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Förkortningar och definitioner 
 

Mikroföretag Företag som inte överstiger två av följde tre värden: 

• Fler än 3 anställda (i medeltal) 

• Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

• Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

 

SOU  Statens offentliga utredning 

Prop  Proposition 

FFFS  Finansinspektionens författningssamling  
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1. Inledning  
 

I detta kapitel presenteras först bakgrunden till slopandet av revisionsplikten. Därefter presenteras 

problemdiskussionen som sedan formulerar frågeställningen som ska besvara syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

År 1978 utfärdades en rekommendation av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där det ansågs att 

samtliga aktiebolag nu skulle vara skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor. Detta förslag 

ledde till lagstiftningen där alla aktiebolag skulle ha revisionsplikt. Denna reform ägde rum år 

1983 och innebar att alla nybildade aktiebolag skulle ha revisionsplikt och år 1988 började 

lagstiftningen också gälla för äldre aktiebolag. (Frivision, 2015) 

 

EU genomförde ett arbete om regelförenkling för att på så sätt minska kostnadsbördan och 

öka konkurrenskraften för europeiska företag, därmed stimulera Europas tillväxt. Enligt SOU 

(2008:32) fanns det Europeiska direktiv som medförde att mindre och medelstora företag som 

inte var noterade kunde kringgå kravet på att få sina rapporter granskade. Detta undantag 

skulle leda till minskade kostnader för företagen och EU-kommissionen hade föreslagit att 

företagens administrativa börda skulle minska med 25 procent fram till 2012. (SOU 2008:32) 

Därför valde Sveriges regering att genomföra en utredning gällande revisionsplikten för 

mikroföretag (Frivision, 2015). Den första rekommendationen år 2008 var att revisionsplikten 

skulle avskaffas för 97 procent av aktiebolagen. I den slutgiltiga propositionen valde 

regeringen dock att justera ned denna till att avskaffande av revisionsplikten för små företag 

skulle omfatta 70 procent av aktiebolagen. Riksdagen beslutade att de nya bestämmelserna 

skulle träda i kraft den 1 november 2010 (SOU 2008:32). Bestämmelsen omfattar dock inte 

alla aktiebolag, revisionsplikt ska fortfarande gälla för de bolag som uppnår de nedanstående 

kraven. Alla publika aktiebolag samt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning har 

revisionsplikt. Det finns dessutom tre särskilda villkor för revisionsplikt för de privata 

aktiebolagen och om ett bolag uppfyller två av dessa innebär det att företaget minst måste ha 

en revisor. (Aktiebolagstjänst, 2015) 
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! Fler än 3 anställda (i medeltal) 

! Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

! Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning  

 

Efter revisionspliktens slopande väljer 75 procent av nystartade företag bort revisorn där en 

av de främsta orsakerna är att minska kostnadsbördan. (Bolagsverket, 2012b; Marténg, 2014) 

 

Enligt Marténg (2014) har bolag som startades innan slopandet av revisionsplikten valt att 

avskaffa revisorn i takt med att åren passerat och under 2013 valde 46 procent att göra detta. 

Bolagsverket (2012) hävdar också att slopandet av revisionsplikten har lett till att allt fler 

företag som startades upp innan lagändringen valt bort revisorn. Kvaliteten på bokslut har 

också försämrats för de företag som inte löpande får hjälp med sin redovisning (Bolagsverket, 

2012a; Marténg, 2014). Kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats så mycket att vissa 

bokslut är handskrivna, vilket har medfört svårigheter att tolka informationen i boksluten 

(Bolagsverket, 2012a; Marténg, 2014). Den viktigaste orsaken till slopandet av 

revisionsplikten i Sverige, och tidigare EU-länder, var att kostanden för revision ansågs 

överstiga dess nytta (Öhman, 2013). 

 

Genom att välja bort revisorn sparar ett företag in kostnaden för revision men revisorn kan 

bidra till både externa och interna nyttor. Öhman (2013) förklarar att intern nytta kan innebära 

förbättrad kontroll samt effektivitet för det reviderade bolagen och att den externa nyttan kan 

innebära ett ökat förtroende och en underlättnad för intressenter att studera bolaget. 

1.2 Problemdiskussion 
Mikroföretag i Sverige, precis som i många andra länder, är starkt beroende av lån i sin 

finansiering (Bruns & Fletcher, 2008). Mikroföretag har dock svårt att få tillgång till lån på 

grund av att banker är motvilliga att erbjuda krediter eftersom det finns en begränsad mängd 

information. Därför är det viktigt att ägarna som driver dessa företag förstår vilka faktorer 

som påverkar låneräntan och hur de kan förbättra sina lånemöjligheter. (Bass & Schrooten, 

2006; Bruns & Fletcher, 2008) En studie gjord av Collis (2003) i England gick ut på att 

undersöka företagsledningars syn på undantaget av revisionsplikten samt vilken nytta de 

tyckte revisionen bidrog med. De huvudsakliga orsakerna till att utnyttja undantaget från 

revisionsplikten var att de inte kunde se några fördelar med att få sina redovisningar 

reviderade eller att dem ville kostnadsbespara (Collis, 2003).  
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Kreditvärderingsföretaget UC (2012) hävdar att aktiebolag som väljer bort revisorn kommer 

att ha sämre kreditvärdighet i jämförelse med de som väljer att ha en, vilket leder till att 

kreditgivare bör vara mer uppmärksamma på lagförändringarna.  

 

Valet av att använda en revisor eller ej, för företag som inte är revisionspliktiga, har visat sig 

ha en inverkan på företagens lånekostnader (Blackwell, Noland & Winters, 1998; Kim, 

Simunic & Stein, 2011). De företag som har valt att använda sig av en revisor har bland annat 

upplevt en lägre låneränta då bolagens finansiella rapporter uppnått en högre trovärdighet 

eftersom de frivilligt använt sig av en revisor (Blackwell, Noland & Winters, 1998; Kim et 

al., 2011). Dhaliwal, Gleason, Heitzman och Melendrez (2008) argumenterar för att högre 

revisionsarvoden kan anses ge högre trovärdighet till de finansiella rapporterna som 

presenteras eftersom att mer arbete utförs. Carcello, Hermanson, Neal och Riley (2002) i 

Dhaliwal et al. (2008) menar att högre revisionsarvoden är ett tecken på stark övervakning av 

företaget vilket gör att kreditgivare anser att de finansiella rapporterna är mer trovärdiga 

vilket således bör leda till en lägre låneränta. 

 

Inom dagens forskning finns det ett flertal studier som behandlar konsekvenserna av 

slopandet av revisionsplikten, både internationell som nationell forskning. Studierna har bland 

annat undersökt antalet felaktigheter som påträffats i redovisningen hos företag utan revisor 

och jämfört med företag med revisor. Faktorer som påverkar ägare och ledning att frivilligt 

anlita en revisor har också varit ett av undersökningsområdena. Forskningen har även tittat 

närmare på hur informationsasymmetrin kan påverka kreditbedömningen. Inom området har 

en del forskning funnit att revisorn har en påverkan på ett företags låneränta medan annan 

forskning inte kunnat konstatera ett samband. (Bamber & Stratton, 1997; Bruns & Fletcher, 

2008; Blackwell, Noland & Winters, 1998; Clatworthy & Peel, 2013; Johnson, Pany & White, 

1983; Karjalainen, 2011; Liao, Chen & Lu, 2009; Niemi Kinnunen, Ojala, & Yroberg, 2012). 
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Enligt Svensson (2003) använder intressenter redovisningsinformation för att kunna 

genomföra ekonomiska beslut. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten är att studera tre olika 

faktorer i företaget: 

 

• Bedömning av framtida intjäningsförmåga 

• Bedömning av framtida betalningsförmåga  

• Säkerhetsbedömning  

 

Vid en låneansökan är det viktigt för företag att de presenterar tillfredställande underlag av 

finansiell fakta då det kan underlätta för banker att bevilja ett lån (Nilsson & Öhman, 2012). 

Denna finansiella information kan dock vara svår att framställa på grund av att en del 

mikroföretags redovisningsrapporter endast presenterar information om hur mycket likvida 

medel de har på sin bank (Halabi, Barrett & Dyt, 2010).  

 

Vid en kreditbedömning är företagets fortlevnadsförmåga i fokus, det vill säga, hur väl 

företaget kan betala amorteringar och ränta i framtiden. Tillgångarna företaget innehar kan 

betraktas som säkerheter vilket företaget skulle kunna sälja av och på så sätt garantera 

betalningar om företaget hamnar i en ekonomisk kris. (Svensson, 2003) Den information som 

kreditgivare är intresserade av är både offentlig och intern. Information som framställs från 

redovisningsrapporter används som underlag till prognoser för framtiden vilket minskar 

osäkerheten kring ifall företaget kan leva upp till deras förpliktelser. Vid dessa prognoser tas 

hänsyn till hur företaget har skött sina förpliktelser historiskt. (Svensson, 2003)  

 

Företagens betalningshistorik är enligt Diamond (1989) ytterligare en faktor som kan påverka 

deras chanser att erhålla lån. Ett företag som har skött sina betalningar utan anmärkningar 

kommer att ha ett bättre rykte än ett företag som inte skött sina betalningar, alternativt inte 

haft något tidigare lån. När ett företag har byggt upp ett bra rykte, då de skött sina betalningar, 

kommer framtida lånekostnader att minska. (Diamond, 1989)   

 

Banker och privata långivare har större möjligheter att få tillgång till privat information om 

företag och bättre möjligheter att bearbeta den då viss information måste tillhandahållas för 

att kunna erhålla ett lån (Bharath et al., 2008; Graham et al. 2008; Kim et al., 2011; Kim et al. 

2009).  Detta leder också till att banker blir bättre informerade om företagens framtidsutsikter 

vilket minskar informationsasymmetrin mellan kreditgivaren och företaget (Chu, Mathieu & 
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Mbagwu, 2009; Karjalainen 2011). Enligt Svensson (2003) är redovisningsinformationen en 

mycket viktig del vid en kreditbedömning där kvaliteten spelar en stor roll. Kvaliteten på 

redovisningen kan i vissa fall vara avgörande om företaget beviljas en kredit eller inte. Utöver 

detta är även information avseende marknads- och personbedömning väsentlig för utfallet. 

(Svenssons, 2003). Banker har dock möjlighet att undgå problem som uppstår vid rapporter 

av låg kvalitet till en relativt låg kostnad (Kim et al., 2011; Svensson 2000).  

 

Som nämnt tidigare är lagkraven på upprättande av finansiella rapporter låga för denna typ av 

företag (SOU 2008:32). Detta medför att mikroföretagen inte upprättar rapporter utöver det 

som krävs enligt lagverket. På grund av detta kan en brist på finansiell information uppstå 

vilket leder till att kreditgivarna måste förlita sig på annan information. (SOU 2008:32) 

 

Tidigare forskning på hur revisorn kan påverka mikroföretagens kostnader och 

kreditbedömning, har i flera fall haft ett agentteorietiskt fokus (Bruns & Fletcher, 2008; 

Lennox & Pittman, 2011).  Ytterligare studier har undersökt hur informationsasymmetrin kan 

påverka kreditbedömningen (Bruns & Fletcher, 2008; Liao, Chen & Lu, 2009).  Detta då 

Svensson (2003) och Ortiz-Molina och Penas (2008) menar att det ofta finns ett flöde av 

informationsasymmetri mellan kreditgivare och mikroföretag. 

 

Bass och Schrooten (2006) anser att banker använder sig av relationer för att anskaffa relevant 

information att grunda sina beslut på. Banker måste därmed skapa relationer med 

mikroföretagen för att få tag på den information som dem behöver (ibid). Detta är en 

tidskrävande process som leder till ökade övervakningskostnader (ibid). Beroende på vilken 

teknik bankerna använder sig av för att grunda sina beslut på, påverkas låneräntan för 

mikroföretagen (ibid).  Belåning som grundar sig på relationen mellan mikroföretag och bank 

medför högre lånekostnader, medan de lån som grundar sig på finansiell information medför 

en lägre lånekostnad (ibid). Därför kan en revisor som reviderar de finansiella rapporterna 

medföra en lägre lånekostnad för mikroföretag (Blackwell, Noland & Winters, 1998; Kim et 

al., 2011). 
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1.3 Problemformulering  
Fem år har nu passerat sedan slopandet av revisionsplikten vilket skapar en möjlighet till att 

studera effekterna av lagändringen. Revision bidrar till att öka tillförlitligheten för de 

finansiella rapporter som företagen presterar, vilket kreditinstitut ofta använder som underlag 

vid beslut om kreditgivning. Tidigare forskning är oense om revisorns effekter på låneräntan 

där vissa studier hävdar att revisorn har en effekt på låneräntan medan andra hävdar att det 

inte finns något samband (Bamber & Stratton, 1997; Blackwell, Noland & Winters, 1998; 

Bruns & Fletcher, 2008; Clatworthy & Peel, 2013; Karjalainen, 2011; Liao, Chen & Lu, 

2009; Niemi, Kinnunen, Ojala, & Yroberg, 2012; Johnson, Pany & White, 1983). Utifrån 

problemdiskussionen har denna frågeställning kunnat formuleras:   

 

• Hur har slopandet av revisionsplikten påverkat låneräntan för mikroföretag i Sverige?   

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur slopandet av revisionsplikten har 

påverkat låneräntan för mikroföretag i Sverige.  
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1.5 Disposition  

Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  först	  bakgrunden	  till	  slopandet	  av	  revisionsplikten.	  Därefter	  presenteras	  
problemdiskussionen	  som	  sedan	  formulerar	  frågeställningen	  som	  ska	  besvara	  syftet	  med	  uppsatsen.	  

Vetenskaplig	  Metod	  
Det	  vetenskapliga	  metodkapitlet	  presenterar	  metodiken	  som	  använts	  för	  att	  uppnå	  syftet	  med	  uppsatsen.	  Vidare	  
presenteras	  även	  det	  teoretiska	  angreppssättet	  samt	  hur	  undersökningen	  utformats	  med	  hypotesprövning.	  

Teori	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  revision,	  mikroföretag	  och	  kreditgivare.	  Forskning	  

tillsammans	  med	  teorier	  formulerar	  sedan	  den	  hypotes	  som	  ska	  besvara	  syftet	  med	  uppsatsen.	  	  

Empirisk	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  undersökningsmetoden.	  Inledningsvis	  förs	  en	  diskussion	  kring	  datainsamlingen	  sedan	  

avgränsningen	  och	  slutligen	  operationaliseringen.	  

Empirisk	  analys	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  studien.	  Vidare	  presenteras	  också	  statistiska	  metoder	  och	  analysverktyg	  

som	  används	  för	  att	  öka	  transparensen	  och	  ge	  en	  tydlig	  bild	  över	  tillvägagångsättet	  samt	  resultatet.	  	  

Slutsats	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  slutsatsen	  och	  analysen	  av	  hypotesprövningen.	  Vidare	  besvaras	  även	  syftet	  och	  

hypotesen	  i	  detta	  kapitel.	  
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2. Vetenskaplig Metod 
 

Det vetenskapliga metodkapitlet presenterar metodiken som använts för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Vidare presenteras även det teoretiska angreppssättet samt hur undersökningen utformats 

med hypotesprövning. 

 

2.1 Angreppssätt 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur slopandet av revisionsplikten har 

påverkat låneräntan för mikroföretag. Utifrån detta syfte kan vilken typ av ansats som studien 

ska baseras på utformas. Studien har genomförts med ett kvantitativt angreppsätt. En 

databasstudie har utförts och för att kunna analysera resultatet har en hypotesprövning gjorts. 

En hypotesprövning ska sedan, utifrån insamlad data, förkastas eller ej (Jacobsen, 2002). Med 

hjälp av statistiska modeller och resultatet har vi kunnat undersöka om det finns ett samband 

mellan olika variabler och hur de kan ha påverkat låneräntan. Studien vill undersöka ifall de 

eventuella sambanden som uppstår baseras på verkliga förhållanden eller slumpen för att 

sedan säkerställa ifall hypotesen ska förkastas eller ej. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003) 

 

Det finns två huvudsakliga krav, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet 

går ut på att samhället och dess invånare har ett krav på att forskning bedrivs med hög kvalité 

samt att den inriktar sig på väsentliga delar. Detta medför att samhällets kunskaper och 

metoder förbättras. Samtidigt som forskning bedrivs finns det även ett så kallat 

individskyddskrav som medför att individer inte ska utsättas för någon form av fysisk eller 

psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. När forskning genomförs måste en avvägning 

mellan forskningskravet och individskyddskravet göras där hänsyn måste tas till eventuella 

tredjeparter som kan drabbas av negativa konsekvenser. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Studien undersökte ett stort antal företag och genom att konfidentiellt hantera vilka företag 

som ingick i studien kunde involverade parter undvika att drabbas av eventuella negativa 

effekter. Vidare har även hänsyn tagits till forskningskravet och individskyddskravet vilket 

har medfört att studien genomförts på ett sätt som inte går emot några etiska förhållanden.  

