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Abstract 
 

 

This study seeks to outline the reason why public limited firms choose to bear the cost 

of auditing despite the annulation of legal requirements. The aim is to provide an 

overview and a better understanding of the decisions made by such firms. My 

research work focuses solely on the dentistry branch. Relevant data has been collected 

through interviews and adequate scientific theories are implemented to canvas and 

analyse the reality of auditing for public limited firms working with dental services. 

 

The background knowledge contains historical aspects and the importance of audit 

obligations together with the fact that the law no longer regulates these conditions. To 

begin with, the regulations were institutionalised in order to prevent financial and 

fiscal criminality and offence, in public limited companies. The annual audits were 

supervised and carried out by impartial units in accordance to existing law 

enactments. The theme of this study revolves around the uprooting of audit 

obligations for public limited companies and reasons its way through the choices 

made by firms after that. The paradigmatic revocation was motivated by cost 

reduction and liberty of choice for smaller public limited corporations. I intend to 

examine and elaborate various key factors that play a vital role alongside the 

facilitating ones that have affected the choices made by the researched firms. 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörns Högskola, HT 2014 
 
Författare: Ilham Naki Ali 
 
Handledare: Peter Jönsson 
 
Examinator: Jurek Millak 
 
Titel: Revisionspliktens avskaffande – en studie om drivkrafterna som motiverar 
tandläkaraktiebolag att kvarhålla revision. 
 
Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, privata tandläkarbranschen, revision, 
revisor, intressenter, försäkran, förbättring, försäkring, komfort, legitimitet. 
 
Bakgrund: I november år 2010 fastställdes nya regler för småskaliga aktiebolag i 
Sverige. Det nya regelverket innebär avskaffning av revisionsplikten för mindre 
aktiebolag, som uppfyller ett antal kriterier, och som nu får möjlighet att välja om 
verksamheten är i behov av en revisor eller inte. Trots avskaffandet av 
revisionsplikten finns det fortfarande aktiebolag som väljer att behålla sina revisorer. 
Detta är studiens huvudsakliga frågeställning, att undersöka vilka drivkrafter som 
ligger bakom tandläkarföretagens val av revision. 
 
Syfte: Studien syftar till att beskriva och analysera vilka drivkrafter som framhålls till 
att behålla revision av de utvalda privata tandläkaraktiebolag som behåller 
revisionsplikten. 
 
Avgränsningar: Studien avgränsar sig till småskaliga aktiebolag som inte är 
revisionspliktiga, men som ändå har valt att behålla sin revisor. Av dessa har en 
avgränsning gjorts till tandläkarbranschen, där den privata tandvården valts ut. 
 
Teori: De teorier som används i denna studie är intressentteorin, revision som 
försäkring, förbättring och försäkran samt två perspektiv: komfort och legitimitet. 
 
Metod: Studien är baserad på en kvalitativ undersökning där sju telefonintervjuer har 
genomförts med utvalda privata tandläkarkliniker inom Stockholms län. 
 
Resultat: Majoriteten av respondenterna hade en positiv inställning till 
revisionsplikten. Studien resulterade i att den drivkraft som främst motiverade 
tandläkaraktiebolagen att kvarhålla revision var komfort samt legitimitet inför 
Skattemyndigheten. Det fanns även fler faktorer som motiverade 
tandläkaraktiebolagen att behålla revisionsplikten inom sin verksamhet.



4 

Förord 
 

 

Härmed önskar jag tacka min handledare Peter Jönsson för hans värdefulla 

vägledning, engagemang och motivation under hela uppsatsskrivandet. Ett stort tack 

riktas även till min examinator Jurek Millak som bidragit med kunskap och råd kring 

utveckling av uppsatsen. Utöver detta vill jag tacka mina närmaste för deras 

värdefulla tips och för att de medverkat till att min uppsats förbättrats. Slutligen vill 

jag tacka studiens respondenter som gett värdefull feedback och som dessutom 

deltagit i undersökningen. Jag vill även markera att uppsatsskrivandet har varit väldigt 

givande och lärorikt och jag ser denna process som en merit som kommer att vara till 

stor användning i arbetslivet. 

 

 

 

 

 

Stockholm, mars 2015 

 

 

 

Ilham Naki Ali 
_________________________ 

 
Ilham Naki Ali



5 

Innehållsförteckning 

1.	   Inledning ......................................................................................................................... 9	  
1.1	   Bakgrund ....................................................................................................................... 9	  
1.2	   Problembakgrund ........................................................................................................ 10	  
1.3	   Problemformulering .................................................................................................... 13	  
1.4	   Tandläkarbranschen .................................................................................................... 13	  
1.5	   Syfte ............................................................................................................................ 14	  
1.6	   Frågeställningar ........................................................................................................... 15	  
1.7	   Avgränsningar ............................................................................................................. 15	  
1.8	   Disposition .................................................................................................................. 16	  
2.	   Teoretisk referensram och tidigare forskning ............................................................... 17	  
2.1	   Revisionens, revisorns och redovisningskonsultens innebörd .................................... 17	  
2.2	   Intressentteorin ............................................................................................................ 18	  
2.3	   Intressentmodellen ...................................................................................................... 19	  
2.4	   Revision och dess drivkrafter ...................................................................................... 21	  
2.4.1	   Revision som försäkran ............................................................................................ 22	  
2.4.2	   Revision som förbättring .......................................................................................... 24	  
2.4.3	   Revision som försäkring .......................................................................................... 24	  
2.5	   Två perspektiv ............................................................................................................. 25	  
2.5.1	   Revision som komfort .............................................................................................. 25	  
2.5.2	   Revision som legitimitet .......................................................................................... 26	  
2.6	   För- och nackdelar med avskaffning av revisionsplikt ............................................... 27	  
2.7	   Sammanfattning av revisionens drivkrafter ................................................................ 28	  
2.8	   Tidigare studier ........................................................................................................... 29	  
2.8.1	   The Demand for the Audit in Small Companies in the UK ..................................... 29	  
2.8.2	   The Voluntary Choice of an Audit of Any Level of Quality ................................... 30	  
2.8.3	   Progress towards harmonization of audit exemption in the EU .............................. 31	  
2.8.4	   The demand of external auditing: Managerial share ownership, size, gearing and 

liquidity influences ................................................................................................... 31	  
2.8.5	   Sammanfattning av tidigare studier ......................................................................... 32	  
3.	   Metod ............................................................................................................................ 34	  
3.1	   Metodval ..................................................................................................................... 34	  
3.2	   Forskningsansats ......................................................................................................... 35	  
3.2.1	   Strukturerad intervju ................................................................................................ 35	  



6 

3.3	   Population ................................................................................................................... 36	  
3.4	   Urval ........................................................................................................................... 36	  
3.5	   Respondenter ............................................................................................................... 37	  
3.6	   Tillvägagångssätt ........................................................................................................ 37	  
3.7	   Databearbetning .......................................................................................................... 39	  
3.8	   Metod och källkritik .................................................................................................... 40	  
3.	   Empiri ......................................................................................................................... 41  
4.1	   Tandläkarkliniken Raskaliv AB .................................................................................. 41	  
4.1.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 41	  
4.1.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 42	  
4.2	   Tandläkarkliniken ABC Lind AB ............................................................................... 42	  
4.2.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 43	  
4.2.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 43	  
4.3	   Tandläkarkliniken Anonym AB .................................................................................. 43	  
4.3.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 44	  
4.3.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 44	  
4.4	   Tandläkarkliniken Leident AB ................................................................................... 44	  
4.4.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 45	  
4.4.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 45	  
4.5	   Tandläkarkliniken Natand AB .................................................................................... 45	  
4.5.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 46	  
4.5.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 46	  
4.6	   Tandläkarkliniken Eveca AB ...................................................................................... 46	  
4.6.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 47	  
4.6.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 47	  
4.7	   Tandläkarkliniken Credental AB ................................................................................ 47	  
4.7.1	   Relation till revisorn och kunskap om dess arbete .................................................. 48	  
4.7.2	   Revisionsupplevelse ................................................................................................. 48	  
4.8	   Sammanfattning av intervjusvaren ............................................................................. 49	  
4.9	   Tandläkaraktiebolagens kännetecken ......................................................................... 50	  
5.	   Resultatanalys ............................................................................................................... 51	  
5.1	   Respondenternas kunskap om revision samt revisorns och redovisningskonsultens 

innebörd ...................................................................................................................... 51	  
5.3.1	   Revision som försäkran ............................................................................................ 52	  
5.3.2	   Revision som förbättring .......................................................................................... 53	  



7 

5.3.3	   Revision som försäkring .......................................................................................... 53	  
5.3.4	   Revision som komfort .............................................................................................. 54	  
5.3.5	   Revision som legitimitet .......................................................................................... 54	  
5.3.6	   Andra faktorer bakom respondenternas val av revision .......................................... 55	  
5.4	   Intressenternas påverkan ............................................................................................. 55	  
5.5	   Revisionskostnader ..................................................................................................... 57	  
5.6	   Respondenternas framtida planer och ökad verksamhetstillväxt ................................ 57	  
5.7	   Jämförelse med tidigare studier .................................................................................. 58	  
6.	   Slutsats .......................................................................................................................... 60	  
6.1	   Studiens slutsats .......................................................................................................... 60	  
6.2	   Resultatdiskussion ....................................................................................................... 61	  
6.3	   Förslag på framtida forskning ..................................................................................... 62	  
7.	   Referenslista ..................................................................................................................... I	  
7.1	   Tryckta källor ................................................................................................................. I	  
7.2	   Elektroniska källor ...................................................................................................... III	  
8.	   Bilaga 1 - Intervjuguide .................................................................................................. V	  



8 

Bilageförteckning 
 
Namn           Sida 
Bilaga 1. Intervjuguide        68 
 
 

Figurförteckning 
 
Namn           Sida 
Figur 1. Intressentmodellen        19 
Figur 2. Traditioner, teorier och perspektiv på revision    22 
Figur 3. Bearbetning av data        41 
 
 

Tabellförteckning 
 
Namn           Sida 
Tabell 1. Sammanfattning av revisionens drivkrafter     28 
Tabell 2. Sammanfattning av tidigare forskning     33 
Tabell 3. Sammanfattning av intervjusvar      51 
Tabell 4. Tandläkaraktiebolagens kännetecken     52



9 

1. Inledning 

 

Studien inleds med utgångspunkt i revisionens historik och beskrivning av revisionspliktens 

utveckling och avskaffande. Därefter följer problembakgrunden som mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med studiens avgränsning och en 

överblick av studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Fenomenet revision har sina rötter i den första revisionsorganisationen som bildades i 

Venedig på 1500-talet. Revisionstjänster användes långt tillbaka i historien i syfte att 

granska varandras affärer, utan att ha någon större inblick i respektives affärsverksamhet 

(Carrington, 2010). Revision innebär att en utomstående part, en så kallad revisor, kritiskt 

granskar, bedömer och uttalar sig om företagets redovisning och dess förvaltning 

(Regeringskansliet, 2010). Revisionen utvecklades i Sverige under slutet av 1800-talet och 

revisionsplikten infördes år 1895. Lagen innebar att alla aktiebolag hade skyldighet att 

anlita en lämplig person för att granska verksamhetens rapporter. Att ha en kvalificerad 

revisor var därmed ett krav för alla aktiebolag i Sverige, vilket stadgas i aktiebolagslagen 

(ABL). Syftet är att utöka offentlig kontroll och förhindra skatteflykt (SOU, 2008:32). 

Enligt Thorell och Nordberg (2005) infördes revisionsplikten år 1983 för att bekämpa 

ekonomisk brottslighet, som kunde förekomma i småföretag med litet aktiekapital, och 

infördes även för att grundaren skulle ha möjlighet att undgå personligt betalningsansvar 

(Thorell & Nordberg, 2005). 

