datan till uppsatsen. Det handlar alltså om att det måste finnas en 

överensstämmelse mellan det vi haft för avsikt att mäta och det som vi faktiskt har 

mätt. Det finns alltid en viss risk att någonting mäts bara för att det är mätbart när 

exempelvis forskaren egentligen är ute efter något helt annat att mäta. Det är även 

viktigt att vara noggrann så att upprepade mätningar av ett visst fenomen ger ett 

resultat som är ungefär likadant. Det är viktigt med reliabilitet/tillförlitlighet hos 

det vi har mätt (Körner & Wahlgren, 2015). För att uppnå en validitet som är hög 

krävs det reliabilitet, annars går det inte att uppnå hög validitet i studien (Bjereld et 
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al., 2009). Vi har alltså varit tvungna att vara uppmärksamma på att den 

information vi samlat in haft en överensstämmelse med vårt syfte med uppsatsen. 

 

All den data vi samlat in för vår metod till denna uppsats har vi hämtat från 

databasen Retriever Business där alla bolags årsredovisningar finns publicerade. 

Graden av tillförlitlighet hos årsredovisningarna beror således på hur nära 

informationen i dem ligger verkligheten. Vi anser att informationen kan ses som 

tillförlitlig eftersom data från årsredovisningar är tillgängliga för alla och kan 

genom det på ett enkelt sätt bekräftas. Årsredovisningarna på Retriever är hämtade 

från den statliga myndigheten Bolagsverket, vilken vi även anser ökar 

tillförlitligheten (Bolagsverket, u.å). I vår uppsats har vi samlat in data för alla våra 

utvalda variabler och genom det kunnat undersöka dem. Viss data som samlats in 

har varit felaktig eller helt enkelt för extrem, dessa har då tagits bort för att vårt 

resultat inte skulle bli felaktigt på grund av dem. Hur vi gick tillväga beskrivs 

under 4.5 och 4.6. I regressionsanalysen, som förklaras under 4.6, har alla våra 

utvalda variabler använts i tidigare studier som Blackwell et al. (1998) samt Kim 

et al. (2011). På grund av att de har använts tidigare ansåg vi att de var relevanta 

även för vår studie då vi hade ett liknande syfte.  

 

4.3 Urval 

De företag som ingått i denna uppsats är små aktiebolag inom fastighetsbranschen 

som efter revisionspliktens avskaffande inte längre är revisionspliktiga, de kan 

alltså välja bort revisor om de vill. För att revisionen skall vara frivillig krävs det 

att aktiebolaget inte överskrider fler än ett av dessa värden: balansomslutning på 

1,5 miljoner kronor, nettoomsättning på 3 miljoner kronor och 3 anställda i 

företaget. Aktiebolag med en omsättning på under 500 000 kronor har inte ingått i 

studien. Vi valde att inte ta med dessa på grund av att då eliminerades de allra 

minsta företagen samt företag som inte hade någon omsättning från vår 

undersökning. Vi ansåg att detta var rimligt då vi bedömde att dessa företag inte 

hade något intresse/behov av finansiering utifrån samt revision. I studien har det 

bara ingått företag som bildades senast år 2009 och som fortfarande är i drift. Detta 

val gjordes för att möjliggöra jämförelser mellan år 2009 och hur det ser ut för 
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företagen idag. Vi har i denna studie använt oss av årsredovisningar från åren 2009 

och 2014. År 2009 valde vi för att det var innan revisionsplikten avskaffades. År 

2014 valde vi för att det var det senaste fullständiga bokslutet vid studiens 

genomförande eftersom alla företag ännu inte hade hunnit publicera sina bokslut 

för år 2015.    

 

4.4 Databasen Retriever Business 

Den data vi samlat in har varit av sekundär karaktär eftersom vi tagit 

informationen från företagens årsredovisningar. Vi har valt att se det som 

sekundärdata eftersom den insamlade datan redan fanns tillgänglig och det är 

någon annan som samlat in den från början. För att få uppgifter om olika nyckeltal 

och annan ekonomisk information från företagens årsredovisningar har vi använt 

oss av databasen Retriever Business som finns tillgänglig i “Biblioteket” på 

Högskolan Dalarnas hemsida. Det är en databas där det finns information om alla 

svenska företag, till exempel deras årsredovisningar. På grund av detta har det 

varit en lämplig databas för vår studie eftersom all den information vi behövt 

samla in finns tillgänglig där. Genom databasen fick vi snabbt och enkelt fram 

mycket information från företags årsredovisningar. I stycke 4.2 Validitet och 

reliabilitet har vi nämnt att vi anser att datan som finns tillgänglig i Retriever är 

tillförlitlig eftersom datan där är hämtad från Bolagsverket, men det kan finnas 

felaktigheter i datan. Det är en nackdel med att välja metoden vi valt, det kan 

finnas felaktigheter som vi inte själva styr över eftersom vi inte kan kontrollera hur 

datan registrerades. En ytterligare nackdel är att redovisningen kan vara 

manipulerad av företagen, men vi har inget alternativ till detta problem. Men det 

kan vara bra att vara medveten om detta problem. I och med att vi fick fram 

informationen på Internet bidrog detta till att vi kunde granska många fler 

årsredovisningar än om vi hade beställt hem dem i fysisk form. Genom databasen 

har vi kunnat sortera fram de bolag vi var ute efter på ett snabbt och relativt enkelt 

sätt. I Retriever kunde vi även välja ut de nyckeltal som var intressanta för oss i 

vår uppsats. Vilka dessa nyckeltal var presenteras längre fram i uppsatsen. När vi 

fick fram de bolag vi ville undersöka förde vi över informationen till Microsoft 

Excel och började bearbeta informationen till uppsatsen.  
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4.5 Insamling och bearbetning av data 