 



 

 9 

2.2 Ansats 
Baserat på kunskapsteorierna har studien genomförts med en deduktiv ansats vilket medför att 

teoretiska överväganden formulerar framställningen av hypoteserna. Genom att utforma 

hypoteserna utifrån det här angreppssättet, med ett flertal teorier, kan graden av objektivitet 

ökas. (Bryman & Bell, 2013) Enligt Jacobsen (2002) kan nackdelen med denna ansats dock 

vara att datainsamlingen baseras på de teorier som författaren själv anser vara relevanta för att 

stödja sina förväntningar. Målet med arbetet är att undersöka hur slopandet av 

revisionsplikten har påverkat mikroföretags låneränta utifrån befintlig forskning och olika 

teorier. Eftersom arbetet med den deduktiva ansatsen styrs av teorier och befintlig forskning 

kan viktig information bli förbisedd då utgångspunkten är från konkreta förväntningar 

(Jacobsen, 2002). 

 

Ett problem som kan uppstå i litteraturen enligt Gray et al. (1995) är att olika teorier ses som 

konkurrerande till varandra. Teorierna bör istället ses som komplement till varandra för att ge 

en bättre bild av det empiriska materialet. Utifrån Gray et al. (1995) och Collin et al. (2009) 

kommer studien därför att genomföras med ett eklektiskt angreppssätt. Bryman och Bell 

(2013) menar att graden av objektivet ökar vid användning av flera teorier. Baserat på detta 

har studien haft sin utgångspunkt i tre teoridelar: intressentmodellen, agentteorin och 

institutionell teori. Denna studie har som syfte att beskriva och analysera hur slopandet av 

revisionsplikten har påverkat låneräntan för mikroföretag. Intressentmodellen, agentteorin och 

institutionell teori har använts för att visa hur information och revisorn är kopplade till 

varandra samt hur detta påverkar mikroföretaget och kreditgivarna (Eilifsen, Messier, Glover, 

& Prawitt, 2013). 

 

2.3 Teoretiskt val 
Teorierna som valts ut i denna studie är sådana som kan bidra till att beskriva hur låneräntan 

för mikroföretag kan påverkas av olika faktorer. Eftersom studien fokuserar på hur låneräntan 

påverkats av slopandet av revisionsplikten har fokus varit på teorier som förklarar hur 

revisionen kan påverka låneräntan. Teorikapitlet är utformat på ett sätt som först ger en bild 

över kreditgivningsmodeller, det vill säga, vilka faktorer som bankmän tar hänsyn till vid en 

kreditgivning och hur dessa faktorer kan påverka kostnaden för mikroföretag. Därefter 

presenteras revisorns roll och hur revisorn kan påverka låneräntan. 
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Inom redovisningslitteraturen finns det två huvudsakliga teorier som kan förklara 

redovisningstekniker: positiv redovisningsteori och institutionell teori (Collin et al., 2004; 

Zimmerman, 1977). Tidigare forskning inom området har använt dessa två teorier som 

argument för att förklara företagsledares beteende och valet av revisor (Bruns & Fletcher, 

2008; Lennox, 2005; Lennox & Pittman, 2011; Liao, Chen & Lu, 2009). Förutom dessa två 

huvudsakliga teorier har studien kompletterats med intressentteorin (Donaldson & Preston, 

1995). 

 

Enligt Freeman (2010) har ett företag flera intressenter, utöver ägarna. Det finns större 

grupper och individer som påverkas av företagets prestationer, därför måste företagsledningen 

ha dessa i åtanke (Freeman, 2010). Donaldson och Preston (1995) menar att företagsledare 

inte är de enda som kontrollerar och styr företaget. Enligt intressentmodellen påverkar andra 

intressenter företaget till att agera efter deras intressen (Deegan & Unerman, 2011). Studien 

har valt att koppla ihop agentteorin med intressentmodellen då agentteorin endast tar hänsyn 

till relationen mellan ägare och företaget (Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2013). Genom 

denna koppling har ett bredare perspektiv kunnat erhållas i jämförelse med om endast ägare 

hade varit i fokus.  

 

Institutionell teori har använts främst för att förklara hur valet av revisor kan uppstå genom 

isomorfa påtryckningar och hur dessa kan påverka låneräntan. Företag agerar olika utifrån 

informella och formella påtryckningar samt efter de förväntningar som samhället ställer på 

dem. (DiMaggio & Powell, 1983) Kreditgivare kan dessutom välja att ha som krav att 

företagen ska ha en revisor för att kunna få beviljat lån (Eriksson-Zetterquist, 2009; Thorell & 

Norberg, 2005). Företag strävar efter att uppvisa en bild av att de opererar under de normer 

och gränser som samhället ställer på dem där de vill försäkra sig om att deras aktiviteter 

uppfattas som legitima av utomstående parter (Deegan & Unerman, 2011).  
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området revision, mikroföretag och kreditgivare. 

Forskning tillsammans med teorier formulerar sedan den hypotes som ska besvara syftet med 

uppsatsen. 

 
 

Revisionens syfte är att säkerställa att de finansiella rapporterna är upprättade enligt godkända 

standarder och regelverk (Dedman & Kausar, 2013; Minnis, 2011).  Vid kreditgivning till 

mikroföretag använder sig banker av finansiell data för att kunna ta ett beslut (Minnis, 2011).  

Användbarheten av de finansiella rapporterna beror dock på hur tillförlitlig informationen är 

(Maines & Wahlen, 2006). Detta medför att information som är validerad eller reviderad av 

en utomstående part kommer bli mer användbar vid ett beslutsfattande (Maines & Wahlen, 

2006; Minnis, 2011). När ett företag använder sig av en revisor och får sina finansiella 

rapporter reviderade väger dessa tyngre när banker ska bestämma låneräntan (Minnis, 2011). 

Detta bör resultera i att företag som använder sig av en revisor har en lägre låneränta, det vill 

säga en mindre kostnadsbörda.  

 

Den huvudsakliga orsaken till slopandet av revisionsplikten för småföretag var att underlätta 

den administrativa bördan genom kostnads- och tidsbesparingar (Thorell & Norberg, 2005). 

Ett annat bakomliggande argument av att minska den administrativa bördan för företag inom 

EU var att det kunde ge företagen möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och därmed 

stimulera den europeiska ekonomin (Prop. 2009/10:204).  Enligt statens offentliga utredning 

(SOU 2008:32) uppgick besparingarna av slopandet av revisionsplikten till 5,8 miljarder 

kronor. Den genomsnittliga kostnaden för en revidering av ett enskilt mikroföretag 

beräknades uppgå till cirka 15 000 kronor (Prop. 2009/10:204; Thorell & Norberg, 2005).  

Även om grundtanken bakom slopandet av revisionsplikten var att minska kostnadsbördan 

kan det fortfarande ifrågasättas då andra kostnader kan komma att öka. Detta genom att 

tidigare studier kommit fram till att företag som inte använder sig av en revisor erhåller en 

högre låneränta vilket innebär ökade kostnader (Minnis, 2011; Kim et al., 2011; Blackwell, 

Noland & Winters, 1998). Eftersom kringkostnader ökar kan detta förklara varför chefer, i en 

studie utförd av Collis (2003), inte kunde besvara hur mycket de sparade på att välja bort 

revisorn. Av de som kunde göra en uppskattning kom de fram till att de sparade in cirka 1,000 

GBP (Collis, 2003). Att så få av respondenterna inte kunde uppskatta summan av besparingen 
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antyder att det antingen inte hade någon betydande effekt eller att de vägdes upp av andra 

kostnader (Collis, 2003). Vidare i detta kapitel förklaras revisorns roll, bankernas resonemang 

kring låneräntan och variabler som kan påverka låneräntan.  

 

3.2 Kreditgivning ur bankernas perspektiv 
 

3.2.1 Informationsasymmetri 

Finansiering från en bank till ett mikroföretag kan ses som ett kontrakt mellan de båda, där 

banken, utifrån ett agentteoretiskt perspektiv, agerar som principal och företaget som agent 

(Binks, Ennew & Reed, 1992).  Informationsasymmetrin som uppstår mellan mikroföretag 

och banker har en stor inverkan på bankernas förmåga att kunna utvärdera kreditgivningen. 

Mikroföretag har större svårigheter att upprätta information som speglar verkligheten och som 

samtidigt är tillförlitlig. Detta har resulterat i att mikroföretag har svårt att få tillräckligt 

mycket lån från banker. (Berger & Udell, 1998; Hernández-Cánovas & Martínez-Solano, 

2007) Med moral hazard kan mikroföretag medvetet utnyttja fördelar av 

informationsasymmetrin genom att omfördela förmögenhet till sig själva vilket inte är till 

fördel för långivaren (Binks, Ennew & Reed, 1992). Ägaren kan vara mer intresserad av sitt 

egna kapital än att återbetala långivaren och därmed undanhålla viktig information vilket gör 

det mer intressant att studera ett företags kapitalstruktur (Bruns & Fletcher, 2008). Bruns och 

Fletcher (2008) hävdar därmed att problemet med moral hazard är ännu större när företag 

behöver söka kapital från utomstående parter än exempelvis ägarinsättningar. Problemen med 

moral hazard och informationsasymmetri kan reduceras via de tillförlitliga signaler som en 

revision förmedlar (Haw, Qi & Wu, 2008). 

 

Bankerna ansvarar för att ta fram information till kreditriskbedömningen dock finns det ofta 

ett flöde av informationsasymmetri mellan mikroföretag och kreditgivare vilket, utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv, skapar agentkonflikter (Ortiz-Molina & Penas, 2008; Svensson, 

2003). Ägarna i privata företag är oftast direkt involverade i den dagliga verksamheten vilket 

ger dem informationsfördelar jämfört med ägare av publika företag (Kim et al., 2011). Enligt 

Kim et al. (2011) är informationsasymmetrin mellan ägare och externa intressenter lägre i 

privata företag än publika. Externa revisioner används framförallt för att söka kapital via lån 

och inte för att erhålla kapital från investerare på aktiemarknaden eftersom reviderade 

rapporter kan underlätta kreditgivningen (Alle & Yohn, 2009; Kim et al., 2011; Nilsson & 
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Öhman, 2012). Detta problem med informationsasymmetri kan förklaras med hjälp av 

agentteorin som bland annat baseras på det grundläggande antagandet om egenintresse 

(Zimmerman, 1977). Det finns en stark koppling mellan redovisningssystem och 

agentkonflikter då redovisning har som funktion att producera tillförlitlig information till 

intressenter (Collin et al., 2004) Långivare, som tillhör en grupp av intressenter, efterfrågar en 

hög nivå av försäkran för att kunna ta beslut om olika krediter (Knechel, 2013). Detta medför 

att agentkonflikter uppstår på grund av att det finns ett flöde av informationsasymmetri 

(Ortiz-Molina & Penas, 2008; Svensson, 2003).   

 

Kreditgivare kan exempelvis vända sig till företagets revisor för att få ytterligare information, 

i de fall revisorn har fått ett medgivande av klienten (Sigbladh & Wilow, 2008).  Revisorn får 

därmed en övervakande roll som kontrollerar företagets finansiella information och bör på så 

vis minska den informationsasymmetri som kan finnas (Lennox, 2005; Lennox & Pittman, 

2011). Dock har slopandet av revisionsplikten medfört att de flesta mikroföretag inte 

använder sig av en revisor (SOU 2008:32). 

 

3.2.2 Informationstillgänglighet 

Det är svårt att genomföra en kreditbedömning på ett mikroföretag eftersom information som 

finns tillgänglig kan avvika från verkligheten (Bruns, 2004). Eftersom att det är bankmännen 

som många gånger genomför kreditbedömningen och utefter den tar ett beslut om 

mikroföretaget ska få ett lån, är det också viktigt för mikroföretaget att veta vilka faktorer som 

bankmännen kan anse vara relevanta (ibid). 

 

Kling (1999) hävdar att tillgången till informationen om ett företag är det viktigaste vid ett 

kreditbeslut. Enligt flera studier finns det dock en begränsad tillgång på information rörande 

mikroföretag. En av anledningarna till att det finns mindre information är att mikroföretag 

inte uppmärksammas i lika stor utsträckning i media som större företag. En annan anledning 

är att mikroföretag inte följs upp av professionella analytiker samt att deras bokslut ofta är av 

låg kvalité, vilket resulterar i att mindre information om mikroföretagens verksamhet 

presenteras. (Hand, Lloyd & Rogow, 1982; Kling 1999) Problem som uppstår vid rapporter 

av låg kvalitet och bristfällig information kan undvikas till en relativt låg kostnad (Kim et al., 

2011; Svensson, 2000). Detta genom att det finns andra sätt för banker att ta fram relevant 

information om mikroföretag. I Sverige finns möjligheter att erhålla relevant 

kreditinformation via offentliga myndigheter som exempelvis, skatteverket, bolagsverket och 
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kronofogden som har möjlighet att sammanställa uppdaterad information i form av 

kreditupplysningar (Sigbladh & Wilow, 2008). Å ena sidan är det inte samma information 

som presteras av offentliga myndigheter som exempelvis professionella analytiker.  

 

3.2.3 Kreditgivningsprocesser 

Information som banker använder sig av kan delas upp i två delar, kvantitativ information 

som består av finansiell data (hård data) och kvalitativ (mjuk data) som bland annat består av 

relationen mellan företag och banken (Minnis, 2011). Kumra, Stein och Assesohn (2006) 

hävdar att kvantitativ data ofta är nyckelfaktorn för att bedöma kreditkvaliteten men det kan 

också vara svårt att mäta objektivt, speciellt i marknader där informationen inte alltid är 

tillgänglig eller bristfällig. Kvalitativa faktorer är också svåra att ta med i en statistisk modell 

då de baseras på banktjänstemannens bedömning av en verksamhet och bör därmed betraktas 

som subjektiv (ibid). 

 

Banker använder sig främst av den kvantitativa informationen på grund av att den är svårare 

att manipulera (Berry & Robertson, 2006; Nilsson & Öhman, 2012). Vid beslutsfattande läggs 

större vikt på hård information eftersom precisionen på informationen kvarstår när den 

överförs mellan olika individer till skillnad från mjuk information (Minnis, 2011). 

Kreditgivare som är mer datadrivna gör mer genomgående utvärderingar av låneansökningar 

än kreditgivare som kan karaktäriseras som konceptdrivna (Trönnberg & Hemlin, 2014). Det 

behöver dock inte betyda att kreditgivare som är mer datadrivna bättre kan förutse konkurser 

(Casey, 1980; Trönnberg & Hemlin, 2014).  

 

Ett av de traditionella sätten att bestämma ifall en kredit ska beviljas eller inte är via en 

banktjänstemans expertis (Saunders & Allen, 2002). Denna persons expertis, bedömande och 

beaktande av nyckelfaktorer är vad som utgör om en kredit ska beviljas (ibid). Det finns ett 

oändligt antal faktorer och tillvägagångsätt som banktjänstemannen kan använda men enligt 

Saunders och Allen (2002) är ett av de mest vanliga sätten de fem C:ena, som ska kunna ge 

tillräcklig förståelse. Subjektivt väger kreditgivaren in dessa fem nyckelfaktorer för att kunna 

ta ett beslut om den efterfrågade krediten. De fem C:ena listas som följande: 

 

1. Karaktär (Character). Här analyseras bolagets rykte, tidigare lån och bolagets 

benägenhet att återbetala sina lån. Företagets ålder ska fungera som en bra proxy över 

deras återbetalningshistorik. 
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2. Kapital (Capital). Skuldsättningsgraden, eller soliditeten, är ett bra mått för att 

undersöka sannolikheten att företaget går i konkurs. Högt belånade företag har en 

högre sannolikhet att gå i konkurs. 