 

När företagsformen aktiebolag fick sitt genombrott i Europa utformades förutsättningar för 

rätten att utöva affärsverksamhet utan personligt ansvar. En av dessa förutsättningar var att 

företagets räkenskaper skulle granskas av en utomstående part. Det bundna kapitalet skulle 

då skyddas av en oberoende kontroll av företagets redovisning (Sandström, 2007). En 

revisor ska, enligt ABL, efter varje räkenskapsår lämna in en revisionsberättelse till 

bolagsstämman. I revisionsberättelsen ska det framgå om bolagets årsredovisning är 

upprättad för att ge en rättvisande bild av verksamheten, i enlighet med befintliga lagar. 

Revisorn ska även anmärka om bolaget inte fullföljt sina skattskyldigheter (Thorell & 

Nordberg, 2005). 
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Revision är ett verksamhetsområde i förändring, där nya regler och lagar uppkommer och 

förändras kontinuerligt (FAR, 2014; FAR, 2012). Den sjunde september år 2006 föreslog 

regeringen att utreda behovet av revisorer och revision för småskaliga aktiebolag. I 

utredningen framkom att det endast var fyra procent som var i behov av revision och med 

tanke på EU:s tryck på att revisionskostnader är betungande för företag föreslogs nya 

reformer som infördes under år 2010 (SOU, 2008:32). I november år 2010 fastställdes nya 

regler för mindre aktiebolag i Sverige, som var det näst sista landet inom EU att införa det 

nya regelverket. Det nya regelverket innebär avskaffning av revisionsplikten för små 

aktiebolag, som uppfyller ett antal kriterier, och som nu får möjlighet att avgöra om dess 

verksamhet är i behov av en revisor eller inte (Regeringskansliet, 2010). 

 

Kriterierna är att aktiebolaget maximalt får ha tre anställda i företaget, balansomslutningen 

får som mest vara 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning får inte överskrida 3 miljoner 

kronor. Frivalet av revision eller inte gäller för ett av de två senaste räkenskapsåren som 

företaget underskridit dessa kriterier. Om företaget uppfyller två kriterier kan det utnyttja 

detta undantag genom ett beslutfattande via bolagsstämman (Regeringskansliet, 2010). Idag 

är det 70 procent av alla aktiebolag som inte är revisionspliktiga och har en valmöjlighet att 

avgöra om verksamheten är i behov av en revisor eller inte. Motiven bakom avskaffandet 

av revisionsplikten innebär inte att revisionen i sig inte längre är viktig, utan regleringen 

fastställdes med hänsyn till de internationella förhållandena samt att den nya regeln bidrar 

till kostnadsbesparingar för småföretagare. Detta förklarar man i sin tur med att regleringen 

bidrar med ett mervärde genom inträdet av avskaffandet av revisionsplikten. I och med att 

revision inte längre är obligatorisk för mindre företag sänder detta verksamhetsområde ut 

en tydligare behovssignal och ett mer synligt värde i dagens samhälle (Carrington, 2010). 

 

1.2 Problembakgrund 

Debatterna har varit många både före och efter införandet av den nya regeln och 

diskussionen kring detta fenomen pågår fortfarande. Det nya regelverket innebär en 

förändring för alla små aktiebolag i Sverige. Syftet med avskaffandet av revisionsplikten är 

att ge mindre aktiebolag en frihet att själva avgöra vilka redovisningstjänster de är i behov 

av samt en möjlighet till besparing genom att minska revisionskostnaderna. Det har i 

dagsläget gått fyra år sedan riksdagen beslutade om detta avskaffande. Efter det att 

förändringen trädde i kraft har 43 procent av berörda företag valt att avskaffa revisionen 

och 57 procent har valt att kvarhålla den. Det är intressant att undersöka varför dessa 
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företag har valt att behålla revisionen trots att avskaffandet kan ge en kostnadsminskning på 

15 000 kronor årligen (Brännström, 2013). Enligt en rapport ur Statens offentliga 

utredningar (SOU, 2013) har de flesta småföretag en begränsad nytta av revision eller till 

och med ingen alls. Trots detta behåller många småföretag revisionen, vilket skapar en vilja 

att undersöka vilka grunder detta beror på. 

 

När revisionsplikten reglerades under 1980-talet var syftet att utöka offentlig kontroll. Idag 

är syftet med avskaffandet av revisionsplikten att göra det enklare och lönsammare för 

företagare att driva sina företag, vilket innebär en tillbakagång till 1980-talet. De nya 

regelverken möjliggör idag för 230 583 stycken av Sveriges 470 817 aktiebolag att avstå 

från revision (Bolagsverket, 2014). Enligt professionen Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) finns det ett antal fördelar med att behålla revisionen. Detta förklarar FAR 

genom att revisionen skapar en större trovärdighet inför företagets intressenter och att 

företaget genom revisionen får ordning och reda på redovisningens upprättande och 

kvalitet. Utöver detta ger det en mindre risk att råka utför överraskande händelser som kan 

leda till att företaget hamnar i kriser. Det nya regelverket innebär att ett företags finansiella 

rapport kan upprättas av redovisningskonsulter och inte behöver granskas av en revisor 

(FAR, 2013). 

 

Idag är det 140 000 småskaliga aktiebolag som inte använder sig av revisorer och enligt 

Bolagsverket (2012) har kvaliteten på årsredovisningar överlag försämrats, samtidigt som 

antalet förseningsavgifter har ökat med 10 procent (Bolagsverket, 2012). Bolagsverket 

(2012) har uttryckt en oro efter avskaffandet av revisionsplikten om småföretags 

årsredovisningar, som inte är godkända av en auktoriserad revisor, verkligen upprätthåller 

tillräcklig kvalitet och trovärdighet (Bolagsverket, 2012). Ett företags finansiella rapport 

ger en översikt på hur dess ekonomiska ställning ser ut. Informationen kan vara allt från en 

lagernivå och utestående kundfordringar till kassaflöden och dylikt. Denna ekonomiska 

information är dock endast en ögonblicksbild från balansräkningen, det vill säga att det 

råder osäkerhet om hur ett företags ekonomiska ställning kommer att förändras i framtiden 

och se ut framöver. Osäkerheten grundar sig i att företagets finansiella ställning 

tillsammans med kundernas preferenser och leverantörers förmåga att leverera varor till 

företaget, samt företagets skicklighet på produktförsäljning, inte är några säkra garantier. 

Därför är detta en riskabel investering för intressenterna med tanke på att vissa 

förmögenheter kan förloras på marknaden. Av den orsaken är den finansiella rapporten som 
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ett företag lämnar väsentlig för intressenters bedömning samt för analys av dess investerade 

kapital (Carrington, 2010). 

 

Stefan Schelin (2010), företagsanalytiker på Swedbank Kredit och Riskanalys, understryker 

att det kan vara värt att behålla revisorn för de små företag som har planer på att expandera 

i och med att revisionsplikten då kommer att börja gälla när företaget växt sig större. 

Schelin (2010) menar att revision skapar trygghet för företagets intressenter då de kan vara 

försäkrade om att det finns en god kvalitet och ordning och reda i företagets redovisning. 

Schelin (2010) avser att i och med avskaffandet av revisionsplikten försvinner nu den 

kvalitetsstämpel som revisorn ger och som visas upp för företagets intressenter(Swedbank 

Nyhetsbrev, 2010). Enligt Carrington (2010) är revisionens syfte att ge ett företag en 

försäkran, förbättring och försäkring, då revisorn skapar kvalitet som i sin tur skapar 

trygghet för de intressenter som investerar kapital i företaget. 

 

Fenomenet är även behjälpligt för ägaren själv då risken om ansvarsplikt förflyttas från 

denne till revisorn och på så vis skapar en försäkring för företaget. Dessa 

revisionsdrivkrafter kommer att presenteras vidare längre fram i studiens teoriavsnitt. Det 

finns tidigare studier som bidrar till att visa hur verkligheten ser ut och syftar till att besvara 

valet av frivillig revision för små aktiebolag. En av dessa studier är genomförd av Collis, 

Jarvis och Skerratt (2004) som undersökte ett antal kriterier (omsättning, totala tillgångar 

och antalet anställda) som krävs för att inte behöva anlita en revisor och om detta har 

någon inverkan på om företaget frivilligt anlitar en revisor. Studien resulterade i att 

omsättningen var en av de faktorer som kan beskriva orsaken bakom valet av revision i 

företaget, dock är det inte den enda faktorn. Det kan också bero på andra externa 

förhållanden som bidrar till att företaget frivilligt väljer att behålla sin revisor trots 

avskaffandet av revisionsplikten (Collis et al., 2004). 

 

En annan studie, genomförd av Hay och Davis (2004), undersökte faktorer bakom 

företagens val att behålla sin revisor samt varför de väljer att ha högre kvalitet i sin 

revisionsundersökning visade på att sannolikheten för valet av revisor ökar om kontrollen 

av det egna företaget minskar. Resultatet redogjorde även för att valet av frivillig revisor 

ökar när kontrakt som innefattar skulder ökar. Däremot kunde studiens resultat inte visa att 

revisionen leder till att informationen blir mer trovärdig. Collis (2007) utförde ytterligare en 

studie om huruvida anpassningen av undantaget av revisionsplikten för småföretag i Europa 
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har uppnåtts. Resultatet visade att länderna inom Europa i hög grad har anpassat sig till de 

regler som Europeiska Unionen har upprättat. Sammanfattningsvis finns det många studier 

kring detta forskningsämne och studien har därmed nischats till den privata 

tandvårdsbranschen för att på så sätt undersöka en konstant bransch. 

 

1.3 Problemformulering 

Valet för ett aktiebolag om huruvida man bör tillämpa revision eller inte är 

kunskapskrävande. Med förutsättningar i form av författarens erfarenhet, utbildning och 

kunskap är studiens utgångspunkt att valet av revision beror på att företagen vill skapa 

legitimitet och trovärdighet inför intressenterna. Detta utöver att aktiebolagen vill 

underlätta räkenskaperna för sina verksamheter. 

 

Enligt Bolagsverkets (2014) statistik finns det idag 470 817 aktiva aktiebolag i Sverige. Av 

dessa företag är det 230 583 som omfattas av bestämmelsen om fri revision i sin 

bolagsordning. Av 230 583 aktiebolag är det 12 369 som har haft en registrerad revisor 

fram till oktober 2014. Med andra ord är det 218 214 aktiebolag som är verksamma utan en 

revisor och som enligt sin bolagsordning innehar en bestämmelse som möjliggör detta. Med 

anledning av att det fortfarande finns ett antal aktiebolag som behåller revisionsplikten, 

trots möjligheten till avskaffning, fokuserar studien på förekommande anledningar bakom 

valet. Detta trots de potentiella fördelar som avskaffningen kan medföra för dessa 

aktiebolag. 

  

1.4 Tandläkarbranschen 

Varje år granskar Skattemyndigheten ett antal olika branscher för inkomstredovisning. År 

2013 har Skatteverket granskat följande branscher: fastighetsmäklare, taxibranschen, 

näthandel samt tandläkarbranschen. Eva Björklund nationell samordnare för oredovisade 

inkomster uppmanar alla om att läsa på mer om vilka standarder som gäller och 

självrättelser av felaktigangivna deklarationer, för att undvika extraskatter (PWC, 2013; 

Dentalmagazinet, 2013). Efter Skatteverkets (2013) kontroll och granskning har 

felaktigheter upptäckts inom flertalet privattandläkares deklarationer. Bristerna består av 

felaktiga avdrag och nedskrivningar samt brist på intern kontroll av kontanthantering enligt 

en artikel i Tandläkartidningen (2014). Detta upptäcktes när Skatteverket fastnade i 

kontrollen av den lista som Försäkringskassan hade överlämnat med ersättningsuppgifter 
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som de hade betalat ut till tandläkarbolag.  Skatteverket jämförde patientutgifterna med de 

redovisade inkomster som framgick i deklarationen. Det visade sig att siffrorna inte stämde 

överens och Skatteverket valde därmed att starta en utredning. Vid mindre belopp och 

felaktigheter har Skatteverket valt att inte gå vidare med ärendet, men när det rörde sig om 

större belopp av väsentlig storlek, har skatteverket kontaktat tandläkarna samt begärt in 

bokföringen för att vidare genomföring av revision. Skatteverket yttrar att fler inom 

tandläkarbranschen lär bli skyldiga pengar och allt som allt kräver man flera miljoner av 

tandläkarbolag. Kontroll av denna bransch har pågått sedan 2012 och kontrollen kommer 

att fortskrida i storomfattning fram till 2015. Eva Björklund menar vidare att detta inte bara 

handlar om skattefusk, utan även brist på kunskap (Tandläkartidningen, 2014). Med 

utgångspunkt av detta och efter Skatteverkets granskning år 2013-2014 har det skapat ett 

intresse att vidare undersöka hur tandläkarbranschen ser på revision, därför har studien valt 

att genomföra en studie där endast den privata tandläkarbranschen har tagits med. 