Eftersom vårt urval i denna uppsats omfattade aktiebolag som valt bort revisor 

samt aktiebolag som valt att ha kvar revisor, tvingades vi att utföra två olika 

sorters sökningar i Retriever Business. För att hitta de företag som var intressanta 

för oss började vi med att söka i den utökade sökfunktionen i Retriever efter 

aktiebolag inom fastighetsbranschen som var registrerade före 2009-01-01, hade 

en omsättning på minst 500 000 kronor samt “Ej revisorspliktig utan revisor”. Vi 

gjorde sedan om sökningen för att hitta företag som fortfarande har revisor, men 

valde då istället “Ej revisorspliktig med revisor”. När vi hade fått fram dessa båda 

grupper av företag valde vi ut de nyckeltal och bokslutssiffror som vi hade 

användning av och överförde dessa till Microsoft Excel. De nyckeltal och 

bokslutssiffror som vi förde över till Excel var följande: skuldsättningsgrad, 

förändring av omsättning, vinstmarginal, materiella tillgångar, totala tillgångar, 

externa räntekostnader samt långfristiga skulder. Vi fick då två Excel-dokument, 

med två flikar i varje dokument, nämligen: 2009 utan revisor och 2014 utan 

revisor samt i det andra dokumentet 2009 med revisor och 2014 med revisor. 

Företag utan revisor år 2009 hade revisor det året eftersom revisionsplikten ännu 

inte hade avskaffats, men vi valde att ändå ha med dem i kategorin “ej 

revisorspliktig utan revisor” eftersom dessa företag år 2014 hade valt bort revisor. 

Ej revisorspliktiga företag med revisor blev då 239 stycken företag (för både år 

2009 och 2014) och ej revisorspliktiga företag utan revisor blev 2888 stycken 

företag (för både år 2009 och 2014).   

 

Vi utförde sedan avgränsningar för varje kolumn med de olika utvalda nyckeltalen, 

detta gjorde vi för att eliminera extremvärden som hade kunnat göra vårt resultat 

missvisande (Körner & Wahlgren, 2015). När vi fick fram informationen i Excel 

såg vi direkt att det fanns många värden som var extrema, alltså väldigt höga eller 

väldigt låga. Vi upptäckte även en del värden som vi uppfattade som helt felaktiga 

(vi hittade till exempel värden i procent som uppgick till cirka 3000 procent) samt 

att vissa värden helt saknades för vissa företag. Företag som inte hade några 

räntekostnader eller långfristiga skulder togs bort eftersom dessa företag inte var 

relevanta för vår studie. Vi räknade sedan ut räntan, materiella tillgångar i 

förhållande till totala tillgångar samt räknade ut den naturliga logaritmen av totala 
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tillgångar för alla företag som ingick i studien. Variabeln totala tillgångar var inte 

normalfördelad vilket vi behövde ändra på. Sundell (2010) skriver att i 

regressionsanalyser bör all data vara normalfördelad. Genom att använda oss av 

den naturliga logaritmen kunde vi få avstånden mellan datan att minska och genom 

detta fick vi datan normalfördelad. Den logaritmiska specifikationen möjliggör en 

minskande marginell effekt av företagets storlek på lånets ränta (Blackwell et al., 

1998). Variablerna materiella tillgångar i förhållande till totala tillgångar och den 

naturliga logaritmen av totala tillgångar är något som tidigare, liknande, studier 

också räknat ut (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 2011). Räntan var vi tvungna 

att räkna fram eftersom den är studiens beroende variabel och denna fanns inte 

färdiguträknad i Retriever Business. Att räkna ut en uppskattad värdering av räntan 

var även något som Kim et al. (2011) gjorde i deras studie. På grund av att dessa 

två tidigare studier också använt sig av de variablerna ansåg vi att de var 

beprövade och relevanta även för vår studie. De övriga utvalda nyckeltalen fanns 

redan färdiguträknade från Retriever Business så dessa behövde vi inte räkna ut 

själva. Efter att dessa avgränsningar var genomförda hade vi 134 stycken företag 

år 2009 med revisor samt 145 stycken företag år 2014 med revisor. Företag i 

kategorin “ej revisorspliktig utan revisor” blev 1458 stycken år 2009 efter 

avgränsningar och 1400 stycken år 2014 efter avgränsningar. När dessa nya 

variabler och avgränsningar var gjorda förde vi över datamaterialet till Minitab 

som är ett statistikprogram. Minitab användes för att få fram tabeller, diagram och 

ekvationer. I Minitab använde vi oss av funktioner som räknade ut medelvärde, 

standardavvikelse, minimumvärde, median, maximumvärde, korrelationstest samt 

multipel regressionsanalys. Nedan förklaras alla uträkningar mer utförligt. 