3. Kapacitet (Capacity). Volatiliteten hos ett företags vinster är ytterligare ett signifikant 

mått då det visar företagets möjlighet att återbetala. Volatila vinster kan strama åt ett 

företags kapacitet att återbetala skulden.  

4. Säkerhet (Collateral). Vid en eventuell återbetalningsinställelse (default) kan 

kreditgivaren ta i anspråk de ställda säkerheter som låntagaren har ställt i samband 

med låneavtalet. Att använda ställda säkerheter minskar risken för lånet.  

5. Cykliska förhållanden (Cycle conditions). Kreditrisk exponeringen kan också påverkas 

ifall ett företag opererar i en sektor som är cyklisk. Bolag som är exponerade mot 

internationell konkurrens tenderar att vara känsliga för cykler. (Saunders & Allen, 

2002) 

 

Utöver dessa nyckelfaktorer menar Saunders och Allen (2002) att kreditgivaren kan ta 

räntenivån i beaktande. Låga nivåer på räntor kan öka den förväntade avkastningen ifall 

räntenivån stiger. Å andra sidan kan avkastningen av lånet minska om räntenivån stiger vid 

redan höga räntenivåer (ibid). Det finns alltså en negativ relation mellan höga räntenivåer och 

förväntad återbetalning av lånen vilket (1) beror på adverse selection problemet och (2) 

riskförflyttning.   Låntagare med god återbetalningsförmåga faller bort från marknaden när 

låneräntan stiger över en viss nivå och föredrar istället att finansiera investeringsprojekt på 

egen hand (adverse selection). Det omvända gäller för företag som har begränsat med lån och 

eget kapital då de har incitament till att förflytta sig till mer riskfyllda projekt 

(riskförflyttning). (ibid) Å andra sidan är de flesta mikroföretagen oftast beroende av lån i sin 

finansiering och bör således, oavsett stigande låneränta, ha svårt att via eget kapital finansiera 

sitt investeringsprojekt (Bruns & Fletcher, 2008). Kreditgivaren kan dock själv bestämma hur 

mycket den subjektiva vikten ska läggas på de fem C:ena och denna bedömning kan variera 

från låntagare till låntagare vilket gör det svårt att jämföra ranking och beslut för en enskild 

övervakning från en expert till en annan (Saunders & Allen, 2005). Detta resulterar i att olika 

standarder kan användas för samma låntagare mellan olika kreditgivare. Användandet av 

lånkommittéer som bestämmer gemensamma standarder kan dock vara nyckelmekanismen 

för att undvika sådana problem. Det kan dock vara svårt att säga hur effektivt dessa 

gemensamma standarder fungerar i praktiken. (ibid) 
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Enligt Berger och Frame (2007) har många låneinstitut det senaste decenniet använt sig av en 

teknik som kallas för Small Business Credit Scoring (SBCS) för att utvärdera låneansökningar 

om mikrokrediter (belopp under 250,000 $). SBCS bygger på att analysera konsumentdata om 

ägaren av företaget och kombinera det med begränsad data om företaget med hjälp av 

statistiska metoder som ska förutsäga framtida prestationer (ibid). SBCS baseras 

huvudsakligen på hård information då problemet med mjuk information är att den tar längre 

tid att samla in och framställa vilket genererar ökade kostnader för kreditgivaren (ibid). Detta 

gör att den främsta anledningen till att använda SBCS är på grund av kostnadsbesparingar. 

Den lägsta kostnadsmetoden inom SBCS är när banker köper kreditbetyg från en utomstående 

säljare och använder detta betyg för att direkt acceptera eller avslå en låneförfrågan samt 

bestämma lånevillkor (ibid). Detta är klart den billigaste metoden att använda sig av i 

jämförelse till andra transaktions och relations utlåningstekniker (ibid). Å andra sidan kan, 

genom att endast använda denna lågkostnadsteknik, det generera otillräckliga kreditvillkor 

och i slutändan leda till kreditförlust (ibid). Denna teknik kan dock visa sig vara lönsam på 

längre sikt just genom dessa kostnadsbesparingar (ibid).   

 

3.2.4 Riskbedömning 

Banker kan ses som rationella när de beviljar lån till företag då låneräntan blir högre om det 

finns en hög risk och lägre vid låg risk (Stiglitz & Weiss, 1981). Ett sätt för bankerna att 

identifiera risken med ett företag är via låneräntan (ibid). Ett företag som kan tänka sig att 

betala en hög ränta för ett lån kan associeras med en hög risk (ibid). Banker vill att företag ska 

kunna betala tillbaka sina lån och därför höjer de låneräntan om de tror att företaget inte kan 

betala sina kostnader eftersom det skulle generera en förlust för banken (ibid).   

 

I Sverige regleras utlåning på ett detaljerat och systematiskt sätt (Bruns, 2004). Banker kan 

välja att låna ut pengar från två olika källor, deras privata kunder samt via de likvida medel 

som finns på lager (ibid). I Sverige finns det reglerat i lagen hur mycket bankerna får låna ut 

och hur riskbenägna de får vara (ibid). Detta medför att innan banker kan låna ut pengar till 

ett mikroföretag måste de enligt lag kontrollera och uppskatta risken detta medför (ibid). Ett 

sätt för bankerna att följa detta regelverk är att kontrollera finansiell data som kan ge en 

indikation över företagets framtid (ibid).  Även om det finns ett lagkrav på att en 

kreditriskbedömning ska genomföras, finns det inte reglerat hur denna ska genomföras heller 

inte hur djupt man ska gå i riskbedömningen (ibid). 
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I finansinspektionens författningsförsamling FFFS (2004:6) har allmänna råd om 

kreditriskhantering för banker och andra institut utformats. Syftet med författningen är att den 

ska verka för en god kreditriskbedömning, genom att beskriva vad de olika bankerna och 

instituten bör beakta för att ha kontroll över sina risker (ibid). I denna författning framgår 

även vikten av att ha en kreditpolicy, för att på så sätt kunna hantera kreditriskerna på ett sätt 

som inte överstiger bankernas kapacitet (ibid). Även Sigbladh och Wilow (2008) framhäver 

vikten av att ha en välutformad kreditpolicy. Ansvaret för att utforma kreditpolicyn ligger hos 

styrelsen och ska bland annat innefatta information om prissättningen vid olika risknivåer. 

Vidare bör bankerna även ha god kunskap om kreditrisker som kan medföras för olika 

verksamheter. På grund av detta är det viktigt att löpande arbeta med att identifiera riskerna 

som banken kan exponeras mot. (FFFS, 2004:6)  

 

För att minska risken av att inte få tillbaka det belopp som lånas ut använder banker sig av 

säkerheter. Enligt Blazy och Weill (2013) finns det tre argument till varför banker använder 

sig av detta när det kommer till utlåning till mikroföretag. Det första argumentet är att minska 

förlusten för banken vid en eventuell betalningsinställelse (default). Det andra argumentet är 

att det hjälper banken med adverse selection problemet då säkerheter hjälper banken att 

erhålla privat information som låntagaren har kännedom om (ibid). Det tredje argumentet är 

att det hjälper till att lösa problemet med moral hazard efter att lånet har beviljats då 

låntagarens incitament i att investera i mer riskfyllda projekt minskar (ibid).  Utifrån teorin 

ställer banken högre nivåer på säkerheter tillsammans med högre låneräntor där risken är 

högre att låntagaren inte kommer kunna betala tillbaka sitt lån. I och med detta kan det 

argumenteras för att revisorn kan underlätta säkerställandet av ett företags tillgångar som kan 

ställas som eventuella säkerheter för erhållande av kredit (Svensson, 2003). 

 

Små företag har historiskt sett haft det svårt att erhålla kapital för att finansiera kreditvärdiga 

projekt (d.v.s. projekt med positiva nuvärden) på grund av brist på trovärdig information om 

deras verksamhet (Berger & Frame, 2007). I jämförelse med stora företag är de mindre 

företagen mindre transparenta då deras räkenskaper ofta inte är reviderade vilket resulterar i 

lägre trovärdighet (ibid).  

 

Svensson och Ulvenblad (1994) hävdar att det finns tre variabler som bankmän i första hand 

tittar på: företagsledare, affärsidé samt siffermaterial. Därefter undersöker de om det finns 

säkerheter att ställa mot en eventuell kredit. Detta är dock en idealbild då det i flertalet fall har 
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skett att bankmän har beviljat kredit endast baserat på säkerheter och i andra fall helt förbisett 

övriga variabler (ibid). Problematiken med kreditbedömningen handlar inte endast om ett 

företag ska få kredit eller ej utan också om storleken på krediten (ibid).  Företagare har ibland 

svårt att bedöma deras kapitalbehov och ett av de största problemen för de är bristen på eget 

kapital (ibid). En för låg soliditet kan leda till att räntebördan blir för stor och kan till slut bli 

överväldigande för bolaget enligt bankmännen i Svensson och Ulvenblad (1994) studie.  

 

Privata företag väljer att använda sig av en revisor då kreditgivare anser att det endast är hög-

risk företag som väljer bort revisionen. Att välja en revisor ska vara ett informativt beslut och 

indikera att företag troligen är av en låg-risk typ. Företagets val att få sina finansiella 

rapporter reviderade ska skicka en positiv signal om att dem har en låg kreditrisk. (Melumad 

& Thoman, 1990; Lennox & Pittman, 2011) Vidare har även Högsta domstolen i 

Massachusetts i Hand, Lloyd och Rogow (1982) studie beskrivit att mikroföretag ofta inte är 

diversifierade vilket kan leda till en högre risk.  

 

3.2.5 Institutionella påtryckningar 

Den institutionella isomorfismen är en process där företag över tid tenderar att imitera andra 

företag avseende företagsstruktur och processer. Dessa förändringar leder till att företag blir 

mer lika varandra vilket inte nödvändigtvis behöver leda till att företag blir mer effektiva. 

(DiMaggio & Powell, 1983) Vissa organisationsstrukturer är utformade på ett sätt som 

återspeglar institutionella regler. Reglerna fungerar som myter som organisationer inkluderar i 

sin struktur för att kunna anses som mer legitima, få mer resurser, förbättrad stabilitet och 

förbättrad fortlevnadsförmåga. (Meyer & Rowan, 1977) Det finns även påtryckningar från 

myndigheter, redovisningsstandarder och kreditgivare som leder till att företag imiterar eller 

agerar på ett visst sätt. (Carpenter & Feroz, 2001) Företag kommer att anpassa sig till sin 

omgivning och följa de principer som anses vara legitima i deras bransch (Carpenter & Feroz, 

2001; DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Att använda sig av en revisor bör 

därmed ses som en åtgärd av företagen för att anses mer legitima eftersom revisorn antar en 

verifierande roll för företags räkenskaper samt signalerar om att företagen är av en låg-risk 

typ (Haw, Qi & Wu, 2008; Stiglitz & Weiss, 1981). 

 

Det finns tre typer av institutionella isomoforma påtryckningar: tvingande, mimetisk och 

normativ (DiMaggio & Powell, 1983). Den tvingade isomorfismen uppstår från både formella 

och informella påtryckningar från andra organisationer som företaget förlitar sig på samt via 
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interna kulturella påtryckningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Dessa påtryckningar agerar mer 

som en kraft som försöker att övertala eller bjuda in företaget till att samverka. Vissa av dessa 

påtryckningar kan direkt leda till organisationsförändringar, exempelvis att ideella 

organisationer behöver upprätthålla konton och anställa revisorer (DiMaggio & Powell, 

1983). Utifrån institutionell teori kan företagen välja att fortsätta ha en revisor på grund av 

tvingande isomorfa effekter. Bankerna kan exempelvis ha som krav att företaget som söker 

kredit ska ha en revisor för att få den beviljad. (Eriksson & Zetterqvist, 2009; Thorell & 

Norberg, 2005) Å andra sidan kan mikroföretag välja bort revisorn för att imitera företag i sin 

omgivning då allt fler av mikroföretagen väljer bort revisorn (Bolagsverket, 2012b; Marténg, 

2014).  

 

Företag är beroende av sin omgivning för att få in kapital till sin finansiering, detta kan 

medföra att företagen är tvungna att anpassa sig efter krav och standarder som externa aktörer 

(exempelvis kreditgivare) kräver (Carpenter & Feroz, 2001). Den mimetiska isomorfismen 

utgörs av osäkerhet där företag utgår ifrån standardåtgärder och imiterar andra företag som är 

framgångsrika. Fördelarna med den mimetiska isomorfismen är att det går att leta efter 

lösningar på ett större problem till en liten kostnad. (DiMaggio & Powell, 1983) Normativ 

isomorfism är sammankopplad med professionalitet. Den har sitt ursprung i att medlemmar i 

en profession tar fram regler och processer för att definiera villkoren och metoderna för 

arbetet. (DiMaggio & Powell, 1983) Även om det finns tre olika delar av institutionella 

isoformer betyder det inte att varje del är oberoende från en annan, utan dessa kan påverka ett 

företag samtidigt (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Majoriteten av mikroföretag är beroende av banklån i sin finansiering (Bruns & Fletcher, 

2008). För att mikroföretag ska kunna erhålla lån kan banker utsätta de för institutionella 

isomoforma påtryckningar i form av, exempelvis krav på revisor. Eftersom mikroföretagen är 

beroende av finansieringen är bankerna primära intressenter. Intressenter kan delas upp i två 

grupper, den första går under benämningen primär och den andra sekundär. En primär 

intressent definieras som en part som har ett sådant inflytande att utan denne kan bolaget inte 

fortleva. Sekundära intressenter är alla de som påverkar företaget eller de som blir påverkade 

av företaget. Det är de primära intressenterna som är av störst betydelse för ledningen. 

(Clarkson, 1995; Deegan & Unerman, 2011) Kreditgivare som primär intressent kan därmed 

via isomoforma påtryckningar få företag att agera på deras villkor. 
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Intressentteorin baseras på intressenters, i detta fall bankernas, påverkan på organisationen för 

att få den att agera efter intressentgruppens intressen (Donaldson & Preston, 1995). 

Intressenter kan ses som en grupp av individer som har legitima intressen i företaget och dess 

aktiviteter (ibid).  Intressentteorin behöver inte endast anta att företagsledare är de enda 

rättmätiga för att kontrollera och styra företaget. Alla intressenter behöver inte heller vara lika 

involverade i alla processer och beslutsfattanden, till exempel en kreditgivare som via 

utlåning av kapital har intresse i företaget (ibid).  

3.3 Revisorns påverkan på låneräntan 
Revisorn kan anta rollen som informationsförmedlare när det kommer till lånekontrakt och 

kreditbetyg (Lennox & Pittman, 2011). Revisionspliktens slopande har medfört att signaler 

som revisionen sänder ut förstärkts ifall man väljer att använda sig av den (Lennox & Pittman, 

2011). Signalerna som en revision förmedlar stärker tillförlitligheten av den finansiella 

informationen och ökar företagets legitimitet (Haw, Qi & Wu, 2008). Vidare menar Lennox 

och Pittman (2011) att företag som valt att ha kvar revisorn efter revisionspliktens slopande 

erhållit bättre kreditbetyg. Mikroföretag som inte är tvungna att ha en revisor tittar mer på 

fördelarna av att ha en revisor än på de krav som finns (Blackwell, Noland & Winters, 1998). 

I ett av Collis (2003) frågeformulär, riktat till chefer hos företag, svarade majoriteten av 

respondenterna att revision bidrog till kontroll av redovisningssystem (65 %), ökade 

trovärdigheten av finansiell information (61 %) och tillhandahöll försäkran till banken (58 %). 

Litteraturen påvisar att revisorn uppenbarligen har en positiv roll för ett mikroföretags 

legitimitet och tillförlitlighet men frågan blir dock ifall nyttan av revisionen överväger 

kostnaden (Thorell & Norberg, 2005) 

 

Den försäkran som revisorn tillför är en viktig faktor när banker lånar ut pengar till 

mikroföretag (Miller & Smith, 2002). Dock menar Miller och Smith (2002) att revisorns 

arbete och uttalande inte påverkar om lånet ska beviljas eller ej, även låneräntan blir 

opåverkad. Om banktjänstemän känner sig osäkra över ett lån tenderar de till att bevilja ett 

lägre lånebelopp men med den försäkran som revisorn tillför till företaget kan ett högre 

lånebelopp bli beviljat (ibid). Alle och Yohn (2009) menar på att en av de främsta 

anledningarna till att privata företag väljer att bli reviderade är just för att kunna erhålla lån. 