 

Tandläkarbranschen domineras idag av småföretagare. En tandläkarklinik kan bedrivas 

privat eller offentligt genom Folktandvården som är landstingsdriven. Det vanligaste är att 

man köper upp en redan etablerad praktik. För övrigt gäller fri prissättning på 

tandläkartjänster, dock föreligger riktlinjer och prislistor angående rimligheten för 

prissättningen. Tandvården för de som är upp till 20 år är skatte- och kostnadsfri, 

landstingen ansvarar för dessa barn och ungdomar. Enligt den privata 

medlemsorganisationen Privattandläkarna (2014) finns det idag 7 699 verksamma 

tandläkare varav 3 562 innehar en privat verksamhet. För att anses som en yrkesverksam 

vårdgivare inom tandvården krävs en legitimerad tandläkare eller tandhygienist 

(Privattandläkarna, 2014; Ekonomifakta, 2012). 

 

1.5 Syfte 

Studien syftar till att beskriva och analysera varför tandläkaraktiebolag som har möjlighet 

att avskaffa revision kvarhåller den. 
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1.6 Frågeställningar 

 
Utifrån problemformuleringen och syftet har följande frågeställning formulerats: 

 

• Vilka drivkrafter motiverar tandläkaraktiebolagen att tillämpa revision, trots 

avskaffandet av revisionsplikten?  

 

 

1.7 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till aktiebolag utan revisionsplikt, men som ändå har valt att 

kvarhålla revision i sin verksamhet. Av dessa aktiebolag har en avgränsning gjorts till den 

privata tandläkarbranschen. Anledningen till att studien avgränsats till en viss bransch är 

förutom det som tidigare nämnts i problembakgrunden gällande Skattemyndighetens 

granskning är även för att fokusera på ett specifikt ämnesområde samt för att kunna dra mer 

detaljrika slutsatser. Samtidigt erbjuds en möjlighet att spåra och identifiera om det finns 

några indikationer som visar att revision är extra viktig för denna bransch eller om det är 

andra faktorer som ger förmåner genom företagets revision. 

 

Studien innefattar även en geografisk avgränsning: att endast undersöka tandläkarbranschen 

i Sverige och enbart bolag som är verksamma inom Stockholms län. Anledningen till detta 

geografiska område är då det är lättillgängligt att genomföra personliga intervjuer i, då 

detta var studiens utgångspunkt från början. 
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1.8 Disposition 

Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av uppsatsens olika kapitel och studiens 

huvudinnehåll: 

 

Teorier: Detta avsnitt presenterar de teorier som anses vara relevanta för 

studien och dessa behandlas med hjälp av tidigare forskning för att på så sätt 

stärka studiens innehåll. Kapitlet avslutas med två tabeller som 

sammanfattar studiens teorier och tidigare studier. 

 

 

Metod: Här presenteras studiens metodval, population, urval och 

tillvägagångssätt som beskriver hur studiens empiriska data har samlats in. 

Kapitlet avslutas med studiens käll- och metodkritik. 

 

 

 

Empiri: Det här kapitlet inleds med de intervjusvar som samlats in utifrån 

de utvalda respondenterna och avslutas med en sammanfattande tabell av 

inhämtad data. 

 

 

Resultatanalys: Detta avsnitt presenterar studiens resultatanalys, där 

studiens resultat jämförs och analyseras med tidigare forskning. Vidare 

analyseras empirin utifrån de teorier som introduceras i teoriavsnittet. 

 

 

Slutsats: Slutligen presenteras studiens slutsats som har dragits med hjälp av 

det insamlade empiriska underlaget. Vidare redogörs en diskussion som dels 

består av författarens kritik av studien och dels egna reflektioner som 

författaren har erhållit under uppsatsskrivandet. Avslutningsvis ger 

uppsatsen ett bidrag till förslag på framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

 

Detta avsnitt presenterar de teorier som anses vara relevanta för studien. Avsnittet inleds 

med en bakgrundsbeskrivning om revisionens betydelse och skillnaden mellan en revisor 

och en redovisningskonsult. Vidare presenteras intressentteorin och intressentmodellen. 

Sedan följer revisionsteorier som till exempel revision som försäkring, förbättring och 

försäkran och två olika perspektiv: komfort och legitimitet. Därefter presenteras tidigare 

forskning i syfte att stärka studien. Kapitlet avslutas med två tabeller som sammanfattar 

studiens teorier och tidigare studier. 

 

2.1 Revisionens, revisorns och redovisningskonsultens innebörd 

Då studien behandlar revisionens betydelse och roll för aktiebolag är det viktigt att skilja 

mellan revision, revisor och redovisningskonsult. Dessa begrepp kommer att studeras bland 

de utvalda privata tandläkarkliniker som studien genomför intervjuer med. Detta på grund 

av att det är en vanlig missuppfattning att man ser revision och revisor som synonymer till 

varandra. Den som upprättar redovisningen ska alltså inte vara densamma som reviderar 

den (Carrington, 2010). Därför blir det intressant att se om respondenterna innehar den 

kunskap som krävs och om de kan skilja mellan en revisor och redovisningskonsult samt 

har kunskap om vad revision faktiskt innebär. 

 

Revision innebär att på ett kritiskt sätt att bedöma, granska och uttrycka sig om ett företags 

redovisning och förvaltning. Revision går ut på att en kvalificerad revisor, som har rätt 

utbildning och erfarenhet inom beskattning, juridik och redovisning, ska kunna uttala sig 

om ett företags ekonomiska ställning och förvaltning. Sammanfattningsvis innebär revision 

granskning av ett företag som utförs av en revisor. Revisorn ska vara oberoende och 

opartisk vid upprättelse av revisionsberättelsen om företaget och om att denne ska vara till 

för att granska ett bolags räkenskaper. Dock kan en revisor jobba som rådgivare och vid 

detta fall kan inte revisorn vara företagets granskare (FAR, 2013). 

 

Revision har till uppgift att skapa en kvalitetsstämpel då intressenterna ofta önskar att en 

trovärdig och utomstående person har granskat en verksamhets ekonomiska ställning, för 

att vidare genomföra sina affärer med företaget (Johansson, Wallerstedt & Häckner, 2005). 

En revisor har en kandidatexamen på 180 högskolepoäng och har haft tre års kvalificerad 
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praktisk erfarenhet samt erhållit en revisorsexamen hos Revisionsnämnden. Det är av stor 

betydelse att särskilja begreppen revisor och redovisningskonsult då det är två olika 

företeelser. En redovisningskonsult är den som har en nära kundkontakt och erbjuder ett 

företag tjänster inom bland annat bokföring, årsredovisning, skatt, löner och 

momsreglering. Revisorns funktion är att agera en länk mellan intressenter och ett företag. 

Således är det revisorns och redovisningskonsultens nätverksbegräsningar och kunskaper 

som sätter gränser för dess arbetsuppgifter. 

 

2.2 Intressentteorin 

En intressent är den person eller grupp som ett företags verksamhet kan påverka samt bli 

påverkad av. Denna teori innebär hur en organisation samspelar med dess intressenter samt 

hur dessa intressenter ser på företaget. Olika grupper av intressenter har annorlunda syn och 

åsikter om företaget (Deegan & Unerman, 2006). Intressenterna delas in i primära och 

sekundära. Sekundära intressenter definieras som de som kan påverkas av företagets 

verksamhet, men som inte är involverade i transaktioner med företaget och som inte heller 

påverkar förutsättningarna för företagets framgång och fortlevnad. Även grupper i 

samhället som påverkas av företagets verksamhet, exempelvis genom miljöutsläpp, och 

som inte heller kan påverka företaget, kan benämnas som sekundära intressenter (Deegan & 

Unerman, 2006). 

 

De primära intressenterna är i första hand investerare och aktieägare, anställda, kunder och 

leverantörer, tillsammans med de som utgör samhällets intressentgrupp. Denna består av 

staten och kommuner som bidrar med infrastruktur och vars lagar och regler måste följas. 

Det finns ett stort beroende av företaget och dess primära intressenter. Företagets framgång 

och överlevnad är beroende av hur väl det skapar tillräckligt värde och tillfredsställer sina 

primära intressenter (Clarkson, 1995). 

 

Intressentteorin delas upp i två perspektiv: normativt och det analytiska perspektivet. Det 

normativa perspektivet riktar sig till förståelsen om att ett företags syfte handlar om – 

förutom att öka aktieägarnas vinst – förmågan att kunna samordna alla intressenters 

intressen (Hasnas, 1998). Författaren Hasnas (1998) menar att konflikter kan uppstå då 

företagen försöker att hitta balans mellan dem, men att det normativa perspektivet visar 

företagens sociala ansvar. Det analytiska perspektivet riktar sig mot hur företagen ska 

hantera olika intressegrupper för att överleva. Deegan och Unerman (2006) poängterar att 
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en framgångsrik organisation är den som uppfyller de starkaste intressenternas behov och 

efterfråga. 

 

Thomas Carrington (2010) menar att intressenterna tjänar mer på att ett företags 

redovisning är reviderad, exempelvis har en långivare nytta av att en oberoende part 

granskat företagets ekonomi i enlighet med rådande regler och principer. Anställda, 

leverantörer, Skattemyndigheten och även fackföreningar kan genom revision vara 

försäkrade om arbetsgivarens/företagets betalningsförmåga. Dessa intressenter kommer att 

presenteras närmare i intressentmodellen (Carrington, 2010). 

 

2.3 Intressentmodellen 

Den externa redovisningen är till för att minska informationsklyftor mellan ett företag och 

dess intressenter och funktionerar till att ge intressenterna dess informationsbehov. Nedan 

har författaren illustrerat en bild av företagets intressenter för att skapa en tydlig överblick 

av vilka som kan ha ett informationsbehov av den finansiella rapporten som en revisor 

upprättar (Sundgren & Nilsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Intressentmodellen (Källa: självkonstruerad). 
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Kunder: Kunderna är i behov av att veta om företaget har en förmåga att överleva på lång 

sikt, detta för att vara försäkrade om garantireserver och att företaget kommer att 

tillfredsställa dess framtida behov. (Sundgren & Nilsson, 2013) Enligt statens offentliga 

utredning är kunder i behov av korrekt information om att det berörda företaget har 

förmågan att tillfredställa kundens behov (SOU, 2008:32). 

 

Kreditgivare: Kreditgivarna, exempelvis banker, är i behov av att bedöma risken med sin 

kreditutgivning och att se om ett företag riskerar att hamna på obestånd eller om det finns 

andra faktorer som kan komma att påverka att företaget inte kan återbetala kapitalet 

(Sundgren & Nilsson, 2013). 

 

Anställda: Informationen i den finansiella rapporten visar anställda samt fackföreningar 

arbetsgivarens möjlighet att betala ut lön eller erbjuda andra förmåner, samt den risk och 

lönsamhet som arbetsgivaren har åstadkommit. (Sundgren & Nilsson, 2013). Anställda är i 

behov av denna information för att kunna göra eventuella bedömningar på dess framtida 

utsikter i företaget (Svanström, 2008). 

 

Leverantörer: Leverantörer är i behov av att vara försäkrade för att bedöma ett företags 

förmåga och likviditet samt för att försäkra sig om att kunna leverera produkter eller 

tjänster (Sundgren & Nilsson, 2013). 