 

4.6 Hypotes - Företag som använder sig av revisor har 
lägre räntekostnader än företag som valt bort revisor   
Vi ville kunna se om det uppstått någon förändring på företagens räntor och för att 

möjliggöra detta plockade vi ut nyckeltal i vår insamlade information och kunde 

genom det få fram hur räntekostnaderna förhåller sig till långfristiga skulder för 

åren 2009 och 2014. Vår tanke med detta var att få en antydan om hur räntan ser ut 

för företagen när de betalar för de räntebärande skulder de har. Långfristiga 
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skulder är i de flesta fall räntebärande medan kortfristiga skulder, och andra 

liknande skulder, inte bidrar till räntekostnader i lika hög utsträckning och på 

grund av detta valde vi att inte ta med dessa i denna uppsats. Vi var medvetna om 

att exempelvis lån som förfaller till betalning inom tolv månader blir räntebärande 

kortfristiga skulder, men i Retriever fanns det ingen tydlig uppdelning för dessa 

utan de ingår i posten kortfristiga skulder. Hade vi beslutat att ta med dessa hade vi 

fått med alltför många skulder i vårt material som inte var räntebärande som till 

exempel leverantörsskulder, vilket vi inte ville. Det fanns även fler nyckeltal som 

“Övriga finansiella kostnader” och “Räntekostnader till koncern” som hade kunnat 

användas i vår räntekvation, men dessa nyckeltal saknade för mycket data för att 

kunna bidra i ekvationen. Vår uträkning för att få fram företagens ränta var 

följande, där r = räntan:  

 

    
                      
                     

  
För att få fram räntan kodade vi i Excel så att Excel dividerade varje företags 

externa räntekostnader med deras långfristiga skulder. Vi fick då fram en 

uppskattad ränta för varje enskilt bolag i vår uppsats för både år 2009 samt 2014. 

Vi kunde sedan använda vår ränte-kolumn tillsammans med resterande kolumner i 

Minitab för att räkna ut medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde, median 

samt maximumvärde. Ränte-kolumnen och övriga kolumner användes även till 

korrelationstesten samt den multipla regressionsanalysen.  

 

Den ränta som betalas av företag till banker och andra kreditinstitut påverkas inte 

endast av om företaget använder revisor eller inte. Räntan påverkas även av andra 

variabler. På grund av dessa andra variabler ville vi i vår uppsats undersöka hur 

variablerna påverkade räntan. Vi undersökte detta genom att göra en multipel 

regressionsanalys med förhoppningen om att öka vår kunskap ytterligare om 

potentiella skillnader i räntan är beroende av användande av revisor eller inte. 

Metoden multipel regressionsanalys används för att möjliggöra en analys av 

variationen i en variabel som är beroende. För att kunna göra detta används flera 

förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Genom denna regressionsanalys 

kunde vi alltså ta fler variabler i beaktande för att förklara räntan. För att vi skulle 
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kunna utföra denna analys använde vi oss av Excel och Minitab. För att testa vår 

hypotes använde vi följande ekvation:  

 

R nta = α + γ(Revisor) + β1(Storlek) + β2(V-marg) + β3(Skuldsgr) + 

β4(Materiella) + β5(Omsför) + ε 

 

Nedan följer en kort förklaring till de olika delarna i ekvationen. I tabell 1 finns en 

förklaring till hur de olika variablerna i ekvationen har räknats fram. Alla variabler 

är tagna från företagens bokslut för åren 2009 och 2014, mer exakt den 31/12 för 

respektive år.    

● Ränta = Uppskattning av företags ränta på lån med hänsyn till företagens 

räntekostnad 

● α = Interceptet i regressionsanalysen 

● β = Variabelns koefficient 

● Revisor = Dummyvariabel 

● Storlek, V-marg, Skuldsgr, Materiella samt Omsför = Kontrollvariabler 

● ε = Fel som  r slumpm ssigt 
 

I vår studie hade vi räntan som den beroende variabeln därför att vi ville undersöka 

hur räntan påverkas/förklaras av andra variabler. Räntan är som skrivet ovan en 

uppskattad värdering av den låneränta som företagen i vår studie hade. Vår 

förväntning var att företag som valt att ha kvar revisor skulle få en lägre ränta när 

de exempelvis söker ett lån. Denna förväntning berodde på att tidigare utländska 

studier har visat det resultatet. Blackwell et al. (1998) visar i sin studie, som vi 

nämnt tidigare, att företag som väljer att ha kvar revision även när det är frivilligt 

belönas med en lägre ränta av kreditgivare när företagen söker lån. När vi testade 

vår hypotes använde vi revision som en dummyvariablel. Företag som har revision 

fick värde ett (1) och företag som valt bort revision fick värdet noll (0).  