Redovisningsskandaler som Enron har dock lett till att förtroendet för revisionsberättelsen 

minskat (Thorell & Norberg, 2005). Dock anses reviderade redovisningar fortfarande fungera 

som ett viktigt underlag vid kreditbedömningar (Thorell & Norberg, 2005). Tidigare studier 
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har funnit att de som väljer att ha en revisor har en signifikant lägre låneränta i jämförelse 

med de företag som väljer bort revisionen (Minnis, 2011; Kim et al., 2011; Blackwell, Noland 

& Winters, 1998). Andra studier har dock inte kunnat hitta ett signifikant samband mellan 

räntekostnaderna och revisorn (Alle & Yohn, 2009; Cassar; Ittner & Cavalluzzo, 2015). 

 

Lennox (2005) anser att den övervakning som revisionen medför kan ha ett större värde i 

onoterade företag eftersom det inte finns lika stor risk att bli uppköpta som i noterade, samt 

att de inte behöver lämna ut lika mycket information till sina intressenter. Vidare hävdar 

Lennox (2005) att det inte finns någon informationsasymmetri när företagsledaren äger hela 

företaget, det är när företagsledningen och ägandet av företaget delas upp då det uppstår 

agentproblem. Utomstående ägare och företagsledning har olika mål vilket leder till konflikter 

mellan parterna, varpå det finns ett behov av en revisor som övervakar och kontrollerar 

företagets finansiella information (Lennox, 2005).  Agentkonflikter behöver dock inte endast 

uppstå mellan ägare och företagsledning utan kan också ske mellan andra parter såsom ägare 

och kreditgivare (Alle & Yohn, 2009; Binks, Ennew & Reed, 1992; Miller & Smith, 2002). 

 

Hope, Langli och Thomas (2012) menar att revisionens utförande och kvalitet är av största 

intresse för användarna eftersom revisorn ofta är den enda utomstående part som får direkt 

insyn i företaget, något som principalerna inte får. Långivare vill ha en hög nivå av försäkran 

för att kunna ta investeringsbeslut (Knechel, 2013). Enligt Srinivasan et al. (2006) studie 

behöver intressenter kunna lita på den reviderade informationen som framställs. Vidare menar 

Clatworthy och Michael (2013) att det är dubbelt så stor risk att hitta felaktigheter i företagets 

finansiella rapporter om de valt bort revisorn.  

 

H1: Låneräntan är lägre för mikroföretag som frivilligt väljer att bli reviderade i jämförelse 

med företag som inte väljer det. 
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4. Empirisk Metod  
 

I detta kapitel presenteras undersökningsmetoden. Inledningsvis förs en diskussion kring 

datainsamlingen sedan avgränsningen och slutligen operationaliseringen. 

 
Denna studie har som avsikt att studera hur slopandet av revisionsplikten har påverkat 

låneräntan för företag som inte är revisionspliktiga. Genom att studera eventuella skillnader 

mellan räntekostnaderna för företag som inte är revisionspliktiga men väljer att ha kvar 

revisorn i jämförelse med företag som väljer bort revisorn, kan en uppfattning erhållas över 

hur kostnaderna skiljer sig åt. Undersökningen sker på företag som ligger under gränserna för 

revisionsplikten, det vill säga mikroföretag. 

 

4.1 Kvantitativ undersökningsmetod 
Insamlingen av data har skett från databasen Retriever Business. Företagen som ingår i 

urvalet har baserats på kriterierna för att undgå revisionsplikten, alltså företag som inte 

överstiger mer än ett av följande tre värden: 

 

• Fler än 3 anställda (i medeltal) 

• Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

• Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

 

På grund av tidsaspekten och de ekonomiska förutsättningarna har en databasstudie 

genomförts. Informationen som denna studie har baserats på har varit tillgänglig och därför 

har det inte funnits någon kontakt med företag för att samla in informationen på nytt. All 

information som samlats in i studien har sitt ursprung från Retriever Business. En ytterligare 

anledning till att en databasstudie har genomförts är på grund av den potentiellt låga 

svarsfrekvensen som kan uppstå vid utskick av enkäter (Bryman & Bell, 2013; Holmes, 

Dunstan & Dwyer, 1994). 

 

Fördelen med att genomföra en databasstudie är att tillgång till data kan samlas in till en liten 

kostnad, i relation till att ta fram all data på egen hand. Det är även tidsbesparande vilket 

medför att mer tid kan läggas åt analysen av data. En annan fördel är att datan oftast är av 

väldigt god kvalitet, dock är det svårt att kunna säkerställa kvaliteten på informationen. 
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Databasen Retriever Business har ett brett urval av data som använts i studien. Denna data 

skulle inte vara möjlig att inhämta om all data skulle tagits fram via genomgång av respektive 

årsredovisning, på grund av tidsaspekten. Att genomföra en sekundärstudie har ett flertal 

fördelar bland annat genom att tillgången till data är mer lättillgänglig, är av hög kvalitet samt 

inte lika kostsam (Bryman & Bell, 2013).  

 

Det finns även ett antal nackdelar med att genomföra en databasstudie. Den data som använts 

i studien har inte samlats in på egen hand, vilket leder till att det har behövts tid för att lära 

känna materialet. Detta skulle inte behöva göras om insamlingen hade skett på egen hand. 

Dock hade insamlingen på egen hand tagit betydligt mycket mer tid ifall samma mängd 

bokslut skulle studerats. En annan nackdel är datans omfattning, eftersom en stor mängd 

information finns tillgänglig krävs det tid för att kunna bearbeta informationen. (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

4.1.1 Datainsamling 

4.1.2 Urvalsmetod 

Vid sökningen i databasen Retriever Business användes tre olika kriterier. Eftersom 

mikroföretag får överstiga ett av tre gränsvärden har följande sökkriterier används. 

 

• Mellan en och nio anställda 

• Balansomslutning upp till tre miljoner kronor  

• Omsättning upp till sex miljoner kronor  

 

Företag har möjligheten att kraftigt överstiga ett av gränsvärdena och fortfarande klassas som 

ett mikroföretag, hänsyn till detta har tagits vid urvalet i databasen. Företag som ligger 

vilande eller inte påvisar någon aktivitet under de senaste åren har exkluderats från urvalet 

genom att inte ta med företag med noll anställda (Yazdanfar, 2013).  

 

Datainsamlingen skedde i två steg, först genomfördes en sökning på företag som ej är 

revisionspliktiga med revisor och därefter på företag som ej är revisionspliktiga utan revisor.  

 

Värden inhämtades mellan 2009 och 2013 för att minimera risken för bortfall om bokslut för 

2014 inte fanns tillgängligt. Eftersom revisionsplikten slopades under 2010 har hänsyn tagits 
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även till 2009 för att kunna undersöka hur låneräntan påverkats av slopandet. Vid insamlingen 

av data för företag som inte var revisionspliktiga och inte hade någon revisor behövdes 

sökningen delas upp i flera delar på grund av att all data inte kunde laddas ned på en och 

samma gång från databasen Retriever Business. Sökningen behövde därmed delas upp genom 

att bryta ner omsättningskriteriet i flera delar medan de andra två kriterierna förblev 

oförändrade. Omsättningskriteriet delades upp i nedanstående delar: 

 

• Upp till 250 000 kr i omsättning 

• Mellan 250 001 kr och 500 000kr i omsättning  

• Mellan 500 001 kr och 750 000 kr i omsättning 

• Mellan 750 001 kr och 100 000 kr i omsättning  

• Mellan 1 000 001 kr och 1 500 000 kr i omsättning  

• Mellan 1 500 001 kr och 2 000 000 kr i omsättning  

• Mellan 2 000 001 kr och 6 000 000 kr i omsättning 

 

När datainsamlingen genomfördes fanns det begränsningar på vilka företag sökningen kunde 

generera. Det gick inte att ta fram företag som var aktiva exempelvis 2009, utan sökningen 

baserades på de företag som är aktiva idag och deras historiska bokslut. Detta medförde att 

företag som gick i konkurs under perioden då sökningen genomfördes inte finns med i 

datainsamlingen.  

 

Databasen Retriever Business utgår från de företag som är aktiva idag och om de inte var 

aktiva före innevarande år finns det inga värden registrerade i bokslutet. Detta har resulterat 

att vi haft samma antal företag under alla perioder som studerats. En faktor som påverkats av 

detta är att en stor mängd av företagen som studerats under 2010-2009 inte har någon revisor. 

Som tidigare nämnt skulle slopandet av revisionsplikten börja gälla från november 2010. På 

grund av detta bör alla företag som var aktiva under 2010-2009 ha en revisor. Eftersom 

sökningen i databasen resulterade i att en större mängd av företagen som studeras för perioden 

2010-2009 inte hade någon revisor enligt boksluten, antog vi att felet beror på att företagen 

som framtagits genom sökningen är aktiva från idag till och med 2010-2009. Vi antog också 

att felet beror på att Retriever Business inte hade information tillgänglig över revisor 

historiken. Utan om företaget valt bort revisorn kommer det även se ut som företaget aldrig 

haft någon revisor. Detta kan också medföra att resultatet av studien kan vara snedvridet. 
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Eftersom en databasstudie har genomförts har vi inte god kännedom över informationen som 

samlats in. Dock har Retriever Business använts i tidigare studier och kan anses vara en 

legitim databas och därmed kan vi inte utesluta att informationen är korrekt. 

 

4.1.3 Bortfallsanalys 

Datamaterialet bestod ursprungligen av 194 284 bokslut för båda perioderna. För att sortera 

bort företag som kommit med i urvalet trots att de inte var mikroföretag användes Excels IF-

funktion. Denna kodning genomfördes via dummyvariabler på de tre olika gränsvärdena för 

att klassas som ett mikroföretag. Om företaget hade mer än tre personer anställda gavs värdet 

ett annars gavs värdet noll, om omsättningen översteg tre miljoner kronor gavs värdet ett 

annars gavs värdet noll och om balansomslutningen översteg en och en halv miljon kronor 

gavs värdet ett annars gavs värdet noll. För att kunna sortera bort företag som inte 

klassificerades som mikroföretag adderades sedan dessa tre dummyvariabler ihop och de som 

översteg ett valdes bort från urvalet. Denna bortrensning klassificerades som steg ett. 

Resterande 184 742 bokslut klassificerades som mikroföretag. 

 

Även om alla de resterande företagen klassificerades som mikroföretag fanns det fortfarande 

företag som inte var aktuella för studien i urvalet. För att kunna rensa bort dessa plockades 

alla de företag som inte hade ett bokslut upprättat för innevarande år bort, eftersom de inte 

hade några siffror redovisade gjordes bedömningen att dessa företag var vilande. Detta 

klassificerades som steg två i bortrensningen, vilket resulterade i att 162 083 bokslut fanns 

kvar. 

 

I steg tre av bortrensningen plockades företag som var del av en koncern bort. Efter denna 

bortrensning var det 157 950 bokslut kvar. 

 

Det fanns även ett antal företag som inte hade några långfristiga skulder till kreditinstitut, 

även dessa plockades bort från urvalet, då det inte går att kalkylera fram en låneränta för 

dessa företag. Detta var det fjärde steget i bortrensningen och efter detta steg var det 25 951 

bokslut kvar. 

 

För att kunna säkerställa att det inte fanns med några företag som var del av en koncern 

plockades även de företag som hade långa- och kortfristiga skulder till koncern- och 
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intresseföretag bort. Som steg fem plockades företag med långfristiga skulder bort, vilket 

resulterade i att det var 25 763 bokslut kvar. Steg sex i bortrensningen var att ta bort alla med 

kortfristiga skulder, då kvarstod det 25 317 bokslut. 

 

Det sjätte steget var att plocka bort de företag som inte hade något länsäte för att rensa bort 

inaktiva företag. Det fanns inga företag som inte hade något länsäte därmed var det 25 317 

bokslut kvar efter bortrensningarna.  

 

Företagen som nu fanns kvar representerade det underlag som behövdes för att beräkna fram 

nyckeltal och variabler. Samma bortrensning gjordes även för perioden 2010-2009, antal 

bokslut kvar efter varje steg redovisas i tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1. Redovisning av antal resterande bokslut efter bortrensning. 

Antal resterande bokslut  2013-2012 2010-2009 

Steg 1 184 742 176 090 

Steg 2 162 083 86 023 

Steg 3 157 950 86 023 

Steg 4 25 951 17 146 

Steg 5  25 763 17 030 

Steg 6 25 317 16 674 

Steg 7 25 317 16 674 

 

När de olika variablerna beräknades fram var det flera företag som fick värden som 

dividerades med noll. På grund av detta uppstod det divisionsfel i Excel. Dessa företag var 

inte aktuella för studien och därför rensades även dessa bort från urvalet. Detta fel uppstod 

endast när soliditeten och räntetäckningsgraden beräknades. I tabell 2 nedan presenteras hur 

många bokslut som fanns kvar efter alla divisionsfel var bortrensade.  

 

Tabell 2. Redovisning av antal resterande bokslut efter bortrensning av divisionsfel. 

Antal resterande bokslut 2013-2012 2010-2009 

Soliditet 23 572 16 231 

Räntetäckningsgrad 22 815 15 930 

 

På grund av att datamaterialet har inhämtats från en databas var kännedomen över hur 

värdena framställts svag. Då vissa företag hade värden som kunde betraktas som orimliga 

fastställdes gränsvärden på variablerna.   
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Det första gränsvärdet var att inkludera alla företag som hade en låneränta mellan 0 och 20 

procent. Detta gränsvärde ansågs vara rimligt eftersom en större mängd av företagen låg inom 

detta intervall. Det fanns även företag som hade låneräntor upp emot 500 procent vilket inte 

ansågs vara rimligt.  

 

Det andra gränsvärdet var att inkludera alla företag som har en lönsamhet upp till värdet 4,0. 

Lönsamheten varierade kraftigt och där bedömdes 4,0 som ett rimligt gränsvärde.  

 

Det tredje gränsvärdet var att inkludera alla företag som hade en lönsamhet inklusive 

personalkostnader upp till 5,0. Eftersom lönsamheten ansågs vara rimlig upp till 4,0 ansågs 

det att lönsamhet med hänsyn till personalkostnader borde vara högre, därmed valdes 5,0 som 

gränsvärde. 

 

Det fjärde gränsvärdet var att materiella anläggningstillgångar (PPE) skulle vara mellan 0 och 

100 procent.  Detta gränsvärde baserades på att anläggningstillgångar inte kan överstiga totala 

tillgångar.  

 

Femte gränsvärdet var att inkludera alla företag som hade en soliditet mellan -100 procent och 

200 procent. Bedömningen var att det var osannolikt att ha ett värde som översteg detta.  

 

Det sjätte gränsvärdet var att tillväxttakten skulle vara mellan -1 och 5,0. Värdet bestämdes 

utifrån att företag kan ha en väldigt hög tillväxttakt som fortfarande kan tolkas vara normal. 

Det sista gränsvärdet var att räntetäckningsgraden skulle vara mellan -100 och 200.  

 

Tabell 3. Redovisning av antal resterande bokslut efter gränsvärden 

 2013-2012 2010-2009 

Låneränta 19 370 12 904 

Lönsamhet 17 036 11 660 

Lönsamhet_lön 16 312 11 271 

PPE 16 306 11 270 

Soliditet 15 938 11 147 

Tillväxttakt 15 787 11 052 

Räntetäckningsgrad 15 616 10 934 
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Regressioner genomfördes för perioden 2013-2012 och 2010-2009 vilket gjorde att år 2011 

uteslöts ur regressionsmodellerna samt andra statistiska modeller. För att ge en överskådlig 

bild över bortrensningen presenteras bortfallschema för perioderna nedan.  