 

Ägare och aktieägare: Ägarna är i behov av ett korrekt underlag samt revisorns 

synpunkter som ska ligga till grund för vidare bedömning och beslut gällande utdelning och 

planering inom verksamheten (SOU, 2008:32). Aktieägarna behöver veta hur stor 

lönsamheten på dess investerade kapital är och om ledningen sköter företaget 

framgångsrikt. Detta innebär att informationen behövs för att veta om aktierna i företaget är 

ett lönsamt placeringsobjekt, informationen av den finansiella rapporten är den 

huvudsakliga prognosen (Sundgren & Nilsson, 2013). Statens offentliga utredning menar 

dock att avskaffandet av revisionsplikten inte påverkar mindre aktiebolag då dessa oftast 

har få aktieägare, som dessutom är insatta i verksamheten och även ofta kontrollerar 

ekonomin i bolaget. SOU (2008) menar därför att behovet av revision är i större betydelse 

för större bolag med flera aktieägare som själva inte är insatta i verksamheten (SOU, 

2008:32). 
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Staten och samhället: Den finansiella rapporten används även av andra parter, exempelvis 

Skattemyndigheten, företagets konkurrenter, samarbetspartners eller 

konkurrensmyndigheter. Konkurrenterna är vanligtvis i behov av information om företagets 

soliditet och lönsamhet för att vidare kunna besluta sig om prisstrategier eller etablering 

inom en viss marknad (Sundgren & Nilsson, 2013). 

 

Enligt Deegman och Unerman (2006) påverkas de upplysningar man lämnar som företag, 

beroende på vilka förväntningar olika intressenter har gentemot företaget. Därför är det 

viktigt att ett företag är medvetet om sina intressenters intressen och behov, för att undvika 

motstridiga intressen som kan uppstå mellan företagsledningen och intressenterna 

(Deegman & Unerman, 2006). Som tidigare nämnt är intressentmodellens mål att 

tillfredsställa olika intressenters informationsbehov. Detta blir ett problem i 

småföretagarnas fall då de inte kan ta hänsyn till alla intressenters behov. Detta på grund av 

att det kan innebära mycket arbete och kan även vara kostsamt i längden. Därför kan 

småföretagare istället välja de viktigaste intressenterna vars informationsbehov anses vara 

rimligast att tillgodose (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

 

Enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) är alla ovan nämnda intressenter i behov 

av en trovärdig finansiell rapportering. Detta då intressenterna skulle bli tvungna att 

granska de berörda företagens redovisningsuppgifter själva för att kunna förlita sig på dess 

finansiella redovisning. Därför är revisionens funktion väsentligt då den signalerar en 

kvalitetssäkrad redovisning för dess intressenter (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 

 

2.4 Revision och dess drivkrafter 

Många teorier beskriver revisionens drivkrafter, i detta avsnitt presenteras och beskrivs de 

teorier som tidigare har behandlats i kurslitteraturen Revision av Thomas Carrington 

(2010). Vidare kommer även en tydlig beskrivning av dessa att sammanfattas i en tabell 

som lyfter fram det material som anses vara lämpligt för studiens syfte (Carrington, 2010). 

Carrington (2010) presenterar tre teorier som snarare beskrivs som drivkrafter. Teorierna är 

baserade på den nationalekonomiska traditionen. Vidare kommer även två perspektiv att 

presenteras som är baserade på den sociologiska traditionen. I denna studie kallas dessa 

teorier för drivkrafter, då det enligt Carrington (2010) inte är lämpligt att kalla dessa 

drivkrafter för teorier, med tanke på att några ursprungliga teorier för redovisning inte har 
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uppkommit. Dock är dessa fenomen den bästa förklaringen som forskningen åstadkommit 

inom revisionsområdet (Carrington, 2010). 

 

Revisionsforskningen har hämtat sina bakomliggande antaganden från två traditioner där 

den nationalekonomiska framhålls som den starkaste och som i sin tur beskriver de tre 

revisionsteorier som presenteras i detta kapitel: försäkran, förbättring och försäkring. 

Perspektiven komfort och legitimitet är förankrade i den sociologiska traditionen då 

relationen mellan människans beteende och samhället beskrivs ur ett sociologiskt 

perspektiv (Carrington, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Revision och dess drivkrafter (Carrington, 2010). 

 

2.4.1 Revision som försäkran 

Revision som försäkran funktionerar som kontraktlösning mellan en ägare och 

företagsledaren eller mellan två eller fler partner som har olika intressen. Detta sker genom 

att styrka för ägaren att det resultat som företagsledaren har åstadkommit och utelämnar är 

korrekt och visar att företaget har uppnått en viss standard (Carrington, 2010). Då 

ledningen och ägaren är två separata delar kan dessa med hjälp av revision vara försäkrade 

om att verksamheten sköts effektivt, detta med hänsyn till att ledningen får sina ersättningar 

och att verksamheten sköts utifrån ägarens intressen och önskemål (Carrington, 2010). 

 

Ursprungligen kommer teorin om revision som försäkran från agentteorin, som förklarar 

ägarens och företagsledarens intressen, konflikter och kontrakt – alla optimala för båda 

parter. Principalen (ägaren) är i behov av informationsverktyg som styrker att det resultat 

agenten (företagsledningen) har åstadkommit är korrekt och vill därför försäkra sig om att 

företagsledningens styrning är effektiv och ligger i linje med ägarens intressen. Eftersom att 

ägaren och företagsledningen är två separata delar kan det finnas brister i fråga om 
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företagsledningens prestation utifrån ägarens perspektiv. Revision fungerar som hjälpmedel 

i detta fall då den försäkrar att företagsledningen agerar och följer ägarens intressen och 

mål (Carrington, 2010). 

 

Ett exempel på en situation där ett företag är i behov av revision är när dess verksamhet har 

vuxit och finansieras med lån och externt kapital. Exempelvis leder detta till att det blir fler 

ägare i verksamheten, behovet av revision blir då beroende av hur pass mycket styrelsen 

litar på ledningens arbete och hur nära styrelsen kan följa verksamheten. Detta exempel 

väcker frågan om hur ägaren ska vara försäkrad om att ledningen inte har agerat utifrån sitt 

eget intresse och mål samt huruvida ledningen väljer det som är lämpligast för 

verksamheten eller inte. Revisionsbehov för företag är baserat på hur styrelsen kan 

kontrollera verksamheten och i vilken utsträckning pålitlighet finns. Därmed är det behovet 

av att redovisa som beskriver innebörden av revision och inte behovet av att endast bokföra 

(Carrington, 2010). 

 

Ett annat problem som beskrivs och förklarar behovet av revision är Adverse Selection. 

Adverse Selection beskriver marknadsprocessen då det råder informationsasymmetri mellan 

två parter. Det handlar till exempel om att köparen inte har lika god information som 

säljaren om en viss produkt och risken finns då att köparen kan genomföra en dålig affär. 

Revisionens funktion blir i detta fall ett verktyg som bidrar till att marknadsprocessen 

fungerar effektivare. Detta genom att vid anlitning av revisor kan produkten intygas att den 

är fullständig. Intressenterna, som har störst behov av redovisningen, är i behov av att den 

information som finns i årsredovisningen är kvalitetssäkrad och granskad av en revisor, så 

att intressenterna kan förlita sig på företagets finansiella rapport (Carrington, 2010). 

 

Revisorn som i sin tur är en tredje opartisk part till det berörda företaget ger en större tilltro 

med tanke på att revisorn granskar det som företagsledningen har åstadkommit och 

godkänner att den finansiella verksamheten som redovisas av företagsledningen är korrekt. 

Med revisorn som tredje part minskar risken för moral hazard-problemet, som innebär att 

företagsledningen kan komma att agera utifrån sina egna vinstintressen, då den själv inte 

står för ägarens investerade kapital. Genom revision kommer detta att vara under kontroll 

av revisorn. Således funktionerar revisorn som en förhandlare mellan två parter, där 

köparen som inte har lika stor insyn som företaget i fråga ändå ska få rätt information. 
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Detta tyder på att revision är en slags försäkran för alla inblandade parter som berörs av en 

verksamhet (Carrington, 2010). 

 

2.4.2 Revision som förbättring 

Revisionens funktion är även förbättring, då revisorn skapar kvalitet som i sin tur skapar 

trygghet för intressenterna som investerar kapital i ett företag. Med kvalitet avser man att 

den information som utelämnas är kvalitetssäkrad av en revisor, som granskar det som 

företaget förmedlar och styrker väsentlig och relevant information om företagets 

ekonomiska ställning. Detta är viktigt för investerare och samhället i övrigt att känna till. 

Revisorn erbjuder på så vis en förbättring av företagens revision, då revisorn bland annat 

ska göra revisionen bättre genom att begripa intressenternas krav men samtidigt granska det 

berörda företagets redovisning (Carrington, 2010). 

 

Revision som förbättring funktionerar som en informationsförmedlare där kvalitet av 

informationen ligger i fokus. Informationsasymmetri är utgångspunkten för denna drivkraft, 

där revisorns aktiva roll är att vara med och påverka samt förbättra redovisningen, med 

hänsyn till intressenternas krav. Redovisningen blir en rättighet, så kallad public good i 

detta fall. Det handlar om att förmedla den information som intressenterna uppmärksammar 

och även förmedla det som ägaren och ledningen av ett företag sysslar med – för att på så 

sätt bidra med mer insyn i verksamheten. Problem uppstår dock med Adverse Selection i 

drivkraften försäkran, något som diskuterats tidigare. Exempelvis kan detta tydliggöras på 

börsen då investerare köper aktier och informationen är otillräcklig, vilket medför 

ekonomiska konsekvenser för samhället. Därför är revision oerhört viktig för 

kapitalmarknaden (Carrington, 2010). 

 

2.4.3 Revision som försäkring 

Carrington (2010) menar att revision dessutom är en försäkring för ett bolag som väljer att 

revidera sin årsredovisning genom en revisor, då risken förflyttas från ett företag till 

revisorn själv. Syftet med revision är att vara försäkrad om att företagets/ägarens 

målsättning håller måttet. Vidare ger revision en försäkring om att den information som 

bolaget har utelämnat inte är vilseledande för intressenterna. Revisorns funktion är att bidra 

till en garanti för intressenterna och denna roll innebär såväl att minimera försäkringsrisk 

som att bidra med en säkerhet (Carrington, 2010). 
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Denna revisionsdrivkraft beskrivs som ett försäkringsbolag, där användaren av en 

redovisning kan vara försäkrad om att revisorn har minskat på eventuella felaktigheter. 

Detta är dock inte den enda anledningen, ägaren kan dessutom vara försäkrad om att 

redovisningen håller måttet och kan vara försäkrad om att vid felaktigheter behöver man 

inte vara oroad över att lämna några ersättningar, exempelvis till investerare vid juridiska 

processer (Carrington, 2010). 

 

Denna drivkraft funktionerar således som en marknadslösning, detta genom en reviderad 

redovisning – risken förflyttas från ledningen av ett företag till revisorn själv. För 

intressenter och andra aktörer innebär det att det finns en utomstående aktör som styrker att 

redovisningen inte är vilseledande. Revision som försäkring funktionerar som ett verktyg 

genom att risken från företagsledningen förflyttas till revisorn, löser den moral hazard-

problemet som föreligger mellan ledningen och ägaren och även det som återföljer 

informationsasymmetri för andra intressenter. Försäkringen blir således en garanti för 

investeraren och andra intressenter, dock för revisorn själv är denna garanti en konsekvens 

om försäkringsrisken inte minimeras med förbättring och försäkran av redovisningen 

(Carrington, 2010). 

 

 

2.5 Två perspektiv 

 
2.5.1 Revision som komfort 

Carrington (2010) redogör att revision ger en komfort utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

Detta kan förklaras genom att intressenterna är i behov av trygghet för att vilja investera 

inom ett visst företag. För att bevara intressenternas bekvämlighet inför företaget, är det 

viktigt att företaget inte ger till känna för sina intressenter att företaget är i behov av att 

förbättra. Revisorn skänker komfort till företagen så att de känner sig trygga genom att se 

till att företagen följer de lagar och etiska koder som finns i samhället (Carrington, 2010). 