 

I vår multipla regressionsanalys valde vi att ha med fem olika kontrollvariabler, 

vilka var oberoende variabler, dessa var: storlek, vinstmarginal, 

skuldsättningsgrad, materiella tillgångar och omsättningsförändring. Vi valde att 

ha med kontrollvariabler för att möjliggöra för oss att upptäcka vilken effekt som 

företag med revisor har på låneräntan (Kim et al., 2011). Både Blackwell et al. 
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(1998) och Kim et al. (2011) skriver i sina studier att ett företags storlek har en 

påverkan på låneräntan som är negativ (alltså, större företag får en lägre ränta på 

sina lån). Långivare känner sig säkrare när större företag ansöker om lån vilket 

leder till lägre ränta på lånet. Blackwell et al. (1998) skriver även att ett företags 

storlek kan ge lägre räntor på grund av stordriftsfördelar när det kommer till 

låneproduktionskostnader samt att större företag tenderar att ha ett bättre rykte på 

skuldmarknaderna. Vi valde att inkludera vinstmarginalen eftersom vi tänkte oss 

att företag med en vinstmarginal som är hög borde kunna få en lägre ränta. 

Anledningen till detta var att om ett företag går med vinst borde detta öka 

troligheten att lånet kommer kunna betalas tillbaka. Vi använde skuldsättningsgrad 

i regressionsanalysen för att uppskatta risken att företag går i konkurs eller helt 

enkelt inte kommer kunna betala tillbaka skulden (Kim et al., 2011). Om företags 

skuldsättningsgrad ökar så minskar detta sannolikheten för företaget att betala 

tillbaka skulden. Vi tänkte att företag med en hög skuldsättningsgrad således borde 

få en högre ränta när de tar lån. Kim et al. (2011) skriver att om företag har mycket 

materiella tillgångar minskar detta risken för kreditgivaren genom att det minskar 

risken för att företaget inte skall kunna betala tillbaka lånet. Det borde således 

generera en lägre låneränta eftersom risken minskar. Slutligen valde vi att ta med 

omsättningsförändring som vår sista kontrollvariabel. Där tänkte vi oss att om 

företag har en omsättningsutveckling som är positiv borde dessa företag ses som 

utvecklande företag och på grund av det få en lägre ränta (Kim et al., 2011).  

 

Vi valde att inte ta med reporäntan i vår undersökning då vi valt företag som finns 

inom samma bransch. Eftersom företagen är i samma bransch bör de ha påverkats 

på ett liknande sätt av det skiftande konjunkturläget och vi ansåg att det var 

möjligt att se skillnader i räntekostnader mellan företagen även om reporäntan har 

förändrats. Vi har dock varit medvetna om att skiftande konjunkturlägen kan ha 

påverkat nivån på räntekostnaderna för företagen. Vi har även varit medvetna om 

att det finns fler faktorer än de vi valt att ta med som kan påverka räntekostnader 

hos företagen, men för många kontrollvariabler kan påverka resultatet av 

regressionen negativt   örner & Wahlgren, 2015). Därför valde vi ut de variabler 

som vi ansåg bäst passade vår studie, samt de som har en stor betydelse för 
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räntekostnader. I tabell 1 nedan finns en summering av de olika variablerna samt 

vilken effekt vi förväntade oss att de skulle ha på räntan för företagen.  

 
Tabell 1. En summerande framställning av de olika variablerna och deras 
förväntade effekt. 

 
Förklaring till tabell: med + och - menar vi hur vi förväntar oss att de olika variablerna påverkar 

vår beroende variabel, ränta.  

 

 

Benämning av variabler        Definition                                     Förväntad effekt 
 

Beroende variabel:                                    
Ränta(%)                                  Externa räntekostnader i förhållande till                   

                                   långfristiga skulder       
                                 
                                             

Testvariabel:                                             
Revisor                                     Dummyvariabel som motsvarar värdet 1                   - 
                                 för företag som valt att använda revisor                  

                                   och 0 för företag som ej har kvar revisor                 
                                          

Kontrollvariabler:                                       
Storlek(ln)                                 Den naturliga logaritmen av totala tillgångar            - 

 
Vinstmarginal                           Vinsten före räntebärande kostnader,                         - 
(V-marg(%))                             beräknas innan skatt, i förhållande  

                                    till omsättning                   
                                             

Skuldsättningsgrad                   Totala skulder dividerat med eget kapital                 + 
(Skuldsgr(%)) 

                                             
 
Materiella tillgångar                 Andel materiella tillgångar av totala tillgångar         - 
(Materiella(%)) 

                                             
Förändring av omsättning        En procentuell förändring av omsättningen              - 
(Omsför(%))                             från tidigare år.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi fått fram i vår undersökning. 