 
Figur 1. Schema för bortrensning av bokslut avseende perioden 2013-2012 

 
Figur 2. Schema för bortrensning av bokslut avseende period 2010-2009 
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4.1.2 Operationalisering  

 

Beroende variabel – Låneränta 

Den beroende variabeln som använts i denna studie är mikroföretags låneränta. Tidigare 

forskning inom området har beräknat låneräntan genom att titta på den rapporterade 

lånekostnaden för att sedan framställa ett medelvärde på låneräntan genom att titta på 

belåningsgraden i början och på slutet av året. (Francis et al., 2005; Minnis; 2010; Pittman & 

Fortin, 2004)  

 

I datamaterialet som inhämtats finns inte en konkret rapporterad räntekostnad för långfristiga 

räntebärande skulder vilket behövs för att kunna beräkna låneräntan. Därför väljer studien, 

utifrån tillgänglig data, att summera externa räntekostnader tillsammans med övriga 

finansiella kostnader och sedan dividera dessa med skulder till kreditinstitut. Detta motiveras 

av att studien endast vill ta hänsyn till räntebärande skulder, det vill säga, skulder som är till 

kreditinstitut. 

 

Oberoende variabel - Revisor  

Den oberoende variabeln som använts i studien är revisor. För att skilja på de företag som 

använder sig av en revisor och de som väljer bort revisorn har typen dummy variabel använts 

med värdet 1 ifall företaget har en revisor och värdet 0 ifall företaget inte har en. Tidigare 

studier som undersöker hur revisorn kan påverka låneräntan har också använt sig av denna typ 

av variabel (Blackwell, Noland & Winters, 1998). 

 

Kontrollvariabler 

För olika beslutsfattare har finansiella nyckeltal varit ett slagkraftigt och användbart verktyg 

för att utvärdera ett företags prestationer (Delen, Kuzey & Uyar, 2013). Nyckeltalen kan 

fungera som underlag för kreditgivare då de bland annat kan användas i syfte till att förutsäga 

ett företags framtida prestationer.   

 

På grund av att låneräntan påverkas av många olika faktorer har studien valt att använda sig 

av kontrollvariabler för att kunna öka tillförlitligheten av studiens resultat. 

Kontrollvariablerna ger möjligheten till att kunna precisera och stärka utfallet av studien, 

vilket i annat fall skulle kunna bli missvisande och ge en felaktig bild. Kontrollvariablerna har 

sitt ursprung från tidigare forskning inom området. (Allee & Yohn, 2009; Asimakopoulos, 
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Samitas & Papadogonas, 2009; Cassar, Ittner & Cavalluzzo, 2015; Cole, 2013; Dothan, 2006; 

Kim et al., 2011; Kim, Song & Tsui, 2013; Minnis, 2010; Minnis, 2011; Peltoniemi & Vieru, 

2013; Yazdanfar & Öhman 2015) 

 

Soliditet 

Studien har använt kontrollvariabeln soliditet (alternativt belåningsgrad), som har beräknats 

genom totalt eget kapital dividerat med totala tillgångar. Tidigare forskning som genomförts 

har haft leverage som en kontrollvariabel. (Allee & Yohn, 2009; Cassar, Ittner & Cavalluzzo, 

2015; Minnis, 2011; Peltoniemi & Vieru, 2013) Studien som genomfördes av Minnis (2011) 

resulterade även i att det fanns en relation mellan låneräntan och leverage, han beräknade 

leverage som totala skulder dividerat med totala tillgångar. Vi valde att använda soliditet som 

kontrollvariabel vilket är det omvända av beräkningsmåttet för leverage (totalt eget 

kapital/totala tillgångar).  

 

Belåningsgraden är positivt relaterad till skuldrelaterade agentkonflikter. Om ett företag har 

en hög belåningsgrad (låg soliditet) är de mer benägna att bli övervakade av exempelvis en 

revisor. Dock kan revisorer tolka den höga belåningsgraden som en risk och inte åta sig 

uppdraget vilket kan medföra nackdelar för företaget. (Minnis, 2010) Belåningsgraden kan 

även påverka företagets lönsamhet, om företaget har en hög belåningsgrad behöver de 

använda en större del av deras inkomster för att betala räntekostnaderna. Detta medför att det 

finns mindre finansiella medel kvar att återinvestera i företaget vilket drabbar 

tillväxtmöjligheterna. (Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas, 2009) 

 

Kapitalstrukturen i ett företag är en viktig faktor i lånebeslutet. De företag som har en stark 

kapitalstruktur har en lägre lånekostnad samt lättare att få ett större lånebelopp beviljat. 

(Miller & Smith, 2002)  

 

Lönsamhet 

Genom databasen Retriever Business har finansiell fakta kunnat erhållas. Genom 

informationen kunde avkastningen på tillgångarna räknas fram, vilket är ett av de vanligaste 

måtten att beräkna lönsamheten på. Beräkningen har genomförts genom att dividera 

nettoinkomsten med totala tillgångar. Anledningen till att lönsamhet valts som en 

kontrollvariabel baseras på att den har en stark påverkan på företags finansiella hälsa, vilket 

medför att ett lönsamt företag har en längre risk för konkurs. (Cole, 2013) 
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Lönsamhet är en viktig faktor vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga och deras 

måluppfyllelse. Om ett företag har en bra lönsamhet kommer det även påverka andra faktorer 

i företaget som tillväxt och innovation. (Yazdanfar, 2013) Lönsamheten kan i sin tur påverkas 

positivt av företagets storlek, försäljningstillväxt och investeringar medan soliditet och 

tillgångar kan påverka lönsamheten negativt (Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas, 

2009).  

 

Tillväxttakt  

Liknande studier har använt försäljningstillväxt som kontrollvariabel som visar procentuella 

år-till-år tillväxten i intäkter (Minnis, 2011). Minnis (2011) fann att koefficienten på 

tillväxttakten var positiv som förväntat men inte signifikant i relation till behovet av 

bekräftelse av finansiella rapporter. Variabeln har beräknats fram genom att addera 

innevarande års nettoomsättning med föregående års, sen dividerat med innevarande års 

nettoomsättning. 

 

Alle och Yohn (2009) kom fram till att bolag blev mer komplexa genom tillväxt och för att 

underlätta beslutsfattandet kan företagsledare producera finansiella rapporter. Företag med 

hög tillväxt är sannolikt i större behov av att söka kapital genom externa kanaler. Genom detta 

kan tillväxt visa behovet av finansiella rapporter för att öka effektiviteten vid 

kapitalanskaffning från externa parter för att minska agentkonflikter (Alle & Yohn, 2009). 

Kim et al. (2011) använde sig av tillväxttakt för att undersöka potentiella effekter av 

företagets tillväxt på låneräntan och kom fram till olika resultat beroende på vilken modell 

som användes.  

 

Företagets ålder 

Bolagens ålder har mätts genom antal år sedan registreringsdatum. Cole (2013) argumenterar 

för att äldre företag tenderar att vara mer kreditvärdiga, mer lönsamma och mer diversifierade 

än yngre företag vilket minskar sannolikheten att de upplever ekonomiska problem.  Äldre 

företag har en längre historia vilket medför att det finns mer information om dem och 

informationsasymmetrin mellan interna och externa parter bör vara lägre (Cole, 2013). Äldre 

företag bör således ha det enklare att erhålla lån från kreditgivare (ibid).   
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Property, Plant & Equipment (PPE) 

Materiella anläggningstillgångar kan användas som säkerheter vid en kreditbedömning av 

kreditgivare och revisorn befinner sig i en unik position att attestera till dess existens och 

värde vilket bör vara av yttersta intresse för kreditgivaren (Minnis, 2011). Materiella 

tillgångar dividerat med totala tillgångar visar på i vilken utsträckning materiella tillgångar 

skulle kunna likvideras för att betala av utestående skulder vid en eventuell konkurs (ibid). 

Tillgångar kan användas som säkerheter för att ett företag ska erhålla bättre finansiering, 

företag med mer materiella tillgångar kan enklare låna från banker och andra kreditgivare 

(Cole, 2013). Property, Plant och Equipment förväntas vara signifikant negativt. 

 

Räntetäckningsgrad 

Studien har använt sig av ytterligare en kontrollvariabel, räntetäckningsgrad. Denna 

kontrollvariabel har beräknats genom EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation 

and amortization) dividerat med räntekostnaderna, vilket är ett mått på hur väl ett företag kan 

täcka sina räntekostnader. Räntetäckningsgraden har beräknats på detta sätt då tidigare 

forskning inom huvudområdet och annan finansiell forskning använt den här 

beräkningsmetoden (Dothan 2006; Kim, Song & Tsui, 2013; Minnis, 2011). Banker 

implementerar en nivå för räntetäckningsgraden vid kreditgivning som ett villkor för att 

minimera risken att ägarna inte ska kunna betala tillbaka ett lån (Dothan, 2006).  

 

Reporänta 

Studien har använt reporäntan som en kontrollvariabel. Denna har beräknats fram genom att 

dra ett snitt för den aktuella perioden. Reporäntan ändras vanligtvis ett antal gånger under 

året. För perioden 2013-2012 har hänsyn tagits till alla de olika reporäntorna under åren och 

ett medelvärde har räknats fram, detta genomfördes även för perioden 2010-2009.  

 

Anledningen till att reporäntan valdes som en kontrollvariabel var på grund av att reporäntan 

direkt påverkar Riksbankens utlåningsränta. Utlåningsräntan är den ränta som banker betalar 

när de lånar pengar (Riksbanken, 2015).  Det förväntade sambandet mellan låneräntan och 

reporäntan är att de direkt påverkar varandra, detta betyder att om reporäntan ökar förväntas 

det att låneräntan också ökar.  
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Sammanställning av variabler 

     Tabell 4: Definition av variabler samt förväntat samband 

Variabelnamn Förväntat  Beskrivning 
  samband   

 
    

Låneränta   
(!"#$%&'  !ä#$%&'($#)*%!  !  ö"#$%&  !"#$#%"&''$  !"#$%&'())

!"#!"#$  !"##  !"#$%&%'(&%&)&
  

1. Revisor - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär med revisor 

2. Ålder - Antal registreringsår 

3. Tillväxt + 
(Omsättning  IB   +   Omsättning  UB)

Omsättning  UB
 

4. Soliditet - 
Eget  kapital

Totala  tillgångar
 

5. Lönsamhet + 
Nettoomsättning
Totala  tillgångar

 

6. Lönsamhet_lön + 
(Nettoomsättning +   lönekostnader)

Totala  tillgångar
 

7. PPE - 
Materiella  tillgångar
Totala  tillgångar

 

8. Räntetäckningsgrad - 
EBITDA

Räntekostnader
 

9. Reporänta +/- 
Summa  av  observationer
Antal  observationer
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5. Empirisk analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Vidare presenteras också statistiska metoder och 

analysverktyg som används för att öka transparensen och ge en tydlig bild över tillvägagångsättet 

samt resultatet. 

 

5.1 Analys av data 

5.1.1 Beskrivande statistik 

För att ge en överskådlig bild och skapa förståelse för analysen, presenteras först den 

deskriptiva statistiken. Tabell 5 visar den deskriptiva statistiken över beroendevariabeln, 

oberoendevariabeln och kontrollvariablerna.  
Tabell 5. Deskriptiv statistik                  

                                                                                                              
Beroende variabel 

 Låneränta 
 Medelvärde  0,085 

Standardavvikelse 0,045 
    Oberoende variabel 

 1. Revisor 
 Med revisor 14735 

Utan revisor 11815 
  Kontrollvariabler 

 1. Ålder 
 Medelvärde  12,513 

Standardavvikelse 11,443 
2. Tillväxttakt 

 Medelvärde  0,234 
Standardavvikelse 15,375 
3. Soliditet 

 Medelvärde  0,215 
Standardavvikelse 0,231 
4. Lönsamhet 

 Medelvärde  1,512 
Standardavvikelse 0,936 
5. Lönsamhet_lön 

 Medelvärde  2,002 
Standardavvikelse 1,262 
6. PPE 

 Medelvärde  0,389 
Standardavvikelse 0,309 
7. Räntetäckningsgrad 

 Medelvärde  9,067 
Standardavvikelse 23,192 
8. Reporänta 

 Medelvärde  0,897 
Standardavvikelse 0,297 
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5.1.2 Univariat analys 

För att utreda om variablerna var normalfördelade genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov test 

på samtliga variabler och för den ostandardiserade residualen förutom för variabeln Revisor 

som var en dummyvariabel. Testet resulterade i att alla variabler fick ett signifikansvärde på 

noll, vilket tyder på att insamlingen inte var normalfördelad. Enligt Bryman och Bell (2013) 

ska normalfördelad data inte överstiga ett värde på 5 procent för att datan ska anses vara 

statistiskt signifikant. Urval som har en större mängd insamlad data ökar precisionen i en 

undersökning (Bryman & Bell, 2013; Halvorsen, 1992).  

 

Samtliga variabler understeg signifikansvärdet utifrån Kolmogorov-Smirnov testet vilket 

ledde till att andra tester genomfördes för att kontrollera normalfördelningen, bland annat 

undersöktes skevhet (skewness) och toppighet (kurtosis). Dessa värden finns presenterade i 

bilaga 8.2. 

 

För att kunna genomföra en regression på det insamlade materialet måste datamaterialet vara 

normalfördelat (Bryman & Bell, 2013). För att datamaterialet skulle kunna anses vara 

normalfördelat behövde de variabler som inte kunde betraktas vara normalfördelade 

logaritmeras eller kvadreras. Efter att ha genomfört ett Kolmogorov-Smirnov test och studerat 

skevhets- och toppighetsvärdena närmare behövde kontrollvariablerna Ålder, Tillväxt och 

Räntetäckningsgrad logaritmeras samt att Soliditet kvadrerades. Efter att detta genomförts 

rörde sig skevhets- och toppighetsvärdena närmare en normalfördelning. Variablerna som 

fortfarande uppvisade höga värden var Räntetäckningsgrad, Tillväxt och Soliditet. Dessa 

variablers normalfördelning studerades närmare med hjälp av histogram. Baserat på 

histogrammet gjordes antagandet att variabeln var approximativt normalfördelad. Utöver detta 

var alla andra värden på en nivå som medförde att en approximativ normalfördelning kunde 

antas och därmed kunde regressioner genomföras. Baserat på att studien genomfördes på ett 

stort datamaterial kan antagandet göras att det insamlande materialet redan är normalfördelat 

(Bryman & Bell, 2013; Halvorsen, 1992). 
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5.1.3 Bivariat analys 

 

Korrelationsmatris  

I korrelationsmatrisen studeras hur den oberoende variabeln och studiens kontrollvariabler 

korrelerar med den beroende variabeln samt med varandra.  

 

De variabler som var signifikanta var det på en 1-procentig nivå alternativt 5-procentig. 

Kontrollvariablerna Lg10_ålder, Lönsamhet, Lönsamhet_lön, Soliditet och Reporänta visade 

på signifikanta positiva samband med låneräntan. PPE och Lg10_Räntetäckningsgrad fick ett 

signifikant negativt samband. I övrigt, utifrån denna korrelationsmatris, kunde det utläsas att 

den oberoende variabeln revisor var signifikant och uppvisade ett negativt samband.  

 

Tabell 6. Korrelationsmatris  

 

 

  

2013-2012 & 2010-2009 1a 2a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 

1a. Låneränta 1                   
2a. Revisor -,046** 1                 
3a. Lg10_Ålder ,100** ,116** 1               
3b. Ln_tillväxt -,027** 0,009 -,127** 1             
3c. Soliditet ,022** 0,006 ,215** -0,005 1           
3d. Lönsamhet ,287** -,049** -,132** ,108** -,042** 1         
3.e Lönsamhet_lön ,264** -,056** -,130** ,093** -,025** ,967** 1       
3f. PPE -,222** 0,006 -,023** 0 -,127** -,369** -,350** 1     
3g.Lg10_räntetäckningsgrad -,066** -,017** -,063** ,139** ,215** ,056** ,047** ,020** 1   
3h. Reporänta ,052** -,934** -,175** -0,009 -,031** ,060** ,065** -,013* ,017** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).               
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).               
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5.2 Regressionsanalys  

5.2.1 Multipel linjär regressionsanalys  

Regressioner som genomförts på studien är av typen multipel linjär regression. Syftet med 

regressionerna var att undersöka hur valet att använda sig av en revisor påverkar låneräntan 

för mikroföretag. Eftersom en multipel linjär regression kan ta hänsyn till flera faktorer som 

kan påverka låneräntan samtidigt, passar den in i studien. Det finns ett antal kontrollvariabler 

som kan påverka låneräntan för ett mikroföretag, dessa har bestämts utifrån teorier och 

tidigare forskning. Regressionerna har tagit hänsyn till dessa variabler för att stärka resultatet 

av studien. När regressionerna genomfördes användes ett 90-procentigt konfidensintervall. I 

studien har justerad förklaringsgrad (R2) undersökts närmare då den tar i hänsyn till flera 

oberoende variabler. Den beskriver hur förklarande den multipla regressionsanalysen 

sannolikt kommer att vara och visar den procentuella variationen hos den beroende variabeln 

som kan förklaras av regressionen. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Kompletterande analyser 

När datan hade samlats in och företag som inte skulle ingå i studien rensats bort gjordes ett 

antal försök att genomföra linjära multipel regressioner. Det första försöket baserades på de 

bokslut som fanns kvar innan vi bestämde gränsvärden. Detta medförde att vi hade ett större 

urval men när univariat analysen genomfördes var datan inte normalfördelad, vilket är ett 

grundläggande krav för att kunna genomföra en regression (Bryman & Bell, 2013).  Även 

logaritmering och kvadrering genomfördes på de olika variablerna, datamaterialet påvisade 

ändå inte en normalfördelning.  