 

Perspektiven komfort förmedlar den fundamentala tryggheten för intressenter, exempelvis 

för investerare som är ur ett sociologiskt perspektiv i behov av trygghet inför en 

investering. Då revisionen finns behöver inte intressenten vara oroad över kvalitetsbrister 

eller trovärdigheten på revisionen, därför bidrar revision till ett komfortperspektiv för 

bolaget. Perspektiven beskriver revision både från användarens och producentens aspekt. 
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När det gäller användarperspektivet innebär komfort som tidigare nämnt trygghet och 

bekvämlighet med redovisningen. Investerare är i behov av komfort för att kunna vara 

trygga och en lättnad inför att investera i ett företag. Ur producentperspektivet innebär 

komfort istället närvarande förbättring genom signalering. Detta innebär att den signal som 

revisionen inom ett företag sänder ut genom redovisningen ska skapa komfortabla 

investerare (Carrington, 2010). 

 

För att vara komfortabel går revisorn igenom processer för att minska orosmoment som är 

flest vid starten. Detta för att uppnå ett tillstånd i form av att vara komfortabel, därför 

avlägsnar revisorn alla orosmoment som gör att revisionen inte anses vara komfortabel. 

Komfort innebär även förändring och förnyelse, då vägen till att uppnå tillståndet att vara 

komfortabel genom att avlägsna obehag och orosmoment kräver förnyelse och förändring 

(Carrington, 2010). 

 

2.5.2 Revision som legitimitet 

Perspektivet legitimering kan i många fall vara synonymt med perspektivet komfort då 

revisorn även här ger en trovärdighet och trygghet genom revisionen, dock tydliggörs det 

att revisorn är den som legitimerar revisionen av ett visst företags ekonomiska ställning. 

Legitimeringen framhåller den legitimerade rollen som revisorn har. Ur ett sociologiskt 

angreppssätt anses legitimering vara komfortskapande, något som gör redovisningen 

acceptabel av omgivningen.  Här handlar det om att vara i harmoni med de etiska koder och 

regler som finns i samhället (Carrington, 2010). Detta i och med att när en revisor 

godkänner en redovisning skänker han sitt godkännande – en mer legitimerad trovärdighet 

för ett företags redovisning. Det finns fyra olika strategier som kan användas för att framstå 

som ett legitimt företag, dessa lyder så här: 

 

Strategi 1: Legitimitetskaparen kan informera och utbilda samt söka efter förändringar som 

behövs för att göra företaget legitimt. Genom revisorns uttalande av redovisningen kan 

företaget anses vara i linje med samhällets värderingar och etiska koder (Carrington, 2010). 

 

Strategi 2: Revisorn kan manipulera och följa bort uppmärksamheten från vissa aspekter 

och omfattningar som inte anses vara legitima till andra aspekter som anses vara legitima. 

Vid detta fall anses revisorn vara en resurs för ett företag (Carrington, 2010). 
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Strategi 3: Legitimitetskaparen kan påvisa eller aktivt förändra synen på det som förväntas 

av samhällets etiska koder och normer, om det som anses vara orimligt i samhället följs 

eller icke av den som söks vara legitimt. Även vid detta fall anses revisorn vara en resurs 

för ett företag då den är som hjälpmedel för företaget och stödjer att viss syn i samhället 

kan vara orimliga (Carrington, 2010). 

 

Strategi 4: En revisor kan ändra på det som inte anses vara legitimt. Exempelvis kan 

revisorn begära av företaget att förändra delar i redovisningen om det inte anses följas av de 

etiska koder och värderingar som krävs av samhället och få dessa att följa och 

överensstämma med samhällets etiska koder och värderingar (Carrington, 2010). 

 

Revisorer producerar ett ökat förtroende för företaget. Exempelvis så blir bokslutet mer 

tillförlitligt när företaget anlitar en revisor än om de inte skulle ha någon revisor (Power, 

2003). Ett företag kan bevara sin legitimitet även om de inte följer samhällets normer och 

värderingar. Legitimiteten gör att företagen känns mer meningsfulla, trovärdiga och 

förutsägbara. Det finns tre typer av legitimitet: praktisk legitimitet, moralisk legitimitet och 

kognitiv legitimitet (Suchman, 1995). 

 

2.6 För- och nackdelar med avskaffning av revisionsplikt 

Thorell och Norberg (2005) hävdar att det finns en nackdel med en lagstadgad revision: 

revisionskostanden för ett litet aktiebolag i förhållande till den nytta som revisionen 

medför. De anser istället att det finns stora fördelar om revisionen är frivillig. Detta 

förklarar de med att när ett företags kostnader minskas blir dessa företagare själva 

motiverade att välja revision. Detta kommer i sin tur resultera i att redovisningstjänster 

kommer att utvecklas mer i den fria konkurrensen på marknaden. Thorell och Norberg 

förklarar även att revisionens syfte är brottsförebyggande och i och med avskaffandet av 

revisionsplikten finns det risk för skattebrott och andra brott (Thorell & Norberg, 2005). 
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2.7 Sammanfattning av revisionens drivkrafter 

 
För att underlätta för läsaren har studien i följande tabellsammanställt en grundläggande 

översikt av revisionens drivkrafter och syften enligt Carringtons (2010) beskrivning. 

 

Tabell 1: Revisionens drivkrafter (Källa: Carrington, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionens 

drivkrafter/teorier 

Försäkran Förbättring Försäkring Komfort Legitimitet 

 

 

Innebörd:  

 

Kontraktlösning 

mellan olika 

inblandade parters 

intressen. 

 

Kvalitetsstämpel, 

förändring,  

påverkan, 

kvalitetssäkrad. 

 

Försäkringsbolag 

för alla 

intressenter. 

Garanti 

 

Trygghet, 

bekvämlighet, 

komfortabel. 

 

Laglig trygghet, 

komfortskapande. 

Trovärdigheten inför 

intressenterna och 

omgivningen. 

 

 

Intressent-

påverkan framför 

allt på: 

Ägaren/ägarna,  

Ledningen, 

inblandade parter 

med egna intressen. 

Kapital-

marknaden, 

investerare samt 

samtliga 

intressenter. 

Investerare, 

samtliga 

intressenter. 

Investerare, 

revisorn, själva 

ägaren. 

Samhället, samtliga 

intressenter 

 

 

 

Inflytande/ 

funktion: 

Försäkring av att 

egna intressen 

fullföljs. 

Bestrykning och 

måluppföljning av 

ledningens arbete. 

Verktyg. 

Informations-

förmedlare. 

Försäkringsbolag, 

minimerade 

risker, 

marknadslösning. 

Verktyg. 

Förnyelse, 

förändring. 

Förändrings-

skapande. Att 

värderingar och 

etiska koder i 

samhället följs 
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2.8 Tidigare studier 

 

2.8.1 The Demand for the Audit in Small Companies in the UK 

Denna artikel skriven av Collis, Jarvis och Skerratt (2004) undersöker om kriterierna 

(omsättning, totala tillgångar och antalet anställda) som krävs för att inte behöva anlita en 

revisor har inverkan på om företaget frivilligt anlitar en revisor. Sex hypoteser framställdes 

för att testa undersökningens frågeställning. De sex hypoteserna är följande: 

 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar eftersom avtal med 

långivare sluts. 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med totala tillgångar, 

omsättningen samt antalet anställda. 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med tron på att den 

interna kontrollen blir betydligt bättre. 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar eftersom fler aktieägare 

ansluter företaget. 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med tron på att 

företagets finansiella information blir bra och korrekt. 

• Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med fördelarna och 

kostnaderna att anlita en revisor. 

 

Man valde ut var femte företag av totalt 11 648. Efter att 39 hade sorterats bort hade man 

slutligen 2 288 företag. Vidare skickades en enkät ut till dessa företag, enkäten bestod av 33 

olika frågor. 385 företag deltog och svarade på enkätfrågorna, vilket gav en svarsfrekvens 

på 17 procent. 

 

Omsättning, totalt kapital, lån hos bank, antalet anställda, egen intern kontroll, familjeägt, 

egen utbildning inom ekonomi och revision ökar kvaliteten i den finansiella informationen. 

Alla dessa variabler analyserades med hjälp av en korrelationsanalys och nedanstående svar 

togs fram: 

 

• 86 procent svarade att en revisor var en intern kontroll för företaget.  

• 73 procent svarade att de gav en kopia av sin revision till banken. 
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• 63 procent svarade att de skulle fortsätta anlita en revisor trots att de inte behövde.  

• 60 procent svarade att de var familjeägda.  

• 48 procent svarade att deras finansiella rapport blivit bättre.  

 

Författarna till studien upptäckte att omsättningen kan beskriva storleken på företaget, dock 

är det inte den enda faktorn till att företagare frivilligt väljer att behålla sin revisor trots 

avskaffandet av revisionsplikten. Sammanfattningsvis resulterade studien i att det inte 

enbart är omsättningen som får företag att behålla sin revisor, utan externa faktorer som att 

antalet anställda ökar eller att tillgångar ökar i kombination med omsättningen, och detta 

leder till ett stort behov av att behålla sin revisor.  

 

2.8.2 The Voluntary Choice of an Audit of Any Level of Quality 

Denna artikel skriven av Hay och Davis (2004) utgår från att undersöka varför företag 

väljer att behålla sin revisor och varför de väljer att hålla högre kvalitet i sin revision. Med 

högre kvalitet avser man i denna studie att företaget väljer att använda sig av de större 

revisionsbolagen som finns på marknaden. Eftersom studien utförts i Nya Zeeland och 

revisionsbolagen arbetar på en oreglerad marknad medför detta att kvaliteten bland de 

mindre, icke-kända bolagen varierar och därför anses större, välkända bolag mer 

trovärdiga. 

 

Undersökningen omfattade tre hypoteser som lyder enligt följande:  

• Ökade löner i företagen medför valet av högre revisionskvalitet. 

• Ökad storlek på bolaget medför valet av högre revisionskvalitet.  

• Ökade skulder i företaget medför valet av högre revisionskvalitet. 

 

Studien utfördes genom ett slumpmässigt urval av 600 företag. Av dessa företag var det 

380 som var godtagbara. Variablerna som undersöktes var totala tillgångar, skulder/totala 

tillgångar, löner/totala intäkter och donationer/totala intäkter. Dessa variabler analyserades 

med hjälp av en korrelationsanalys för att se om det skulle ge ett signifikant resultat. 

Resultatet visade att valet av revisor ökar om kontrollen av det egna företaget minskar. 

Resultatet visade även att valet av frivillig revision ökar när kontrakt som innefattar skulder 

ökar. Resultaten kunde inte visa att revisionen skulle leda till att informationen skulle bli 
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mer trovärdig. Avslutningsvis kunde man konstatera att de tre hypoteser som arbetades 

fram stämde. 

 

2.8.3 Progress towards harmonization of audit exemption in the EU 

I denna artikel av Collis (2007) redde man ut huruvida anpassningen av undantaget av 

revisionsplikten för små företag i Europa uppnåtts. Storbritannien används här som en 

referens för att analysera informationen, detta på grund av att Storbritannien har det största 

omsättningskravet som successivt har ökat från år 1994 till år 2004. För insamling av 

information genomfördes en enkätundersökning, men innan dess genomfördes en pilot-

studie. Pilotstudien innehöll tre revisorer som jobbar med småföretag, varav fem ägare till 

småföretag fick svara på enkätfrågorna. 3 202 företag togs ut ur Bolagsverkets register. För 

att överensstämma med EU-reglerna vid tidpunkten sänktes antalet företag till 2 633. 760 

företag av populationen 873 320 företag svarade på enkäten, vilket gjorde svaren 

tillräckliga för att representera hela populationen. 

 

Man analyserade även variabler som frågar om företaget frivilligt valt en revisor. Hur stor 

är företagets omsättning? Är företaget familjeägt? Har företaget god kompetens inom 

ekonomiområdet? Resultatet visade att länderna inom Europa har anpassat sig i hög grad 

till de regler som Europeiska Unionen upprättat. 92 procent av de 25 länderna hade 

anpassat sig till den högsta omsättningen som var tillåten. 57 procent av respondenterna 

uppgav att det är externa kreditgivare som kräver att de har en revisor. 