Kapitlet inleds med att vi presenterar den deskriptiva statistiken vi fått fram. Efter 

det kommer en presentation med resultaten från regressionsanalysen.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 
I tabell 2A insamlades data från företag år 2009 och 2014 som hade kvar revisor år 

2014. I tabell 2B finns insamlad data från företag år 2009 och 2014 som inte hade 

kvar revisor år 2014. Företag med revisor hade i genomsnitt en lägre ränta än 

företag som inte hade revisor. För företag som hade kvar revisor var räntan i 

genomsnitt cirka 4,08 procent och för företag som hade valt bort revisor var räntan 

i genomsnitt cirka 4,31 procent. Företag som hade kvar revisor hade även lägre 

minimumvärde, medianvärde samt maximumvärde på sina räntor än företag som 

valt bort revisor. Vi använde revisor som en dummyvariabel och gav alla företag 

med revisor en etta (1) och alla företag utan revisor en nolla (0). Företag med 

revisor hade i genomsnitt en högre skuldsättningsgrad (Skuldsgr) än företag utan 

revisor där företag med revisor hade en genomsnittlig skuldsättningsgrad 

(Skuldsgr) på 13,17 procent och företag utan revisor hade en genomsnittlig 

skuldsättningsgrad (Skuldsgr) på 11,22 procent. Företag med revisor hade även 

högre minimumvärde, medianvärde och maximumvärde när det kom till 

skuldsättningsgrad (Skuldsgr). Förändring av omsättning (Omsför) var likvärdiga 

för både företag med revisor och företag utan revisor. Skillnaden dem emellan var 

0,55 procentenheter. Även minimumvärdet och medianvärdet var likvärdiga. 

Maximumvärdet skiljde sig dock åt en del, företag utan revisor hade ett 

maximumvärde på 199,9 procent och företag med revisor hade ett maximumvärde 

på 166,3 procent. När det kom till vinstmarginal (V-marg) hade företag med 

revisor i genomsnitt ett lägre värde, skillnaden gentemot företag utan revisor var 

1,08 procentenheter. Även minimumvärde, medianvärde och maximumvärde var 

lägre för företag med revisor när det kom till vinstmarginal (V-marg). Materiella 

tillgångar i förhållande till totala tillgångar (Materiella) var i genomsnitt likvärdiga 

för både företag med revisor och företag utan revisor, 74,48 procent respektive 
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74,44 procent. Även minimumvärde, medianvärde och maximumvärde var 

likvärdiga för företagen. I genomsnitt var företag med revisor något större 

(Storlek) än företag utan revisor. Företag med revisor fick även högre värden när 

det kom till minimumvärde, medianvärde och maximumvärde. 

 

Tabell 2A. Deskriptiv statistik: Företag med revisor 

Variabel            N          Medel       St.av.          Minimum       Median          Maximum 
Ränta(%)         279       4,077        2,627           0,0040            3,489            16,738 
Revisor             279       1,0000      0,000000     1,0000            1,0000          1,0000 
Skuldsgr(%)     279       13,17        20,95           0,12                5,61              145,75 
Omsför(%)       279       4,83          34,33           -100,00          1,22              166,25 
V-marg(%)       279       27,89        29,21           -88,20            25,41            145,14 
Materiella(%)   279       74,48        25,59           0,23               84,48            100,00 
Storlek(ln)         279       8,9843      1,1581         5,5530           8,9276          12,9151 

 

Tabell 2B. Deskriptiv statistik: Företag utan revisor 

Variabel             N           Medel          St.av.        Minimum        Median          Maximum 
Ränta(%)          2858      4,3056         2,7808        0,0085           3,7151          20,0000 
Revisor              2858      0,000000     0,000000    0,000000       0,000000       0,000000 
Skuldsgr(%)      2858      11,215         17,902        0,010             4,750             140,740 
Omsför(%)        2858      4,281          34,095        -100,000        1,095             199,860 
V-marg(%)        2858      28,972        31,229        -99,580          27,930           196,720 
Materiella(%)    2858      4,441          27,227         0,040            85,733           100,000 
Storlek(ln)          2858      8,4378        0,9280         4,8978          8,5148           11,7222 

Förklaring till tabeller: tabell 2A och tabell 2B beskriver antalet företag (N) samt respektive 

variabels medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde, medianvärde samt maximumvärde. (ln) 

betyder naturlig logaritm. För en förklaring av respektive variabel, se tabell 1.  

 

Vi genomförde även två korrelationstest innan regressionsanalysen för att 

kontrollera hur de utvalda variablerna korrelerade med varandra. Vi ville 

säkerställa att det inte existerade multikollinearitet mellan våra kontrollvariabler. 

Med det menas att om det finns en hög korrelation mellan två kontrollvariabler 

förklarar de i stort sett samma sak. Då kan det vara bättre att endast ta med den ena 

variabeln i modellen. Multikollinearitet kan bidra till att öka osäkerheten i 

uppskattningarna av regressionskoefficienterna. Detta kan leda till en mindre 

tillförlitlig regression (Körner & Wahlgren, 2015). Något speciellt uttryckt värde 

finns inte, men en korrelation mellan två variabler på över cirka 0,8 ger 
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multikollinearitet (Sundell, 2010). Resultaten från dessa test presenteras i tabell 3A 

och tabell 3B nedan. 

 

I tabell 3A finns data insamlad från år 2009 och i tabell 3B finns data insamlad 

från år 2014. I båda korrelationstesten går det enkelt att utläsa att multikollinearitet 

inte var något bekymmer i denna studie då inget av värdena översteg 0,8. Precis 

som resultat i tidigare forskning (Blackwell et al., 1998; Kim et al., 2011) samt 

även våra egna förväntningar hade revision en negativ påverkan på företags ränta. 