 

Eftersom datamaterialet inte var normalfördelat genomfördes ett försök att plocka bort 

extremvärden. Det första försöket var att plocka bort 1 procent av de totala boksluten, vilket 

baserades på att plocka bort extremvärden som uppkom via boxplot-diagram. Även detta 

medförde att datamaterialet inte var normalfördelad, även med logaritmering och kvadrering. 

Därför rensades även 5 procent och sedan 10 procent av de totala boksluten bort, dock blev 

det inte någon förbättring, datan var fortfarande inte normalfördelad.  

 

Därefter studerades de olika värdena i boksluten för att se efter om det var extremvärden och 

onormala värden presenterade. Då gjordes bedömningen att det fanns ett antal bokslut som 

hade väldigt höga respektive låga värden i jämförelse med övriga bokslut. Efter en närmare 
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granskning av värdena gjordes bedömningen att gränsvärden var det bästa sättet att komma 

runt problemet med normalfördelningen. Därefter fastställdes gränsvärden som presenterades 

i kapitel 4. När gränsvärden användes fick vi en approximativ normalfördelning efter 

logaritmering och kvadrering av vissa variabler. Eftersom studien har använt sig av 

gränsvärden har en mängd data plockats bort från den ursprungliga datainsamlingen, hur detta 

påverkar studien kommer diskuteras närmare i avsnittet begränsningar samt reservationer.  

 

Eftersom datan nu var normalfördelad kunde linjära multipel regressioner genomföras. Utöver 

de regressioner som presenteras i arbetet har även test att exkludera icke signifikanta variabler 

från de olika regressionerna genomförts, dock genererade detta inte någon skillnad i utfallet 

av regressionerna därav har dessa inte presenterats i arbetet. 

 

Modellernas förklaringsgrad 

Förklaringsgraden i studien är relativt normal i jämförelse med andra studier inom området 

som har haft ett R2-värde mellan 9,7 procent och 55,9 procent (Cole, 2013; Minnis, 2011; 

Pittman & Fortin, 2004). Baserat på detta har vi kommit fram till att förklaringsgraden ligger 

på en nivå som är godtagbar i detta sammanhang då studien visade på en förklaringsgrad som 

rörde sig kring mellan 7 och 13,3 procent.   

 

Först genomfördes en regression på ursprungsdatan (som inkluderade samtliga variabler), 

detta resulterade i att variablerna Lönsamhet och Lönsamhet_lön hade ett högt VIF-värde 

vilket tyder på att variablerna var högt korrelerade. Detta medförde att en av dessa 

exkluderades ur regressionen eftersom vid multikollienaritet blir det svårt att bestämma 

effekterna av variablerna (Bryman & Bell, 2013). Eftersom regressionernas utfall blev 

liknande redovisas endast resultatet för regressionerna med Lönsamhet_lön som 

kontrollvariabel. Studien valde ändå att ta med reporäntan som kontrollvariabel även om 

regressionerna visade på höga VIF-värden med revisorn. Dock gjordes även regressioner för 

att undersöka om regressionen förändrades då endast en av variablerna inkluderades. 
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Regressionsmodell 1 
 
Efter att ha anpassat, analyserat och bearbetat datan som inhämtades anade vi att vår 

oberoende variabel inte riktigt stämde för alla tidsperioder. Anledningen till detta var att 

många av boksluten som presenterades under 2010-2009 inte hade någon revisor, åtminstone 

inte namngiven i det inhämtade materialet. Slopandet av revisionsplikten trädde i kraft 

november 2010 vilket gör att revisorn tidigast kan slopas för bokslut upprättade under 2011. 

Studien valde därmed utifrån detta att göra antagandet att alla bokslut som presenteras under 

perioden 2010-2009 faktiskt hade en revisor. Utifrån detta skapades en modell (modell 1) att 

analysera där bokslut från 2013-2012 ställdes mot bokslut 2010-2009 med revisor. 

Motiveringen är att vi vill studera hur låneräntan ser ut för mikroföretag som inte använder 

sig av en revisor jämfört med när mikroföretag var tvungna att ha en revisor. 

 
Först undersöktes ifall datamaterialet var normalfördelad där undersökning skedde enligt 

tidigare modeller. Histogrammet för den ostandardiserade residualen visade på att materialet 

inte var approximativt normalfördelat utan hade en mindre förskjutning åt vänster. 

Kolmogorov-Smirnov testet på den ostandardiserade residualen gav ett värde på 0. Vidare 

analyserades skevhets och toppighetsvärden för respektive variabel. Detta visade på att 

variablerna Ålder, Tillväxt och Räntetäckningsgrad inte var normalfördelade och därför 

logaritmerades dessa variabler. När detta hade genomförts kunde följande resultat av 

regressionen erhållas.  

 

Antalet bokslut utan revisor för var 14 735 stycken och 11 815 stycken bokslut med revisor. 

Förklaringsgraden i modellen var 11,3 procent, Durbin-Watson testet visade på att ingen 

autokorrelation uppstått och VIF-värden varierade mellan 1,042 och 8,202 vilket tyder på att 

multikollienaritet uppstått. Samtliga variabler blev signifikanta på 0,01-nivån förutom 

variabeln Soliditet. För variablerna Lönsamhet_lön, PPE och Lg10_räntetäckningsgrad 

stämde tecknet på koefficienterna överens med förväntat utfall. Variablerna Revisor, 

Lg10_Ålder, Ln_Tillväxt och Soliditet fick ett annat utfall än det förväntade. 
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Tabell 7. Regressionstabell för modell 1 

2013-2012 och 2010-2009 Låneränta n = 26550 
Variabel B Std. Error VIF 

Revisor 0,005*** 0,002 8,056 
Lg10_Ålder 0,014*** 0,001 1,142 
Ln_Tillväxt -0,004*** 0,001 1,042 
Soliditet 0 0,001 1,135 
Lönsamhet_lön 0,008*** 0 1,181 
PPE -0,02*** 0,001 1,174 
Lg10_Räntetäckningsgrad -0,032*** 0,003 1,086 
Reporänta 0,016*** 0,003 8,202 
R2justerat/Durbin-Watson/Sig 11,3%/1,844/<0,1 
Signifikansnivå 0,01*** 

   Signifikansnivå 0,05** 
   Signifikansnivå 0,1* 
    

Kompletterande regressioner 

För att inte snedvrida studiens resultat genomfördes ytterligare regressioner för de båda 

tidsperioderna. Studien valde att göra det på grund av att man bör vara restriktiv vid ändring i 

datamaterialet för att inte påverka studiens resultat. Därför kompletterades studien med dessa 

regressioner för att visa effekterna av det antagandet som har gjorts baserat på lagkravet för 

revisionsplikt. Den första kompletterande regressionen var att kontrollera för 

skuldsättningsgradens påverkan där två regressioner genomfördes med låg respektive hög 

skuldsättning (respektive 2A och 2B). Sedan valde studien att kontrollera för reporäntans 

påverkan och denna benämns som modell 3. Ytterligare regressioner med exkluderande av 

variabler presenteras också kortfattat. 

5.2.2 Regressioner för skuldsättningsgradens påverkan 

För att förbättra våra modeller ytterligare och undersöka skillnader valde vi att genomföra ett 

antal regressioner utöver den tidigare som presenterats. 

 

Sex regressioner har genomförts för att kunna identifiera signifikanta variabler och stärka den 

modell som använts för att förklara relationen mellan låneräntan och revisorn för 

mikroföretag. För att modellen ska antas vara stabil är det viktigt att undersöka hur och om 

variablerna förändras från en modell till en annan (Aronsson, 1999). För att förbättra vissa 

samband samt säkerställa normalfördelning har vissa variabler i modellerna logaritmerats 

alternativt kvadrerats, vilket också har gjorts i tidigare studier (Cole, 2013; Kim, Song & Tsui, 

2013; Minnis, 2011).   
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Som tidigare nämnt har studier visat på att nivån på ens skuldsättning påverkar låneräntan 

(Minnis, 2011). Datamaterialet både för perioden 2013-2012 samt 2010-2009 delades upp i 

företag som hade hög respektive låg skuldsättning (alternativt låg respektive hög soliditet). 

Företag med en skuldsättning på 70 procent eller mer ansågs ha hög skuldsättning och företag 

med en skuldsättning under 70 procent ansågs ha låg skuldsättning. Anledningen till att vi 

valde att ha 70 procent som en övre gräns är för att majoriteten av mikroföretag är beroende 

av lån i sin finansiering och har ofta en större andel lån relativt eget kapital (Bruns & Fletcher, 

2008). Minnis (2011) upptäckte också i sin studie att mikroföretagen var högt belånade där de 

totala skulderna i genomsnitt var två tredjedelar av de totala tillgångarna. Därmed anser 

skribenterna att nivån kan justeras upp något för att selektera de företag som är högt belånade 

i relation till andra mikroföretag. 

 

Tidigare regressioner visade på ett högt VIF-värde mellan de olika lönsamhetsvariablerna 

vilket också kunde konstateras för efterföljande modeller. Därför exkluderades ett av 

lönsamhetsmåtten och endast Lönsamhet_lön användes som kontrollvariabel för lönsamhet i 

modellerna. Dock genomfördes fortfarande regressioner med det andra lönsamhetsmåttet för 

att se om resultatet skiljde sig åt beroende på vilken variabel som använts. Eftersom resultatet 

blev liknande presenteras endast Lönsamhet_lön variabeln. I modell 1 resulterade 

regressionen i höga VIF-värden mellan revisorn och reporäntan. Därmed valde studien att 

genomföra regressioner där skuldsättningsgradens påverkan undersöktes samt där revisorn 

och reporäntan exkluderades.  

 

Regression låg skuldsättningsgrad 2A 

Först genomfördes regressioner på företag som hade en skuldsättning under 70 procent. 

Antalet bokslut blev då 8 570 stycken vilket motsvarar 32 procent av de totala boksluten för 

de båda perioderna. Regressionen med både revisor och reporänta som kontrollvariabler 

resulterade i positiva samband med låneräntan vilket också var fallet i modell 1. 

Förklaringsgraden sjönk i jämförelse med regressionsmodell 1 vilket tyder på att modellen är 

svagare för bokslut med låg skuldsättningsgrad. Liknande resultat uppstod när 

kontrollvariabeln revisor exkluderades från modellen och ingen vidare analys gjordes för 

detta resultat. När kontrollvariabeln Reporänta exkluderades uppkom ett negativt samband för 

variabeln Revisor vilket avvek från tidigare regressioner.  
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Tabell 8. Regressionstabell för låg skuldsättning 2A 

 

 

Regression hög skuldsättningsgrad 2B 

En ny regression genomfördes men tog nu hänsyn till bokslut med en skuldsättning över 70 

procent. Antalet bokslut blev då 17 980 stycken vilket motsvarar 68 procent av det totala 

antalet bokslut som studerades i modell 1. Som i tidigare modeller undersöktes 

datamaterialets normalfördelning. I tidigare modeller har normalfördelningen testats utifrån 

att analysera tre olika funktioner och samma analys tillämpades i denna regression. 

Histogrammet för den ostandardiserade residualen visade på att materialet var approximativt 

normalfördelat. Kolmogorov-Smirnov testet på den ostandardiserade residualen gav ett värde 

på 0. Vidare analyserades skevhets och toppighetsvärden för respektive variabel. Detta visade 

på att variablerna Ålder, Tillväxt, Soliditet och Räntetäckningsgrad inte var normalfördelade 

och därför logaritmerades variablerna samt kvadrerades variabeln Soliditet. När detta hade 

genomförts kunde följande resultat av regressionen erhållas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Låneränta n =8570 

Variabel B Std. Error VIF 
Revisor 0,007* 0,04 17,451 
Lg10_Ålder 0,009*** 0,001 1,133 
Ln_Tillväxt 0,001 0,002 1,065 
Soliditet 0,014*** 0,004 1,081 
Lönsamhet_lön 0,007*** 0 1,178 
PPE -0,02*** 0,002 1,086 
Lg10_Räntetäckningsgrad -0,041*** 0,004 1,089 
Reporänta 0,018*** 0,007 17,523 
R2justerat/Durbin-Watson/Sig 7,2%/1,987/<0,1 
Signifikansnivå 0,01*** 

   Signifikansnivå 0,05** 
   Signifikansnivå 0,1* 
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Tabell 9. Regressionstabell för hög skuldsättning 2B 

 
Låneränta n=17980 

Variabel B Std. Error VIF 
Revisor 0,04*** 0,002 6,442 
Lg10_Ålder 0,014*** 0,001 1,092 
Ln_Tillväxt -0,006*** 0,001 1,034 
Soliditet_R 0,033*** 0,006 1,064 
Lönsamhet_lön 0,009*** 0 1,207 
PPE -0,018*** 0,001 1,195 
Lg10_Räntetäckningsgrad -0,019*** 0,004 1,081 
Reporänta 0,17*** 0,003 6,604 
R2justerat/Durbin-Watson/Sig 13,2%/2,014/<0,1 
Signifikansnivå 0,01*** 

   Signifikansnivå 0,05** 
   Signifikansnivå 0,1*** 
    

Regressionens resultat skiljde sig inte avsevärt från resultatet i modell 1. Variabeln Revisor 

var fortfarande signifikant på 0,01-nivån med en positiv koefficient. Ytterligare förändring i 

resultatet var att variabeln Soliditet_R var i denna modell positivt signifikant på 0,01-nivån. 

Durbin-Watson värdet har också ökat från 1,844 till 2,014 men fortfarande tyder det på att 

ingen autokorrelation uppstår.  

 

Modellens förklaringsgrad var 13,2 procent och tecken på multikollienaritet har identifierats 

då VIF-värdena varierade mellan 6,442 och 6,604. Samtliga kontrollvariabler var signifikanta 

på 0,01-nivå. 

 

Tecknen på koefficienterna för variablerna stämde inte helt överens med förväntat utfall. 

Endast för variablerna PPE och Räntetäckningsgrad överensstämde tecknet på koefficienten 

med det förväntade utfallet. Resterande variabler visade på ett motsatt samband i jämförelse 

med det förväntade.  

 

Vi konstaterade att modell 2B var relativt starkare då förklaringsgraden ökade från 11,3 

procent till 13,2 procent och signifikansvärdena har förbättrats.  Detta skulle kunna tyda på att 

modellen var bättre anpassad för företag med hög skuldsättningsgrad. 

 

När reporäntan exkluderades från modellen blev koefficienten för kontrollvariabeln Revisor 

negativ på 0,01-nivån, vilket är liknande resultatet för lågt skuldsatta bokslut. Detta kommer 

att diskuteras närmare i slutsats och diskussion. Ytterligare regression gjordes där revisorn 
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exkluderades från modellen men ingen vidare analys tillämpades då reporäntan fick liknande 

samband som i modell 1.  