 

2.8.4 The demand of external auditing: Managerial share ownership, size, gearing 

and liquidity influences 

I denna artikel valdes 92 företag av totalt två miljoner registrerade bolag. Alla dessa företag 

hade en omsättning på högst 90 000 pund och tillgångar på upp till 1,4 miljoner pund. 

Studien innehåller fyra variabler: omsättning, delat aktieägarskap, totala tillgångar och 

skuldsättningsgrad. Det skedde även en analys av likviditeten. 

 

• Större storlek på företaget medför en högre sannolikhet att företaget frivilligt väljer 

en extern revisor. 

• Mindre delat aktieägarskap bidrar till högre sannolikhet att företaget frivilligt väljer 

en extern revisor. 
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• Högre andel skulder i företaget leder till att företaget väljer att anlita en extern 

revisor. 

• Lägre andel av likvida medel i företaget leder till en högre trovärdighet att anlita en 

revisor. 

 

Alla hypoteser, förutom lägre antal likvida medel i företag, leder till en högre trovärdighet 

att anlita en revisor, stämmer. Ett delat aktieägarskap är viktigt om företaget frivilligt ska 

anlita en revisor i framtiden. Studien avslutades med förslag på vidare forskning där man 

rekommenderar att en liknande framtida forskning inom samma område riktas in på att 

fråga småföretag om varför de väljer att inte anlita en revisor. 

 

2.8.5 Sammanfattning av tidigare studier 

Tabellen nedan sammanfattar de fyra ovanstående tidigare studierna i en förenklad tabell.  

Collis, Jarvis och Skerratts (2004) studie som tidigare har presenterats omfattar omsättning, 

totala tillgångar, antal anställa, familjeägt och utbildning som forskningsfråga i sina studier. 

Studien handlar om huruvida omsättningskravet och ökad storlek på företaget har någon 

inverkan vid frivillig revision. I studien upptäcktes det att omsättningen kan beskriva 

storleken på företaget, men är inte den ensamma faktorn för att företaget frivilligt väljer att 

behålla sin revisor trots avskaffandet av revisionsplikten. 

 

Collis (2007) andra studie handlar om externt ägande och om det är en faktor vid valet av 

frivillig revision, det vill säga om en extern ägare till företaget vill att man anlitar en 

revisor. Resultatet visade att länderna inom Europa har anpassat sig i hög grad till de regler 

som Europeiska Unionen upprättat. Hay och Davis (2004) diskuterar revisionskvalitet och 

studien resulterar i att ökade skulder i företaget ökar behovet av att frivilligt anlita en 

revisor. Tauringana och Clarke (2000) studerar huruvida den finansiella informationen 

förbättras vid valet av frivillig revision. Ett delat aktieägarskap är viktigt om företaget 

frivilligt ska anlita en revisor i framtiden. 
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Tabell 2: Sammanfattning av tidigare studier (Källa: självkonstruerad). 

 

Författare Collis Hay & Davis 
 

Tauringana& Clarke 

        
Studiens omfattning 

Frivillig revision 

EU Revisionskvalitet Extern revisor 

Omsättning X 

 

X 

Totala tillgångar X 

 

X 

Antal anställda X 

  Ökade skulder 

 

X 

 Familjeägt X 

  Utbildning X 

  Delat aktieägarskap 

  

X 

Skuldsättningsgrad 

  

X 

Likviditet 

  

X 
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3. Metod 

 

Metodavsnittet inleds med en presentation av studiens metodval och forskningsansats. 

Därefter följer en orientering av studiens undersökningsmetod som är baserad på en 

djupgående undersökning. Vidare presenteras population och urval samt studiens 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med käll- och metodkritik. 

 

 

3.1 Metodval 

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod. Anledningen bakom detta val är då en 

sådan forskningsstrategi har ett starkt fokus på fördjupning av ett visst fenomen, där 

individernas uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet anses väsentlig (Bryman & 

Bell, 2013). Studien knyter väl an till detta då intervjuer kan ge en djupare förståelse för det 

undersökta fenomenet och således erhåller studien svar på min frågeställning från de 

utvalda privata tandläkarklinikerna. Med denna metod har studien möjlighet att få svar på 

de drivkrafter som motiverar tandläkaraktiebolagens val att ha kvar revisionen.  

 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling av analys och data 

vanligtvis ligger på ord istället för kvantifiering.   De viktigaste stegen i kvalitativa 

undersökningar är förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Denna forskningsmetod 

är inte lika kodifierad som kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Utifrån rätt metod 

har studien samlat in respondenternas åsikter för att besvara forskningsfrågorna samt att en 

eftersträvad djupare förståelse av ämnet erhålls. 

 

Skillnaden mellan en kvantitativ metod och kvantitativ metod är dess tillvägagångssätt att 

samla in data. Den kvalitativa undersökningen går ut på att identifiera, klassificera och 

avgöra okända företeelsers egenskaper, orsaker och innebörd med hänsyn av förändringar, 

strukturer eller utvecklingar (Starrin & Per-Gunnar, 1994). Studiens mål är att undersöka 

ett kännetecken av företeelser som beror på utveckling, förändring eller struktur och som 

presenterar en helhetsbild till en del. 
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Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av en förståelse av den världsbild människan har 

och dess relation till omgivningen. Där strävar man efter att forska hur människan upplever 

en situation och det är därför viktigt att tolka människors beteenden och omtolkningar 

(Hartman, 2004). Med anledning av att revisionspliktens avskaffande är en förändring av 

en regel som funnits länge har denna studie haft som utgångspunkt att undersöka orsakerna 

av kvarhållningen av revision med hänsyn till de förändringar som har skett. Detta genom 

att undersöka hur respondenterna upplever detta och om intressenterna har någon inverkan 

bakom dess val av revision. Då studiens sort karaktäriseras av en frågetyp som behandlar 

ett fenomens kännetecken av en viss händelse och motiv av en process anses den 

kvalitativa metoden vara den lämpligaste undersökningsmetod för att besvara studiens 

syfte. Detta främst för att denna metod bygger på ord, mjuk data, känsla, förståelse och är 

subjektiv (Starrin & Per-Gunnar, 1994). Studien kan genom ord och uttryck som den 

kvalitativa metoden bidrar med fånga in vilken inställning respondenterna har till revision.  

 

3.2 Forskningsansats 

De forskningsansatser som finns kan klassificeras på olika sätt, men det vanligaste sättet är 

att skilja mellan empiri och teoretisk forskning (Remeyi et al., 2005). Vid teoretisk 

forskning samlar forskare information genom att studera det som redan är skrivet, 

reflekterar sedan över dessa idéer för att sedan kunna dra slutsatser och presentera ny 

kunskap. Denna kunskap kan eventuellt presenteras i form av en ny teori. Empirisk 

forskning å andra sidan utförs genom att forskaren ger sig ut i verkligheten för att samla in 

information genom observationer, till exempel via experiment. Sedan ska forskaren utifrån 

insamlat material dra slutsatser och presentera ny kunskap.  

 

Det som undersökts i denna studie är effekten av en förändring som redan ägt rum. Remeyi 

et al. (2005) förklarar att en empirisk studie är omöjlig att genomföra om inte forskaren har 

kunskap och förståelse för det teoretiska resultat som rör ämnet som ska studeras. Utöver 

insamlat empiriskt material, som skett genom intervjuer, innehåller studien teorier och 

annan grundläggande fakta som är relevant och viktig för att förstärka studien. 

 

3.2.1 Strukturerad intervju 

Genom att intervjuaren ställer frågor till respondenterna utifrån ett i förväg fastställt 

formulär utgår man från en strukturerad intervju. För att skillnaderna mellan de olika 

intervjuerna ska bli så små som möjligt har studien som mål att ha standardiserade 
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intervjufrågor (Bryman & Bell, 2013). Målet är att kontexten för intervjusvaren ska bli 

densamma, vilket innebär att varenda respondent kommer få svara på samma frågor som 

ställs utifrån en intervjuguide. Därmed kan avkodningen, av de svar vi får av 

respondenterna, underlättas för att därefter kunna genomföra en jämförande analys 

(Bryman& Bell, 2013). I slutet av uppsatsen finns Bilaga 1 som innehåller intervjuguiden.   

 

3.3 Population 

Population beskriver helheten av de enheter man gör ett urval från och där data samlas 

(Bryman & Bell, 2013). Studiens population består av aktiebolag inom tandläkarbranschen 

som är registrerade hos Bolagsverket och inte är revisionspliktiga.   

 

3.4 Urval 

Urval är den del av populationen som väljs ut för en studie. Då en population är stor är det 

nödvändigt att göra en begränsning av studiens urval. Med detta avser man en specifik 

enhet som väljs ut av en population för vidare undersökning. Detta leder till att studien 

bidrar med ett mer specifikt resultat med tanke på att fokus läggs ner på färre enheter 

istället för att ta med hela populationen, vilket är både kostsamt och tidskrävande (Holme & 

Solvang, 2010). För att göra studien mer undersökningsbar och för att få ett resultat som 

går att jämföra har alltså en specifik bransch valts ut. Branschen som valts är den privata 

tandvården inom tandläkarbranschen. Tanken var från början att genomföra personliga 

intervjuer hos privata tandkliniker i Stockholms län, då detta område var mest tillgängligt 

för författarna – detta hade visat på ett bekvämlighetsurval. Respondenterna hade dessvärre 

inte tid att genomföra personliga intervjuer och därför genomfördes telefonintervjuer som 

ett alternativ för insamling av data. Studiens urval är således de privata tandläkarkliniker 

som har en revisor, trots avskaffningen av revisionsplikten, och vars verksamheter bedrivs 

inom Stockholms län. 

 

Bekvämlighetsurval 

Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval. Av 40 kontaktade tandläkarkliniker har sju av 

dessa valt att delta i undersökningen. Dessa 40 tandläkarkliniker är de som kom upp först 

på databasen och som valdes ut för vidare undersökning. I denna studie valdes endast 

kliniker som är verksamma inom Stockholms län (Bryman & Bell, 2013). 
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Studien har utgått från ett flertal privata tandvårdskliniker som finns registrerade på 

databasen Retriever Business. Det bortfall som föreligger är de kliniker som inte har svarat 

på telefon och som inte har lämnat svar via e-post. Tio aktiebolag valde att inte delta och 23 

fick författaren aldrig kontakt med genom telefon för att genomföra en intervju. Därmed är 

det 33 tandläkarkliniker som räknas som bortfall i denna studie. 

 

3.5 Respondenter 

Dessa nedanstående tandläkarkliniker är urvalens omfattning som blev aktuella under 

intervju perioden:  

 

1. Tandläkarkliniken Raskaliv AB 

2. Tandläkarkliniken ABC Lind AB  

3. Tandläkarkliniken Anonym AB 

4. Tandläkarkliniken Leident AB  

5. Tandläkarkliniken Natand AB  

6. Tandläkarkliniken Eveca AB  

7. Tandläkarkliniken Credental AB 

 

Respondenterna i denna studie är de huvudansvariga i tandläkarklinikerna som äger den 

kunskap som krävs för att besvara studiens frågor för vidare databearbetning och tolkning 

av data. Intervjun genomfördes av de sju tandläkarkliniker som studien har lyckats 

genomföra. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

För att erhålla en djupare förståelse för ämnet genomfördes intervjuer med den 

intervjuperson som innehar kännedom om det studerade ämnet. Därför genomfördes 

telefonintervjuer med den huvudansvarige som hade kontroll över företagets ekonomi. 

Deras yrkeserfarenhet har medfört kännedom kring bolagets redovisning och revisor, varpå 

dessa huvudansvariga chefer anses bidra med tillräcklig empiri för att besvara studiens 

syfte. För att genomföra denna studie söktes alla små aktiebolag upp genom databasen 

Retriever Business. Genom denna databas fick författaren all relevant data som behövdes 

kring de utvalda tandläkarklinikerna. Tandläkarklinikerna söktes efter den privata 

tandläkar-branschen och valdes utifrån de krav som fanns till att inte inneha revisionsplikt 
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men som trots detta hade anlitat en revisor. Kraven bestod av som tidigare nämnt, 

klinikernas nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. 