I båda korrelationstesten visade det sig även att alla andra variabler också 

påverkade räntan negativt utom skuldsättningsgraden som hade en positiv 

påverkan på räntan, vilket även var det förväntade utfallet. År 2009 hade revision 

en positiv påverkan på både V-marg(%) och Materiella(%), år 2014 hade både 

dessa ändrats till att revision hade en negativ påverkan på de två variablerna. I 

nästa delkapitel presenteras resultaten från den genomförda multipla 

regressionsanalysen och där har vi även analyserat de resultat vi fått fram. 

 

Tabell 3A. Deskriptiv statistik: Korrelationsmatris år 2009  

N=1592 
                             Ränta(%)     Revisor     Skuldsgr(%)      Omsför(%)     V-marg(%)     Materiella(%)     Storlek 
Ränta(%)             1 
Revisor                -0,023           1 
Skuldsgr(%)        0,144           0,028           1 
Omsför(%)         -0,030           0,007           0,067                   1 
V-marg(%)         -0,041           0,004         -0,012                   0,034                1 
Materiella(%)     -0,239           0,011          0,272                  -0,009                0,104               1 
Storlek(ln)           -0,237           0,141          0,270                   0,005                 0,234              0,338            1 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
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Tabell 3B. Deskriptiv statistik: Korrelationsmatris år 2014 

N=1545     
                              Ränta(%)     Revisor     Skuldsgr(%)     Omsför(%)     V-marg(%)     Materiella(%)     Storlek 
Ränta (%)              1 
Revisor                  -0,021           1 
Skuldsgr(%)           0,117          0,043          1 
Omsför(%)           -0,035           0,003         -0,007                  1 
V-marg(%)           -0,005         -0,026         -0,099                  0,037               1 
Materiella(%)       -0,260         -0,011          0,221                -0,039                0,037                1 
Storlek(ln)             -0,344          0,181           0,240               -0,012                0,240                0,378             1 
 
Cell Contents: Pearson correlation 

Förklaring till tabeller: Tabell 3A och 3B är ett korrelationstest som visar hur våra utvalda 

variabler korrelerar med varandra. Genom detta test möjliggörs det att se om multikollinearitet 

förekommer. Variablerna finns förklarade i tabell 1 och N står för antal företag.  
 

5.2 Resultat och analys 
Tabellerna 4A och 4B som presenteras nedan visar resultaten från 

regressionsanalyserna som vi genomförde i statistikprogrammet Minitab för att 

testa vår hypotes i denna uppsats. Det resultat vi fick fram i regressionsanalyserna 

förklarar att revision har en påverkan på företags ränta som är negativ. Detta 

betyder att om alla våra andra variabler hålls konstanta kan revision förklara 

0,0049 samt 0,0036 av den minskning som visas på regressionslinjen för 

respektive år. Dock är dessa resultat inte statistiskt signifikanta för något av åren 

då T-värdena ej kommer upp i den nivå som krävs för att det skall kunna vara 

statistiskt signifikant på en 95-procentig nivå. R-sq och R-sq(adj) ligger på cirka 9 

procent för år 2009 och cirka 14 procent för år 2014. Vi kan därför säga att ingen 

av regressionsanalyserna egentligen förklarar det vi har undersökt på ett bra sätt. 

Kim et al (2011) fick under 10 procent på dessa värden i deras studie. Blackwell et 

al (1998) fick i deras studie värden på över 50 procent. För oss och även Kim et al 

(2011) skulle detta kunna bero på att i båda dessa studier har företagens ränta 

beräknats fram genom företagens räntekostnad. Detta betyder att det inte är 

företagens verkliga ränta som använts i denna studie och även i Kim et al:s (2011) 

studie. Till skillnad från båda dessa studier hade Blackwell et al (1998) möjlighet 

att använda sig av företagens verkliga ränta vilket skulle kunna vara en förklaring 
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till att de fick mycket högre värden på R-sq och R-sq(adj) än vad vi fått i vår 

studie.  

 

Våra resultat i denna studie visar att revision har en negativ påverkan på räntan för 

företag inom fastighetsbranschen. Med en negativ påverkan menar vi att revision 

leder till en lägre ränta för företag som har revisor. Detta är i överensstämmelse 

med teorin som tidigare presenterats i denna studie och även tidigare forskning 

från Blackwell et al. (1998) samt Kim et al. (2011). Dock, på grund av våra t-

värden kan vi inte med statistisk säkerhet säga att detta stämmer. Vi kan inte med 

säkerhet säga att företag inom fastighetsbranschen i Sverige har påverkats på 

samma sätt som företag i USA och Korea. I genomsnitt får företag med revisor 

0,2286 procent lägre ränta än företag utan revisor. Som vi har nämnt tidigare kan 

vi dock inte säga om detta beror på om företag har revisor eller inte utan det är 

andra faktorer som påverkar räntan för företagen.  

 

De tidigare studierna från Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) kom båda 

fram till att företag som använder sig av revisor ökar kvaliteten på de finansiella 

rapporterna och på grund av detta får företagen bättre lånevillkor. Vi hade därför 

en förväntning om att vi skulle kunna se en skillnad på företags ränta beroende på 

om de valt att ha kvar revisor eller valt att inte ha kvar en revisor. Blackwell et al. 