 

Regressionsmodell 3 för bokslut 2013-2012 

Studien valde dessutom att göra en regression där endast bokslut för perioden 2013-2012 

inkluderas. Därmed har reporäntan varit konstant och har exkluderats. Detta genomfördes för 

att undersöka vilken effekt revisorn visar, utan hänsyn till reporäntan. Resultatet visade även 

att om reporäntan exkluderas förändras inte sambandet mellan revisorn och låneräntan utan 

blir fortfarande positivt signifikant på 0,01-nivån. I tabell 10 nedan går det att utläsa att 

förklaringsgraden blev 11 procent och Durbin-Watson värdet uppgick till 1,834. Regressionen 

som genomförts för perioden 2013-2012 visar att det finns ett positivt samband mellan 

låneräntan och revisorn. För att stärka regressionens resultat inkluderades även ett antal 

kontrollvariabler. Variabeln Lg10_Ålder har ett positivt samband med låneräntan vilket 

innebär att äldre företag har en högre låneränta än yngre företag. Utifrån litteraturen hade ett 

omvänt samband förväntats. Lönsamhet_Lön hade också ett positivt samband med låneräntan. 

Företag som har en tillväxt har en lägre låneränta enligt regressionen som genomförts i 

studien. Kontrollvariabeln PPE hade ett signifikant negativt samband med låneräntan, vilket 

innebär att företag som har en större mängd materiella tillgångar erhåller en lägre låneränta. 

Ett negativt samband med låneräntan kunde konstateras med variabeln 

Lg10_Räntetäckningsgrad. Soliditet var den enda variabeln i regressionen som inte var 

signifikant.  

 

Tabell 10. Regressionstabell avseende reporäntan, modell 3 

2013-2012 Låneränta n=15 616 
Variabel B Std. Error VIF 

Revisor 0,006*** 0,002 1,034 
Lg10_Ålder 0,016*** 0,001 1,152 
Ln_Tillväxt -0,004** 0,002 1,065 
Soliditet -0,002 0,002 1,154 
Lönsamhet_lön 0,008*** 0 1,177 
PPE -0,018*** 0,001 1,16 
Lg10_Räntetäckningsgrad -0,035*** 0,004 1,096 
R2justerat/Durbin-Watson/Sig 11%/1,927/<0.1 
Signifikansnivå 0,01***       
Signifikansnivå 0,05**       
Signifikansnivå 0,1*       
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Sammanfattning av resultatet för variablerna 
 
Revisor 
Det förväntande sambandet mellan den oberoende variabeln revisorn och den beroende 

variabeln låneränta förväntades vara negativt.  Korrelationsmatrisen visar på en signifikant 

negativ korrelation med låneräntan. I samtliga regressioner som inkluderar både revisorn och 

reporäntan erhålls en positiv koefficient för variabeln som är signifikant på 0,01-nivån, 

förutom i modell 2A där den blir signifikant på 0,05-nivån.  

 

Ålder 

I korrelationsmatrisen finns det en signifikant positiv korrelation med låneräntan. I samtliga 

regressionsmodellerna som presenteras är koefficienten för variabeln positivt signifikant på 

0,01-nivån. Resultatet för denna kontrollvariabel blev inte som förväntat, det förväntade 

utfallet var att det skulle finnas ett signifikant negativt samband. 

 

Tillväxt 

Enligt korrelationsmatrisen finns det en signifikant negativ korrelation mellan Ln_Tillväxt 

och låneräntan som skiljer sig från det förväntade positiva utfallet. I de regressioner som 

presenteras blir sambandet negativt med en signifikans på 0,01-nivån förutom i modell 2A där 

den inte blir signifikant.  

 

Soliditet 

För variabeln Soliditet går det att utläsa att det finns en signifikant positiv korrelation med 

låneräntan i korrelationsmatrisen vilket inte stämmer överens med det förväntade utfallet. I 

regressionsmodell 2A och 2B blir sambandet positivt och signifikant men ej signifikant i 

modell 1 och 3. Resultatet är inte enligt förväntan eftersom vi beräknat soliditet som eget 

kapital dividerat med totala tillgångar och inte skulder dividerat med totala tillgångar som 

tidigare studier gjort vilket gör att vi bör förvänta ett negativt samband. 

 

Lönsamhet_lön 

Korrelationsmatrisen visar att Lönsamhet_lön har en positiv korrelation med låneräntan. I 

regressionsmodellerna är variabeln stabil och får samma koefficient samt signifikans. 

Resultatet från korrelationsmatrisen och regressionsmodellerna stämmer överens med 

förväntat utfall.  
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PPE 

Korrelationsmatrisen påvisar ett signifikant negativt samband mellan låneräntan och PPE. 

Regressionsmodellerna visar också på ett signifikant negativt samband mellan låneräntan och 

PPE. Det förväntade utfallet stämmer överens med resultatet från korrelationsmatrisen och 

regressionsmodellerna.  

 

Räntetäckningsgrad 

För kontrollvariabeln Lg10_Räntetäckningsgrad visar korrelationsmatriserna på ett signifikant 

negativt samband med låneräntan.  I regressionsmodellerna finns ett signifikant negativt 

samband på 0,01-nivån. Resultat överensstämmer med förväntat utfall då studien förväntade 

sig ett signifikant negativt samband med låneräntan.  

 

Reporänta 

Kontrollvariabeln Reporänta i korrelationsmatrisen visar på ett signifikant positivt samband 

med låneräntan. I samtliga modeller som presenterats där reporäntan inkluderas (modell 1, 2A 

och 2B) blir koefficienten positiv med en signifikans på 0,01-nivån. Både ett positivt och ett 

negativt samband kunde förväntas.   
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av hypotesprövningen. Vidare besvaras även syftet 

och hypotesen i detta kapitel. 

 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera hur slopandet av revisionsplikten 

har påverkat låneräntan för mikroföretag. Slopandet har lett till att mikroföretag nu kan välja 

om de vill ha en revisor eller ej. Eftersom det finns flera faktorer som påverkar låneräntan har 

även kontrollvariabler använts i uppsatsen, vilket har lett till en minskad risk att dra felaktiga 

slutsatser. 

 

De teorier som har legat till grund för framställningen av uppsatsens hypotes har inte endast 

varit tidigare forskning och studier utan har också bestått av agentteori, institutionell teori, 

samt intressentteori. Hypotesen som sedan framställdes var ifall låneräntan är lägre för 

mikroföretag som frivilligt väljer att bli reviderade i jämförelse med företag som inte väljer 

det. För att kunna besvara denna hypotes gjordes en databasstudie som med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS bearbetades och analyserades. 

 

I de regressionsmodeller som genomfördes där revisorn och reporäntan är inkluderade finns 

det ett signifikant positivt samband mellan revisorn och låneräntan. Däremot visade 

regressionsmodellerna att multikollienaritet uppstod mellan variablerna revisor och reporänta. 

På grund av detta genomfördes regressioner där en av dessa exkluderades. När reporäntan 

exkluderades från regressionerna ändrades revisorns koefficient. Ytterligare regression 

genomfördes som endast inkluderar företag under perioden 2013-2012, i denna period 

användes samma snittränta avseende reporäntan. Detta resulterade i att revisorn fortfarande 

fick ett signifikant positivt samband med låneräntan. Detta indikerar på att koefficienterna är 

instabila och det blir problematiskt att studera de individuella effekterna. Detta tyder på att det 

finns andra aspekter som banker tar hänsyn till förutom revisorn när de bestämmer låneräntan. 

Därmed dras slutsatsen att det finns andra faktorer än revisorn som påverkar låneräntan och 

den ställda hypotesen förkastas. 
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6.2 Diskussion och slutsats   
I denna studie har fem av kontrollvariablerna fått samma riktning på sin koefficient i varje 

modell som använts.  

 

Tabell 11: Tabell över tecken på koefficienterna 

 
Modell 

Variabel 1 2A 2B 3 
1. Revisor 0,005*** 0,007* 0,04*** 0,006*** 
2. Lg10_Ålder 0,014*** 0,009*** 0,014*** 0,016*** 
3. Ln_Tillväxt -0,004*** 0,001 -0,006*** -0,004** 
4. Soliditet (R för 2B) 0 0,014*** 0,033*** -0,002 
5. Lönsamhet_lön 0,008*** 0,007*** 0,009*** 0,008*** 
6. PPE -0,02*** -0,02*** -0,018*** -0,018*** 
7. Lg10_Räntetäckningsgrad -0,032*** -0,041*** -0,019*** -0,035*** 
8. Reporänta 0,016*** 0,018*** 0,17*** - 
 

Slutsatsen som kan dras är att oavsett vilken modell som används visar regressionerna på 

likadana samband, förutom när vi exkluderat reporäntan från regressionerna. Variabeln 

Soliditet blir icke-signifikant i modell 1 samt modell 3, dessutom skiftar den tecken i modell 

3. Utöver detta skiftar variabeln Ln_tillväxt tecken på koefficienten i modell 2A. Dock är det 

ett väldigt svagt samband som inte är signifikant och därför går det att dra slutsatsen att 

kontrollvariablerna är stabila över modellerna.  

 

6.2.1 Revisorn och reporäntan 

I de regressioner där både revisorn och reporäntan är inkluderade finner vi ett positivt 

samband. Dock blir sambandet mellan revisorn och låneränta negativt när reporäntan 

exkluderas. Eftersom det uppstår multikollienaritet mellan dessa variabler går det inte att 

avgöra vilken individuell effekt de har på låneräntan. Ett resonemang kring detta är att det 

finns andra faktorer och annan data än kvantitativ som påverkar låneräntan (Berry & 

Robertson, 2006; Nilsson & Öhman, 2012). Som nämnts i teorin kan företag välja att använda 

sig av en revisor för att signalera att de är av typen lågrisk. Även om studien inte kan 

konstatera att låneräntan påverkas av revisorn kan högrisk företag använda sig av en revisor 

för att försöka förmedla en lägre risk. (Melumad & Thoman, 1990; Lennox och Pittman, 

2011) 
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En aspekt som kan påverka låneräntan är relationen mellan banken och mikroföretaget. De 

företag som har haft en bra betalningshistorik kan ha blivit beviljade större krediter till en 

lägra låneränta (Cole, 2013). Eftersom den här studien har stött på multikollienaritet kan den 

här typen av aspekter möjligen ha en påverkan på låneräntan.  

 

Tidigare studier har visat på att de som väljer att använda sig av en revisor har en signifikant 

lägre låneränta i jämförelse med de som avstår användandet av en revisor Eftersom 

multikollienaritet uppstått vid genomförande av regressioner stämmer studien inte överens 

med tidigare forskning inom området. (Minnis, 2011; Kim et al., 2011; Blackwell, Noland & 

Winters, 1998). 

 

6.2.2 Bolagets ålder 

I samtliga regressioner som presenteras i den empiriska analysen finns det en signifikant 

positiv relation mellan bolagets ålder och låneräntan. Utifrån detta resultat kan vi dra 

slutsatsen att äldre företag erhåller en högre låneränta än yngre företag. 

 

Äldre företag har oftast en högre kreditvärdighet, lönsamhet och är diversifierade i större 

utsträckning än yngre företag. Sannolikheten för att de ska få finansiella svårigheter är 

därmed lägre i jämförelse med yngre företag. (Cole, 2013) Resultatet av denna studie går 

dock emot tidigare forskning då regressionerna som presenterats visar på att äldre företag har 

en högre låneränta. Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv kan resultatet motiveras med att även 

om äldre företag generellt är mer informationstransparenta så kan företagets ålder vara ett 

dåligt mått att mäta informationsasymmetrin. Detta eftersom att det fortfarande kan finnas 

väldigt lite information tillgänglig om mikroföretag även om de är äldre (Ortiz-molina & 

Penas, 2007). 

 

En annan aspekt till att äldre företag har en högre låneränta kan bero på att de varit aktiva 

under en längre period och under perioden har de vuxit och blivit större. Alle och Yohn 

(2009) hävdar att företag blir mer komplexa när de blir större. Dessa företag behöver inte ha 

en stor tillväxt men om de varit aktiva och haft en tillväxt år till år kan det skilja sig mycket 

från då företaget startades.  
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En annan anledning till att låneräntan är högre för äldre företag kan förklaras genom 

institutionella isomoforma påtryckningar. Enligt Eriksson och Zetterqvist (2009) samt Thorell 

och Norberg (2005) kan banker ställa krav på företaget att de måste uppfylla vissa kriterier för 

att exempelvis få ett lån beviljat. Äldre företag kan i dessa fall motställa sig kraven och hålla 

sig till de rutiner de alltid haft. Detta kan innebära att bankerna då svarar med att höja 

låneräntan för dessa företag.   

6.2.3 Tillväxt 

Slutsatsen vi kan dra från resultatet för variabeln Tillväxt från de olika regressionsmodellerna 

är att det finns en signifikant negativ relation med låneräntan. Resultaten visar på att företag 

som har en högre tillväxt har en lägre låneränta. Att företag har en ökad tillväxt kan ses som 

en lägre risk för företag att gå i konkurs eftersom företaget växer. Banker anses vara rationella 

i sin bedömning av risk och om företag har en hög tillväxt kan detta medföra att låneräntan 

blir lägre för dessa företag (Stiglitz & Weiss, 1981). Vid kreditbedömning tar banktjänstemän 

hänsyn till företagets fortlevnadsförmåga, en hög tillväxt kan tyda på goda framtidsutsikter 

(Bruns, 2004).  

6.2.4 Kapitalstruktur 

Kontrollvariabeln Soliditet har varierat mellan de olika regressionerna. En anledning till att 

sambandet skiljer sig åt mellan de olika regressionerna kan vara på grund av att det är 

banktjänstemännen som genomför och tar beslut om mikroföretaget ska få ett lån (Bruns, 

2004). Eftersom banktjänstemannen genomför denna process och är själv ansvarig för 

kreditbedömningen kan bedömningen av låneräntan och kreditvärdigheten skilja sig åt från 

företag till företag. Banker anses vara rationella i prissättningen enligt Stiglitz och Weiss 

(1981), därav kan ett företag som har en låg soliditet ibland få en lägre låneränta eftersom 

banktjänstemannen tror på att företaget är kreditvärdigt. Utöver detta kan ett företag vara högt 

belånade just nu men framtidsutsikterna kan se goda ut, vilket också är en stor del i 

kreditbedömningen (Svensson, 2003). Sedan finns det även en risk med att låna ut till företag 

som har en låg soliditet. Svensson och Ulvenblad (1994) hävdar i sin studie att företag som 

har för låg soliditet kan ha höga räntekostnader som kan överväldiga företaget. 

6.2.5 Lönsamhet 

I de fall då företag är lönsamma visar regressionerna på att det finns ett samband med en 

högre låneränta. När företag är lönsamma får de mer likvida medel som kan användas till 

olika typer av investeringar. När dessa företag har möjligheten att välja att investera sitt 
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kapital kan risken bli högre för bankerna vilket kan kopplas till adverse selection och moral 

hazard problemet (Binks, Ennew & Reed, 1992). Detta medför också att det blir svårt för 

banker att genomföra sin kreditbedömning, eftersom det är svårt att fastställa vart och hur 

företaget kommer se ut i framtiden (Svensson & Ulvenblad, 1994). När företag sedan väljer 

att investera sitt kapital förändras även företagets komplexitet enligt Alle och Yohn (2009). 

Detta kan i enighet med Stiglitz och Weiss (1981) studie betyda att bankerna väljer att 

förknippa en högre lönsamhet med en högre låneränta. 

6.2.6 Materiella anläggningstillgångar 

Enligt denna studie har företag med materiella anläggningstillgångar (PPE) en lägre låneränta 

i samtliga modeller som använts. Tidigare forskning hävdar att banker kan använda 

anläggningstillgångarna som säkerhet för lånet. Studiens resultat stämmer överens med 

tidigare forskning. (Cole, 2013; Miller & Smith, 2002; Minnis, 2011) 

6.2.7 Räntetäckningsgrad 

För kontrollvariabeln räntetäckningsgrad kan vi konstatera för samtliga regressioner att det 

finns ett negativt samband med låneräntan. I de fall då företaget har en hög 

räntetäckningsgrad kommer dessa företag erhålla en längre låneränta enligt regressionerna.  

Regressionernas resultat stämmer överens med tidigare forskning där bland annat Dothan 

(2006) påstår att banker använder sig av räntetäckningsgraden för att bedöma risken. 

Tillsammans med Stiglitz och Weiss (1981) resonemang om att banker är rationella, bör 

låneräntan bli lägre vid en hög räntetäckningsgrad vilket våra resultat visar på.  