 

När klinikerna tagits fram kontaktades därefter den huvudansvarige på kliniken för en 

intervju.  Tanken var att genomföra personliga strukturerade intervjuer, där författaren 

kunde träffa respondenten personligen för att genomföra intervjun. Dock blev detta inte 

fallet med tanke på att tandläkarna hade brist på tid och alltid var stressade när de svarade i 

telefon och kund med anledning av detta inte delta i någon personlig strukturerad intervju. 

Därför genomfördes strukturerade telefonintervjuer istället som går ut på att intervjuaren 

ställer frågor till respondenterna med hjälp av telefon som verktyg och utifrån en 

intervjuguide.  

 

Intervjun genomfördes med hjälp av ett antal frågor som författaren sammanställt och som 

användes som en guide under samtalet. Intervjufrågorna utformades på ett öppet och 

djupgående sätt för att behandla all relevant data som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Därför ställdes frågor som fångade in den huvudansvariges kunskap om 

revision och dess relation till bolagets revisor. Vidare utformades frågor för att ta reda på 

respondentens åsikter, värderingar och upplevelse av revision. På så vis skulle drivkraften 

som motiverade dessa tandläkaraktiebolag att kvarhålla revision tas in. 

 

Intervjuerna ägde rum under olika dagar med tanke på att många tandläkarkliniker inte 

deltog i undersökningen och inte svarade på en gång när det kontaktades fick författaren 

försöka återkomma till dessa respondenter för en lämplig tid. Av sammanlagt 4o 

tandläkarkliniker blev 7 aktuella under december månaden 2014, då intervjuerna ägde rum. 

Intervjufrågorna ställdes till respondenterna med hjälp av en intervjuguide. Respondenterna 

fick fritt svara på frågorna och ge sina åsikter. Intervjuerna höll på i minst 15 minuter och 

den längsta tog 20 minuter. Intervjuerna har spelats in för att på så sätt vara tillgänglig för 

författaren att ta del av all information som är viktig vid bearbetning av data. Med 

inspelningen har dataarbetningen underlättats då det som anses vara oväsentligt bara rensats 

bort och det som var relevant har tagits med i empiriavsnittet. 

 

Förutom intervjusvaren har även ytterligare information samlats in innan intervjuernas 

genomförande, detta för att ge mer utrymme åt respondenten att tala fritt och spara tiden åt 

intervjufrågorna med tanke på att vissa info redan var tillgänglig. Informationen består av 
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tandläkarklinikernas kännetecken som ger studien möjlighet för en fördjupad analys med 

tidigare studier kring detta område. Nedan följer dessa kännetecken: 

 

• Antal anställda 

• Balansomslutning 

• Nettoomsättning 

• Kreditskulder 

• Ägarförhållanden 

• Året som företaget grundades 

 

3.7 Databearbetning 

Då studien har använt sig av telefonintervjuer för insamling av data, krävdes 

uppmärksamhet och noggrannhet vid utformningen av intervjufrågorna. Frågorna har som 

tidigare nämnts formats till öppna frågor, vilket innebär att respondenterna har inga 

begränsade alternativ att välja emellan. Respondenten har fått möjligheten att tala fritt och 

uttrycka sina åsikter kring dess revisionsupplevelse och kännedom. Intervjuerna har spelats 

in för att på så sätt vara tillgänglig för författaren att ta del av all information som är viktigt 

vid bearbetning av data. Med inspelningen har dataarbetningen underlättats då det som 

anses vara oväsentligt bara rensats bort och det som var relevant har tagits med i 

empiriavsnittet. När man ställer en öppen fråga måste den erhållna informationen 

kategoriseras och kodas för en vidare analys. Därför har intervjusvaren sammanställts 

skriftligt och kategoriserats i tabeller för en tydlig överblick och jämförelse.  Detta har vart 

en tidsödande process för författaren, med tanke på att strukturerade intervjuer försvårar 

bearbetningen av data (Bryman& Bell, 2013). Bearbetningen av data har genomförts 

stegvis på följande sätt: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3: Bearbetning av data (Källa: självkonstruerad). 

1. Intervju-

svaren har 

transkriberats 

 

 

2. Insamlad 

data har kodats 

 

3. Insamlad 
data har 

resonerats och 
sammanställts i 

tabeller och 
teman 
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3.8 Metod och källkritik 

Med tanke på att denna studie har använt sig av en kvalitativ metod, och inte utgår från att 

mäta data, är det inte lämpligt att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet som är 

mest lämpade för den kvantitativa metoden. Däremot kan studiens kvalitet bedömas utifrån 

begreppen pålitligheten, objektivitet och tillförlitligheten i dess källor (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Studiens primära metod har varit insamling av data av respondenter genom de 

telefonintervjuer som genomförts. Författaren stötte på hinder då de flesta tandläkarkliniker 

som kontaktades inte hade möjlighet att delta i personliga intervjuer, vilket var den 

ursprungliga idén. Genom en personlig intervju skulle studien bidra till en djupare och mer 

detaljerad tolkning. Studien skulle även ge en mer fördjupad data om respondenterna inte 

var påverkade av dåliga förutsättningar i form av stress, då skulle insamlade data troligtvis 

vara än mer informationsrik. Med tanke på att respondenterna endast funnits i Stockholms 

län, som baserade på ett bekvämlighetsurval, ifrågasätts möjligheten till generalisering i 

undersökningen. 

 

I denna studie har sekundära källor som kurslitteratur och vetenskapliga artiklar använts för 

att stärka studiens innehåll och trovärdighet, för att vidare genomföra de huvudsakliga 

intervjuerna. Dessutom har studien använt sig av statens offentliga utredning vilket anses 

vara en pålitlig källa. Dessa källor har i studien varit till stor hjälp för utformningen av 

bakgrunden samt den teoretiska referensramen. Eftersom att kurslitteraturen endast har 

berört det studerade ämnet ytligt sett har även tidigare studier och ämnesrelaterade artiklar 

använts. Dessa har bidragit till en djupare insikt av revisionsområdet. Tillsammans med 

insamlad empiri och sekundärdata har studien uppnått ett tillförlitligt resultat. I denna 

studie har artiklar publicerade av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) använts som 

sekundärdata och då detta är en branschorganisation för revisorer kan objektiviteten i dessa 

artiklar ifrågasättas. Bortsett från detta har all empiri och sekundärdata bedömts som 

pålitlig. 
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens empiri som består av respondenternas 

intervjusvar, vilket består av 7 tandläkarkliniker som deltog i undersökningen. I slutet av 

detta avsnitt framförs en sammanfattningstabell av revisionsdrivkrafterna enligt 

respondenternas svar för att ge läsaren en tydlig överblick av studiens resultat. 

 

 

4.1 Tandläkarkliniken Raskaliv AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-02 

Antal anställda: 2 

Balansomslutning: 1 707 TKR 

Nettoomsättning: 2 949 TKR 

Kreditskulder: 274 TKR 

Ägarförhållandet: 1 ägare 

 
Tandläkarkliniken Raskaliv AB grundades år 2002 och respondenten som intervjun 

genomfördes med är den person som sköter det mesta inom bolaget och är den 

huvudansvarige. Enligt respondenten upprättas redovisning och bokföring av en 

redovisningskonsult. Detta förklarar han med att tandläkarbranschen är en stressig bransch 

där man själv som tandläkare har brist på tid och kunskap för att tillbringa tid för 

redovisningen. 

 

4.1.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Respondenten berättar vidare att han har en bra relation till bolagets revisor, och att man 

har minst två personliga möten med varandra per år. Själva redovisningen granskas av 

revisorn och redovisningskonsulten sköter bolagets löpande räkenskaper. Respondenten 

åskådliggör i sin tur skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor. Bolaget har 

haft sin nuvarande revisor i sex år och har kännedom om revisionspliktens avskaffande. 

Respondenten menar att anledningen till att bolaget har valt att kvarhålla sin revisor trots 

avskaffningen beror på den kvalitetsstämpeln revisorn bidrar med för bolaget. Detta 
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förklarar respondenten i sin tur som den mervärde revisorn skapar, där bolaget blir 

uppdaterat om nya regelförändringar och många andra frågor som rör bolagets redovisning, 

skatt, aktieägarutdelning etc. 

 

4.1.2 Revisionsupplevelse 

Respondenten menar att intressenterna inte har någon påverkan bakom deras val av att 

kvarhålla revisionsplikten inom sitt bolag. Enligt respondentens upplevelse av revisors 

tjänst, är fördelen med att kvarhålla revisorn den kvalitetsstämpeln som revisorn bidrar med 

och nackdelen är revisionskostnaderna som är höga. Revisionskostnader anses ändå inte 

vara några problem för bolaget och detta förklarar han som en annan anledning bakom dess 

val av kvarhållningen av revisorn. 

 

Bolaget har inga direkta planer på en ökad tillväxt inom bolaget eller planer på att avskaffa 

revisorn med tanke på att det känner sig tryggare när dess räkenskaper granskas, och att det 

blir uppdaterade om den viktigaste redovisnings frågor. Respondenten anser att valet inför 

revisorns kvarhållning beror på vad ett bolag sysslar med, och valet beror därför på 

företagets behov av denna tjänst. Respondenten resonerar vidare att bolaget inte lägger 

någon stor tonvikt om dess leverantörer inte har en revisor, då detta inte har någon 

betydelse för bolaget.  

 

4.2 Tandläkarkliniken ABC Lind AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-11 

Antal anställda: 2 

Balansomslutning: 1716 TKR 

Nettoomsättning: 2 878 TKR 

Kreditskulder: 330 TKR 

Ägarförhållanden: 1 ägare 

 
Tandläkarkliniken ABC Lind grundades år 2007, respondenten är den som sköter 

bokföringen inom bolaget, dock sköter revisorn redovisningen och granskningen av 

bokföringen. Relationen till revisorn är enligt respondent en god relation, där rådgivning 

sker i samband med de personliga möten som sker ungefär två gånger om året.  
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Respondenten åskådliggör i sin tur skillnaden mellan en redovisningskonsult och revisor, 

där han förklarar under intervjun vad dess tjänster går ut på. 

 

4.2.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Bolaget har haft sin nuvarande revisor under 15 år och har kännedom om avskaffandet av 

revisionsplikten.  Anledningen till att bolaget har valt att kvarhålla revisorn inom sitt bolag 

är att det inte klarar av räkenskaperna själva, förklarar respondenten, samtidigt som det inte 

vill ta några risker med redovisningen, och känner sig tryggare när en granskning sker av 

en revisor. Detta förklarar respondenten med ett mervärde, som revisorn bidrar med för 

företaget, där en trygghet skapas och där rådgivning av skatte- och deklarationsfrågor har 

varit betydelsefull för bolaget tack vare revisorn.  Bolagets val av revisor har inget med 

intressenterna att göra, förklarar respondenten, och markerar ännu en gång att det är mest 

till för en trygghet för dem. 

 

4.2.2 Revisionsupplevelse 

De nackdelar som respondenten ser med revisorn är revisionskostnaderna som är kostsamt 

för bolaget. “Annars ser jag bara fördelar med att ha en revisor” berättar respondenten 

samtidigt som hon anser att en revisors tjänst i förhållande till arbetsinsatsen är rimlig. 

Bolaget har inga planerar på avskaffa revisorn eller utöka verksamheten, vilket innebär att 

kvarhållningen av revisorn inte beror på en ökad tillväxt av bolaget. Enligt respondenten 

har inte leverantörernas val av att inte ha någon revisor inom dess bolag någon påverkan 

med deras samarbete och relation med kliniken att göra, utan detta förklarar hon är en fråga 

där leverantören själv beslutar om. 

 

4.3 Tandläkarkliniken Anonym AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-09 

Antal anställda: 2 

Balansomslutning: 1 190 TKR 

Nettoomsättning: 2 560 TKR 

Kreditskulder: 283 TKR 

Ägarförhållanden: 1 ägare 
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Tandläkarkliniken anonym AB grundades 1997. Tandläkarkliniken har haft sin nuvarande 

revisor sedan uppstartandet av kliniken. Redovisningen upprättas av en redovisningskonsult 

och granskningen sker av en revisor. 