(1998) och Kim et al. (2011) menar att en fördel för företag med revisor är att de 

får bättre kreditvillkor jämfört med företag som inte har revisor. I vår studie har vi 

inte funnit något signifikant resultat för företag inom fastighetsbranschen som 

stödjer detta. Vi kan i denna studie inte heller motbevisa dessa tidigare studier 

eftersom våra resultat inte är signifikanta. Vi kan inte uttala oss om att räntan 

skiljer sig åt för företag inom fastighetsbranschen beroende på om de valt bort 

revisor eller inte. På grund av att våra resultat inte är signifikant säkerhetsställda 

kan vi inte acceptera vår hypotes: 

- Företag inom fastighetsbranschen som använder sig av revisor har lägre 

räntekostnader än företag som valt bort revisor.  
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Vi har även fått fram resultat för våra kontrollvariabler i vår regressionsanalys. 

Skuldsättningsgraden (Skuldsgr) hade en positiv påverkan på företagens ränta, 

detta stämde överens med vad vi förväntade oss. Detta var dock inte statistiskt 

signifikant för något av åren. År 2009 var t-värdet betydligt högre än 2014, men 

för lågt på en 95-procentig signifikansnivå för att vi med statistisk säkerhet skall 

kunna säga att det stämmer. Förändring av omsättning (Omsför) hade en negativ 

påverkan på företagens ränta, även detta stämde överens med våra förväntningar. 

År 2014 hade detta en större påverkan på företagens ränta än vad det hade år 2009. 

År 2014 var detta även statistiskt signifikant till skillnad mot år 2009 då det inte 

var statistiskt signifikant. Företagens vinstmarginal (V-marg) påverkade också 

företagens ränta negativt, vilket även det stämde med de förväntningar vi hade. Vi 

kan med statistisk säkerhet säga att detta stämde år 2014, men vi kan inte göra det 

för år 2009. Materiella tillgångar (Materiella) påverkade också räntan negativt för 

företagen, även detta stämde överens med våra förväntningar. För båda åren kan vi 

med statistisk säkerhet säga att detta stämmer. Även företagens storlek hade en 

betydelse för vilken ränta de fick. Större företag fick en lägre ränta än mindre 

företag. Alltså hade företags storlek en negativ påverkan på räntan, vilket stämde 

överens med de förväntningar vi hade. Storleken och andelen materiella tillgångar 

(Materiella) var de variabler som hade störst påverkan på företagens ränta. Att 

dessa variabler hade en negativ påverkan på företags låneränta var även något som 

tidigare forskning kom fram till såsom Blackwell et al. (1998) och Kim et al. 

(2011).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

Tabell 4A. Regressionsanalys 2009    Tabell 4B. Regressionsanalys 2014     

Model Summary 

R-sq         R-sq(adj)      R-sq(pred) 

8,95%       8,60%            7,98% 

 

Coefficients 

Term                 Coef         T-Value       

 
Constant           9,835         15,42 

          

Skuldsgr(%)    0,00560     1,89 

                  

Omsför(%)     -0,00254    -1,34                  

 
V-marg(%)    -0,00162      0,57                  

 
Materiella(%) -0,01643     -6,47          

 

Storlek(ln)      -0,5120     -6,82                          

 
Revisor 1        -0,0049        -0,23              

Model Summary 

R-sq             R-sq(adj)      R-sq(pred) 

14,35%         14,13%          13,29% 

  

Coefficients 

Term                Coef           T-Value      

 
Constant          11,157        20,24          

                                              
 Skuldsgr(%)    0,00062      0,14                  

 
Omsför(%)      -0,00373    2,09                  

 
V-marg(%)      -0,00563    -3,14                  

 
Materiella(%)  -0,01423     -5,64          

 

Storlek(ln)        -0,8784      -11,52   

 
Revisor 1          -0,0036       -1,62      

Förklaring till tabeller: Tabell 4A och tabell 4B visar resultaten från våra två regressionsanalyser. 

Analyserna visar hur företagens räntekostnad påverkas av de olika kontrollvariablerna samt 

dummyvariabeln. R-sq och R-sq(adj) beskriver förklaringsgraden av våra analyser. T-value visar 

vilka av våra koefficienter som är statistiskt signifikanta. Värden över 1,96 och värden under -1,96 

betyder att koefficienten är signifikant på en 95-procentig nivå. En beskrivning av de olika 

variablerna finns i tabell 1. 
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5.3 Summering av resultat 
Resultaten i denna studie indikerar att revision har en negativ påverkan på företags 

låneränta. Resultaten visar allstå att företag med revisor har en lägre låneränta än 

företag utan revisor. Detta stämmer överens med tidigare forskning från Blackwell 

et al. (1998) och Kim et al. (2011) som också fick resultatet att revision har en 

negativ påverkan på låneräntan för företag. De multipla regressionsanalyserna i 

denna studie visade dock att detta resultat inte var statistiskt signifikant för företag 

inom fastighetsbranschen. På grund av detta kunde vi inte med säkerhet uttala oss 

om att revision har en negativ påverkan på företags ränta och kunde således inte 

acceptera vår hypotes. Företags storlek och deras andel materiella tillgångar i 

förhållande till totala tillgångar var de variabler som hade den största negativa 

påverkan på företags låneränta, båda dessa resultat var statistiskt signifikanta. Att 

dessa variabler har en negativ påverkan på företags låneränta var även något som 

Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) kom fram till i sina studier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