6.3 Reflektioner kring studiens resultat 
Studien har inte analyserat eller undersökt vilken effekt mjuk data har på låneräntan för 

mikroföretag. Även om tidigare studier menar på att banker främst använder sig av kvantitativ 

data vid en kreditbedömning kan mjuk data spela en större roll när det kommer till 

mikroföretag (Berry & Robertson, 2006; Nilsson & Öhman, 2012). Tidigare forskning inom 

området hävdar att mikroföretag har svårigheter att upprätta information som speglar 

verkligheten som även är tillförlitlig. (Berger & Udell, 1998; Hernández-Cánovas & 

Martínez-Solano, 2007) Dock hävdar Sigbladh och Wilow (2008) motsatsen och anser att det 

finns tillräcklig med offentliga myndigheter i Sverige för att banker ska kunna sammanställa 

relevant och uppdaterad information i form av kreditupplysningar. Tillämpat på denna studie 

skulle detta betyda att andra faktorer har en påverkan på låneräntan. Resultaten av 
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regressionerna pekar på att vissa kontrollvariabler har en signifikant påverkan på låneräntan, 

beroende på vilken modell som studeras.  

 

Eftersom multikollienaritet uppstått kan det finnas andra faktorer som påverkar låneräntan. 

Det är banktjänstemannen som utifrån sin egen bedömning bestämmer om ett lån ska beviljas 

eller inte. Utöver siffermaterial, som en revisor till viss mån kan attestera, kan kreditgivaren 

även ta företagsledaren och affärsidén i beaktning vid beslutsfattandet (Miller & Smith, 

2002). Eftersom studien inte tagit hänsyn till mjuk data kan studien inte konstatera dess effekt 

på låneräntan.  

6.4 Reservationer 
Denna studie har inte tagit hänsyn till mjuk data som exempelvis relationer mellan banker och 

mikroföretag. Den nuvarande forskningen hävdar att det finns många aspekter inom mjukdata 

som kan påverka låneräntan för mikroföretag (Minnis, 2011). Utöver detta tar oftast 

banktjänstemän beslut baserat på deras uppfattning av företaget, detta omfattar både finansiell 

data som mjuk data (Bruns, 2004). Därav finns det en sida av hur låneräntan bestäms för 

mikroföretag som denna studie inte tagit hänsyn till. Ett exempel på detta är att banken kan 

kräva att låntagaren ställer en personlig borgen för att kunna erhålla lån. Vi har valt att studera 

hård data (finansiell data) eftersom denna typ av data inte är lika enkel att manipulera. Det är 

även lättare att få en överblick över data då den ofta presenteras i siffror. Detta skulle inte 

vara möjligt med mjuk data, eftersom den lätt kan manipuleras samt är det svårt att presentera 

och utvärdera exempelvis relationer mellan banker och företag. 

 

Studien har även valt att använda gränsvärden för att rensa bort värden som inte ansågs vara 

realistiska. Denna bortrensning var baserad på vilka värden boksluten i urvalet hade. Utifrån 

egna bedömningar över vad som ansågs vara normalt valdes en mängd av boksluten bort från 

urvalet. Detta kan medföra att studien har blivit snedvriden utifrån våra egna uppfattningar. 

Dock ville vi inte ta med värden som exempelvis 500 procent i låneränta i regressionerna som 

genomfördes. Detta ansåg vi inte vara ett rimligt värde. 

 

En annan motivering till att vi valt att använda oss utav gränsvärden var på grund av att 

minimera risken av felaktig data från databasen.  När data hämtades från Retriever Business 

påhittades ett antal fel i boksluten. När vi genomförde en slumpad kontrollräkning av 

exempelvis summan av totala skulder, fann vi i en del fall felaktiga uppgifter. Det kunde 
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framgå att totala skulder var 20 när det egentligen, efter att manuellt summerat skulderna, 

borde stått 200. Ett annat fel som påträffades var att en del av företagen som var aktiva 2010-

2009 inte hade en revisor. Då vi genomfört en databasstudie har vi inte haft lika god 

kännedom över värdena i jämförelse med ifall vi studerat varje enskilt företag var för sig och 

tagit fram sifforna på egen hand.  

 

Eftersom vi använt gränsvärden i studien, går det inte att generalisera resultatet av studien för 

alla mikroföretag i Sverige. Genom användningen av gränsvärden har studien riktat sig mot 

företag som ligger inom valda gränser, detta medför att generalisering enbart är applicerbart 

på företag som förhåller sig inom gränserna.  

 

Det finns ett flertal variabler som identifierats som signifikanta så som lånevillkor, säkerheter 

och längden på relationen mellan bank och låntagare. Dessa har inte inkluderats i denna studie 

på grund av brist på tillgång till denna information. Framtida studier kan förbättra våra 

modeller genom att ta hänsyn till just denna mjuka information. Det har även visat sig i 

tidigare studier att endast använda sig av finansiella variabler kan skapa mer problem än vad 

de löser (Minnis, 2011). Även om vi har försökt att eliminera dessa oroligheter med hjälp av 

flertal tester och metoder kan endast ett helt naturligt experiment fullständigt utesluta detta. 

 

En annan del som studien inte har tagit hänsyn är de företag som inte har några lån från 

kreditinstitut, utan endast företag som har lån har inkluderats i studien.   

 

Det vår studie ändå kan bidra med är att påvisa svårigheter med att kunna dra en generell 

slutsats enbart av finansiell data.  

6.5 Begränsningar 
I ett försök till att göra studiens resultat starkare har kontrollvariabler använts. En märkbar 

faktor som kan ha haft en påverkan är den stora mängd extremvärden som förekom i 

datamaterialet vid närmare studerande i statistikprogrammet SPSS. Vi valde att använda 

gränsvärden för att begränsa extremvärdena i datamaterialet, dessa gränsvärden var bland 

annat baserade på egna tolkningar.  

 

Studien är en databasstudie vilket gjorde att ett bredare urval kunde användas då tillgången till 

data var mer omfattande. Det stora urvalet kan dock haft en påverkan genom att risken för att 
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ett större antal extremvärden skulle förekomma blev högre. Detta kan ha lett till att resultatet 

inte blev så tillfredställande som förväntat. Men genom att använda olika statistiska tekniker 

som logaritmering samt att inkludera gränsvärden kunde resultatet förbättras. Studien skulle 

kunna ha undersökt ett mindre urval där årsredovisningar studerats närmare. Frågan blir då 

hur representativ studien hade blivit då ett större urval ökar möjligheten till att generalisera ett 

resultat (Bryman & Bell, 2013; Halvorsen, 1992). 

 

6.6 Praktiska implikationer 
Resultatet från denna studie kan relateras till mikroföretag, revisorer och kreditgivare. 

Mikroföretagen kan använda studien till att se nyttan med användandet av en revisor. 

Revisorerna kan använda resultatet till att utvärdera sin egen roll och hur den kan förbättras 

eller stärka deras och revisionens värde och nytta. Studien kunde inte konstatera den 

individuella effekten mellan revisorn och låneräntan. 

 

Tidigare studier har visat på att bland annat banker är positivt inställda till användandet av en 

revisor då de stärker finansiella rapporters trovärdighet (Blackwell, Noland & Winters, 1998; 

Kim et al., 2011). Resultatet från studien kan dock visa på att det kan finnas andra faktorer än 

just de finansiella rapporterna och revisorn som har en avgörande roll för ett mikroföretags 

lånevillkor.  

6.7 Forskningsbidrag 
Studien har visat på att det finns relevanta aspekter som kan föras vidare och som man kan ta 

lärdom av. Att genomföra en sådan här studie är ganska omfattande och tidskrävande och de 

problem som uppkom i studien kan för framtida undersökningar lättare undvikas. Det 

förekom en del extremvärden, värden som kan uppfattas som orimliga. Dessa kan ha uppstått 

just på grund av att företag som inte använder sig av en revisor har sämre kvalitet i sina 

redovisningsrapporter vilket kan resultera i att nyckeltal kan se orimliga ut. Studien har även 

visat på svårigheten att bestämma revisorns individuella effekt på låneräntan och kan innebära 

att det finns andra faktorer som bestämmer låneräntan. 
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6.8 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har endast tagit hänsyn till hård data som framtagits och ingen hänsyn har tagits 

till relationer mellan företag och banker. Det finns flera aspekter som påverkar låneräntan och 

kreditbedömning så som mjuk data (Minnis, 2011). Ett förslag till fortsatt forskning är att 

komplettera denna studie genom att studera hur relationen mellan företag och banker påverkar 

låneräntan samt hur revisorns roll i denna relation ser ut. Denna studie skulle dessutom kunna 

genomföras genom att manuellt gå in och läsa årsredovisningar och studera vilket resultat det 

får. 

 

För vidare forskning skulle andra eventuella beräkningar av kontrollvariablerna kunna utföras 

och sedan jämföras med resultaten som erhölls i denna studie. Lönsamhetsmåttet är 

exempelvis en kontrollvariabel som kan beräknas och analyseras på ett flertal sätt.   

 

Det skulle vara intressant att undersöka närmare ifall och hur mycket företagen sparar genom 

att välja bort revisorn och jämföra med tidigare forskning. 

 

Datamaterialet som har inhämtats har haft en del brister och felaktigheter. Studien har dock i 

den utsträckning som är möjlig försökt eliminera dessa och samtidigt tagit de i beaktande vid 

utformningen av slutsats och resultat. För vidare forskning som genomförs på databasstudier 

rekommenderas det att noga bearbeta datan som presenteras och ta ett kritiskt 

ställningstagande. Det är dock värt att nämna att även fast felaktigheter och oegentligheter har 

påträffats betyder det inte allt material är felaktigt. Det handlar mer om att datamaterialet 

måste bearbetas noga och en viss försiktighet måste appliceras. 
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8. Bilagor 

8.1 Deskriptiv statistik över variabler  
Tabell 12. Deskriptiv statistik över variabler med logiritmering  

	   	  
	  Beroende	  variabel	  

	  Låneränta	  
	  Medelvärde	  	   0,085	  

Standardavvikelse	   0,045	  

	   	  	   	  Oberoende	  variabel	  
	  1.	  Revisor	  
	  Med	  revisor	   14735	  

Utan	  revisor	   11815	  

	   	  Kontrollvariabler	  
	  1.	  Lg10_Ålder	  
	  Medelvärde	  	   0,897	  

Standardavvikelse	   0,447	  
2.	  Ln_Tillväxttakt	  

	  Medelvärde	  	   0,703	  
Standardavvikelse	   0,248	  
3.	  Soliditet	  

	  Medelvärde	  	   0,215	  
Standardavvikelse	   0,231	  
4.	  Lönsamhet	  

	  Medelvärde	  	   1,512	  
Standardavvikelse	   0,936	  
5.	  Lönsamhet_lön	  

	  Medelvärde	  	   2,002	  
Standardavvikelse	   1,262	  
6.	  PPE	  

	  Medelvärde	  	   0,389	  
Standardavvikelse	   0,309	  
7.	  Lg10_Räntetäckningsgrad	  

	  Medelvärde	  	   2,033	  
Standardavvikelse	   0,091	  
8.	  Reporänta	  

	  Medelvärde	  	   0,897	  
Standardavvikelse	   0,297	  
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8.2 Skevhet och toppighetsvärden  

Tabell 13. Skevhet och toppighetsvärden utan logaritmering 

	   	   	   	  Skevhet-‐	  och	  toppighetsvärden	  
	   	  	  	   Statistic	   Std	  error	   z-‐value	  

Beroende	  variabel	  
	   	   	  Låneränta	  
	   	   	  Skewness	   0,550	   0,015	   36,667	  

Kurtosis	   -‐0,382	   0,030	   -‐12,733	  

	   	   	   	  Oberoende	  variabel	  
	   	   	  1.	  Revisor	  
	   	   	  Skewness	   0,221	   0,015	   14,733	  

Kurtosis	   -‐1,951	   0,030	   -‐65,033	  

	   	   	   	  Kontrollvariabler	  
	   	   	  1.	  Ålder	  
	   	   	  Skewness	   1,522	   0,015	   101,467	  

Kurtosis	   3,560	   0,030	   118,667	  
2.	  Tillväxttakt	  

	   	   	  Skewness	   152,715	   0,015	   10181,000	  
Kurtosis	   24213,861	   0,030	   807128,700	  

3.	  Soliditet	  
	   	   	  Skewness	   -‐0,971	   0,015	   -‐64,733	  

Kurtosis	   3,966	   0,030	   132,200	  
4.	  Lönsamhet	  

	   	   	  Skewness	   0,448	   0,015	   29,867	  
Kurtosis	   -‐0,651	   0,030	   -‐21,700	  

5.	  Lönsamhet_lön	  
	   	   	  Skewness	   0,440	   0,015	   29,333	  

Kurtosis	   -‐0,778	   0,030	   -‐25,933	  
6.	  PPE	  

	   	   	  Skewness	   0,208	   0,015	   13,867	  
Kurtosis	   -‐1,314	   0,030	   -‐43,800	  

7.	  Räntetäckningsgrad	  
	   	   	  Skewness	   2,749	   0,015	   183,267	  

Kurtosis	   15,888	   0,030	   529,600	  
8.	  Reporänta	  

	   	   	  Skewness	   -‐0,358	   0,015	   -‐23,867	  
Kurtosis	   -‐1,872	   0,030	   -‐62,400	  
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Tabell 14. Skevhet och toppighetsvärden med logaritmering 

 

  
	  
Skevhet-‐	  och	  toppighetsvärden	  

	   	  	  	   Statistic	   Std	  error	   z-‐value	  
Beroende	  variabel	  

	   	   	  Låneränta	  
	   	   	  Skewness	   0,550	   0,015	   36,667	  

Kurtosis	   -‐0,382	   0,030	   -‐12,733	  

	   	   	   	  Oberoende	  variabel	  
	   	   	  1.	  Revisor	  
	   	   	  Skewness	   0,221	   0,015	   14,733	  

Kurtosis	   -‐1,951	   0,030	   -‐65,033	  

	   	   	   	  Kontrollvariabler	  
	   	   	  1.	  Ln10_Ålder	  
	   	   	  Skewness	   -‐0,186	   0,015	   -‐12,400	  

Kurtosis	   -‐1,037	   0,030	   -‐34,567	  
2.	  Ln_Tillväxttakt	  

	   	   	  Skewness	   4,769	   0,015	   317,933	  
Kurtosis	   70,223	   0,030	   2340,767	  

3.	  Soliditet	  
	   	   	  Skewness	   -‐0,971	   0,015	   -‐64,733	  

Kurtosis	   3,966	   0,030	   132,200	  
4.	  Lönsamhet	  

	   	   	  Skewness	   0,448	   0,015	   29,867	  
Kurtosis	   -‐0,651	   0,030	   -‐21,700	  

5.	  Lönsamhet_lön	  
	   	   	  Skewness	   0,440	   0,015	   29,333	  

Kurtosis	   -‐0,778	   0,030	   -‐25,933	  
6.	  PPE	  

	   	   	  Skewness	   0,208	   0,015	   13,867	  
Kurtosis	   -‐1,314	   0,030	   -‐43,800	  

7.	  Ln10_Räntetäckningsgrad	  
	   	  Skewness	   -‐2,829	   0,015	   -‐188,600	  

Kurtosis	   48,631	   0,030	   1621,033	  
8.	  Reporänta	  

	   	   	  Skewness	   -‐0,358	   0,015	   -‐23,867	  
Kurtosis	   -‐1,872	   0,030	   -‐62,400	  
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8.3 Regressionstabeller 

Tabell 15. Regressionstabell för modell 1 utan reporänta.  

	  	   Låneränta	  n=26550	  
Variabel	   B	   Std.	  Error	   VIF	  

Revisor	   -‐0,004***	   0,001	   1,017	  
Lg10_Ålder	   0,013***	   0,001	   1,106	  
Ln_Tillväxt	   -‐0,04***	   0,001	   1,041	  
SoliditetR	   -‐0,001	   0,001	   1,133	  
Lönsamhet_lön	   0,008***	   0	   1,181	  
PPE	   -‐0,02***	   0,001	   1,173	  
Lg10_Räntetäckningsgrad	   -‐0,032***	   0,003	   1,086	  
R2justerat/Durbin-‐Watson/Sig	   11,2%/1,844/<0,1	  
Signifikansnivå	  0,01***	  

	   	   	  Signifikansnivå	  0,05**	  
	   	   	  Signifikansnivå	  0,1***	  
	   	   	  

 

8.5 Histogram 

 
Figur 3: Histogram över ostandardiserade residualen 2013-2012 

 