37 
 

6 Diskussion och slutsatser 
År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Syftet med 

regeländringen var, som vi tidigare nämnt, att minska kostnaderna samt det 

administrativa arbetet för bolagen. Vi har i denna uppsats alltså undersökt om 

företag inom fastighetsbranschen som valde att ha kvar revisor när det blev 

frivilligt har fått en lägre låneränta. Anledningen till detta är enligt Agent-teorin att 

företag som väljer bort revisor får en högre ränta på grund av att kreditgivarens 

övervakningskostnader ökar om företaget inte har revision, men genom att ha 

frivillig revision minskar kreditgivarens övervakningskostnad och således även 

låntagarens ränta (Jensen & Meckling, 1976; Blackwell et al., 1998; Kim et al., 

2011). Det uppstår alltså ett principal-agent-problem. Detta förhållande skapar ofta 

stor ovisshet på grund av olika informationsasymmetrier (Deegan & Unerman, 

2011). Genom insamlingen av teorier och tidigare forskningsresultat hade vi en 

förväntning att användandet av revisor skulle ge företagen i fastighetsbranschen 

lägre kostnader för sina lån hos kreditinstituten.  

 

Resultatet i denna studie indikerar att frivillig revision inte verkar vara den enda 

anledningen till kreditinstitutens beslut kring företagens låneränta. Tänkbara 

anledningar kan vara att istället för att kreditgivare fokuserar kring om bolagen 

använder sig av revisor eller inte, så finns det andra faktorer som har betydelse för 

hur stor risken är att företagen inte kan betala tillbaka sina lån. I vår studie är det 

företagens storlek samt andelen materiella tillgångar i förhållande till totala 

tillgångar som hade den största negativa påverkan på räntan, båda dessa variabler 

var signifikant säkerhetsställda. Detta var även något som Blackwell et al. (1998) 

och Kim et al. (2011) kom fram till i sina studier. En möjlig anledning till detta är 

att kreditgivarna anser att ett stort företag med en stor andel materiella tillgångar 

har en lägre risk för att de sannolikt har stabilare kassaflöden och de bedöms 

därför kunna betala tillbaka sina lån och får därför en lägre ränta. Om företag med 

en stor andel materiella tillgångar skulle hamna i betalningsvårigheter finns 

möjligheten att sälja av materiella tillgångar och genom det kunna betala 

kreditgivaren, detta borde också leda till att dessa företag ses som en lägre risk. 

Det kan även vara så att bolagen kan använda sina tillgångar som pant för lånen. 
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Marténg (2014) skrev att mer än vartannat företag väljer bort revision efter att 

revisionsplikten avskaffades, bland annat på grund av ekonomiska skäl och för att 

minska det administrativa arbetet för bolagen. Vårt resultat skapar en övervägning 

för vice direktören eller styrelsen i företagen om det nu är kostnadseffektivt för 

dem att använda sig av revisor som medför en agentkostnad för företaget. 

Eftersom det visade sig att det inte går att uttala sig om att räntan påverkas negativt 

eller positivt, tvingas de reflektera över om den minskade arbetsbördan för de 

anställda på företagen motiverar just agentkostnaden som en revisor medför.  

 

På grund av att vi inte kan verifiera vår hypotes, skiljer sig vårt resultat från 

tidigare studier som Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) eftersom de fick 

resultat som var signifikant säkerhetsställda. Samtidigt, eftersom vårt resultat inte 

är just signifikant, så kan vi inte heller motbevisa dessa tidigare studier. Med 

anledning av att denna studiens resultat skiljer sig från tidigare undersökningar, så 

möjliggör det för eventuell fortsatt forskning om varför det ser ut på detta vis inom 

fastighetsbranschen i Sverige.  
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7 Förslag på vidare forskning  
Vi tycker att det skulle vara intressant att fortsätta denna studie med en kvalitativ 

metod för att undersöka varför det visade sig att räntor inte påverkades av 

användandet av revisor eller ej, åtminstone inte med statistisk säkerhet. Genom en 

kvalitativ metod skulle det kunna undersökas på ett djupare plan hur kreditgivarna 

resonerar kring utlåning till företag inom fastighetsbranschen genom ett antal 

intervjuer. Det hade även varit intressant att få en insyn i hur styrelsen och de 

verkställande direktörerna resonerar kring valet om att använda sig av 

revisionshjälp eller inte, och då speciellt hur de tänker kring de kostnader som 

uppstår för dem vid detta val.  

 

En ytterligare idé till fortsatt forskning på detta område är att utföra ännu en 

kvantitativ studie, men då undersöka någon annan effekt som kan drabba företag 

vid valet av att använda revisor eller inte. Några förslag att undersöka skulle då 

kunna vara: 

● Betalar företag med revisor mer i skatt än företag utan revisor?  

● Sker det mer ekonomisk brottslighet hos företag som inte granskas av en 

revisor? 

● Eller helt enkelt undersöka om något annat ekonomiskt nyckeltal påverkas 

av om företag väljer att använda sig av en revisor eller inte. 
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