 

4.3.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Relationen mellan respondenten och revisorn är formella, berättar respondenten, där 

personliga möten sker väldigt sällan inom bolaget. Respondenten ser inga tydliga skillnader 

mellan en revisors arbete och en redovisningskonsult.  Respondenten har kännedom om 

avskaffandet av revisionsplikten och menar att anledningen bakom dess val att behålla 

revisorn är till för att räkenskaperna ska ske enligt lag, hon uttrycker in motivering med 

denna mening: ”Alla räkenskaper ska se korrekta och lagliga ut”. 

 

4.3.2 Revisionsupplevelse 

Enligt respondenten har intressenterna ingen påverkan bakom hennes val att behålla 

revisorn, och anser att den enda nackdelen med revision är revisorskostnaderna som är för 

dyra. Detta förklarar hon med att revisorns arbete i förhållande till kostnaderna är väldigt 

höga, och att revisorn får kraftfull betalning för sitt arbete. Bolaget har, trots dessa åsikter, 

inga planer på att avskaffa revisorn samt inga planer på att utvidga sin verksamhet.  Enligt 

respondenten är det inte viktigt att alla aktiebolag ska ha revisor då hon anser att många kan 

upprätta redovisningen själva. Vidare anser respondenten att en leverantör bör hålla sig 

inom lagens ramar och vara en redovisningsstyrd firma, och därför är det viktigt att 

leverantörerna även har en revisor för att vara pålitliga. 

 

4.4 Tandläkarkliniken Leident AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-08 

Antal anställda: 3 

Balansomslutning: 1 731 TKR 

Nettoomsättning: 2 853 TKR 

Kreditskulder: 246 TKR 

Ägarförhållanden: 1 ägare 
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Tandläkarkliniken Leident AB grundades 1995 och har haft sin nuvarande revisor i cirka 9 

år. Redovisningen inom bolaget sköts av en redovisningsfirma som både upprättar 

redovisningen och bokföring och därefter granskas av en revisor. 

 

4.4.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Revisorn har respondenten aldrig själv träffat, dock berättar hon att det kommuniceras via 

mejl varje år. Respondenten berättar att det är mestadels redovisningskonsulten hon har 

kontakt med gällande bokslut och andra finansiella rapporter. Bolaget har kännedom om att 

det inte revisionspliktigt och är medvetet om avskaffandet av revisionsplikten, berättar 

respondenten.  

 

4.4.2 Revisionsupplevelse 

Detta argumenterar hon med att hon känner sig tryggare och har förhoppningar på att 

skattemyndigheten ser bolaget mer seriöst. Det mervärde som revisionen bidrar med är 

således trygghet och legitimitet enligt respondenten. Vidare anser respondenten att 

intressenterna inte har någon betydelse eller påverkan bakom hennes val att kvarhålla 

revision. De fördelar respondenten ser med revision är tryggheten, som det bidrar med för 

bolaget, och anser revisionskostnaderna som en nackdel, detta förklarar hon med denna 

mening: “Revisionskostnaderna är rätt så höga med tanke på att min redovisningsbyrå gör 

ett jättebra förarbete.”. 

 

Respondenten berättar att det kommer att kvarhålla revisorn och har inga planer på en 

utökad verksamhet eller tillväxt. Enligt respondentens värderingar är det upp till varje 

aktiebolag att beslutsfatta om det är i behov av att anlita en revisor eller inte. När det gäller 

leverantörer kontrollerar respondenten om leverantörerna har en F-skattesedel och detta 

anser hon vara viktigt för ett bolags säkerhet. 

 

4.5 Tandläkarkliniken Natand AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-08 

Antal anställda: 3 

Balansomslutning: 1 466 TKR 

Nettoomsättning: 1 959 TKR 

Kreditskulder: 661 TKR 
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Ägarförhållanden: 1 ägare 

 

Tandläkarkliniken Natand AB grundades 1994 och har haft sin nuvarande revisor i 10 år. 

Bolagets räkenskaper upprättas av hennes man och en redovisningskonsult, därefter skickas 

årsredovisningen för granskning till en revisor.  

 

4.5.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Respondenten har haft personliga möten med revisorn och träffar denne en till två gånger 

ungefär under ett år. Respondenten har kännedom om skillnaden mellan en redovisnings-

konsult och revisor och har även kännedom om avskaffandet av revisionsplikten.  

Anledningen till att bolaget har valt att kvarhålla revisorn är inför myndigheterna, men 

även för att vi känner oss tryggare och säkrare när en revisor granskar redovisningen, 

berättar respondenten. Detta uttrycker hon vidare med att en revisor bidrar till ett mervärde, 

då trygghet skapas samt att allt är enligt lag och riktigt gjort och med tanke på att 

felaktigheter minimeras och inga risker tas, förklarar respondenten.  

 

4.5.2 Revisionsupplevelse 

Enligt respondenten har intressenterna ytterst liten påverkan bakom sitt val av att kvarhålla 

revision inom sitt bolag. Enligt respondentens upplevelse och värderingar ser man inga 

nackdelar med att kvarhålla revisorn, dock anser respondenten att det är kostsamt. Detta 

förklarar hon med denna mening: “Mycket lön för lite jobb, redovisningskonsulten borde få 

mer betalt än revisorn”. 

 

Vidare berättar respondenten att de inte har några planer på att utöka sin verksamhet eller 

avskaffa revisorn, och anser inte att alla små aktiebolag bör ha en revisor utan att detta är 

en individuell bedömningsfråga. Dock anser respondenten att det är viktigt att bolagets 

leverantörer behöver ha en revisor för ett säkrare samarbete.  

 

4.6 Tandläkarkliniken Eveca AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkten: 2014-12-04  

Antal anställda: 3 

Balansomslutning: 811 TKR 
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Nettoomsättning: 2 398 TKR 

Kreditskulder: 272 TKR 

Ägarförhållanden: 1 ägare 

Tandläkarkliniken Eveca AB grundades 1993 och har haft sin nuvarande revisor i 4 år. 

 

4.6.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Bolagets redovisning upprättas av en redovisningskonsult och granskas av revisorn, och har 

kännedom av vad som skiljer mellan dess tjänster. Respondenten har ett personligt möte 

med revisorn ungefär en till två gånger per år, berättar hon. Vidare har respondenten 

kännedom om avskaffandet av revisionsplikten och förklarar att anledningen till att bolaget 

kvarhåller revisorn, är för att bolaget alltid har haft det och känner sig tryggare, när det inte 

riskerar felaktigheter med räkenskaperna. Således anser respondenten att revision erbjuder 

ett mervärde för bolagets framtid med tanke på den uppdatering och rådgivning det ger för 

bolaget. Enligt respondenten har intressenterna ingen påverkan bakom sitt val av revision 

och berättar att det är mestadels för dess trygghet och säkerhet.  

 

4.6.2 Revisionsupplevelse 

Enligt respondentens värderingar och upplevelse ger revision bara fördelar för bolaget, och 

den enda nackdelen man ser med revision är kostnaderna. Fortsättningsvis har bolaget inga 

planer på att avskaffa revisorn, detta förklarar han med att bolaget har framtida planer för 

en ökad tillväxt av sin verksamhet. Respondenten anser att revisionskostnaderna är rimliga 

med tanke på den tjänst de utför och uttrycker att revision är bra även om det är frivilligt. 

Avslutningsvis förklarar respondenten att leverantörer inte behöver ha någon revisor för en 

fortsatt affärsmässigt relation, detta uttrycker han med denna mening när sista frågan 

ställdes under intervjun: ”Detta har inte någon betydelse för bolaget.”. 

 

4.7 Tandläkarkliniken Credental AB 

Presentation av tandläkarkliniken 

Intervjutidpunkt: 2014-12-11  

Antal anställda: 2 

Balansomslutning: 1 716 TKR 

Nettoomsättning: 2997 TKR 

Kreditskulder: 950 TKR 

Ägarförhållanden: 1 ägare 
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Tandläkarkliniken Credental AB grundades 1982. 

 

 

4.7.1 Relation till revisorn och kunskap om dess arbete 

Respondenten har nyligen bytt sin revisor som han har träffat personligen en gång. 

Redovisningen upprättas av en redovisningskonsult i en bokföringsfirma. Respondenten 

berättar att han inte se några direkta skillnader mellan en redovisningskonsults arbete och 

en revisors, dock har han kännedom om avskaffandet av revisionsplikten och att de inte är 

revisionspliktiga. Anledningen bakom valet att kvarhålla revisorn är, enligt respondenten, 

till för att dess bolag ser mer trovärdigt ut gentemot skattemyndigheten. Detta förklarar han 

vidare med att revisorn bidrar till ett mervärde med en säkerhet som skapar en trygghet för 

bolaget, där det slipper att hamna på obestånd. Respondenten berättar att andra intressenter 

i övrigt inte har någon inverkan bakom valet av att kvarhålla revision. 

 

4.7.2 Revisionsupplevelse 

Vidare ser respondenten enbart fördelar med kvarhållningen av revisor, dock anser han att 

kostnaderna är för höga i förhållande till det arbete en revisor utför. Respondenten berättar 

att bolaget inte har några planer på att avskaffa revisorn, dock har bolaget planerat fören 

ökad tillväxt. Respondenten anser att revisorer behövs endast om en verksamhet är stor, och 

om ett aktiebolag har ytterst liten verksamhet, kan det inte vara i behov av att anlita en 

revisor. Han förklarar detta vidare med att en verksamhet bedömer själv om det är i behov 

av en revisor eller inte. Vidare förklarar han att han inte har någon koll eller frågat sina 

leverantörer om det har anlitat en revisor i sitt bolag eller inte.  
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4.8 Sammanfattning av intervjusvaren 

I nedanstående tabell har författaren sammanställt de drivkrafter och faktorer som kan vara 

orsaken bakom valet att kvarhålla revision. De drivkrafter som redovisas är de som 

respondenterna har tryckt mest på och som anses vara de viktigaste bakom deras val att 

kvarhålla revisionen. Vidare har författaren även sammanställt svar om intressenternas 

påverkan, åsikter om revisionskostnader samt framtida planer på ökad tillväxt som kan vara 

en utgångspunkt till valet. Studien har dessutom infogat antal anställda i klinikerna, dess 

nettoomsättning samt balansomslutning för att skapa en bättre översikt. Detta diskuteras 

senare i analysavsnittet för att utföra en jämförelse mellan klinikerna och på så sätt se om 

dessa verksamhetsfaktorer har någon betydelse bakom valet av revision. Förutom att denna 

sammanfattningstabell underlättar analysdelen för författarens själv som skribent är den till 

för att underlätta läsarens hågkomst och läsförståelse av det hela. 

 

Tabell 3: Sammanfattning av intervjusvaren. 

 
Tandläkar-

klinik 
Revisionens 
drivkrafter 

Intressent-
påverkan 

Revisions-
kostnader 

Framtida planer 
på att avskaffa/ 

kvarhålla revisorn 

Framtida planer 
på utökad tillväxt 

inom 
verksamheten 

 
Raskaliv AB 

Kvalitetsstämpel, 
rådgivning och 
uppdatering om 
regler, trygghet 

 
Nej 

 
Höga 

 
Kvarhåller 

 
Nej 

 
ABC Lind AB 

Trygghet, 
rådgivning, inga 

risker med 
räkenskaper 

 
Nej 

 
Rimliga 

 
Kvarhåller 

 
Nej 

 
Anonym AB 

Korrekta och lagliga 
räkenskaper 

 
Nej 

 
Höga 

Kvarhåller  
Nej 

 
Leident AB 

Trygghet och 
legitimitet 

Skatte-
myndigheten 

 
Höga 

 
Kvarhåller 

 
Nej 

 
Natand AB 

Trygghet, mindre 
risk, inför 

myndigheter 

 
Liten påverkan 

 
Höga 

 
Kvarhåller 

 
Nej 

 
 

Eveca AB 

Trygghet, 
rådgivning, 
uppdatering, 
granskade 

räkenskaper, 
säkerhet 

 
Nej 

 
Rimliga 

 
Kvarhåller 

 
Ja 

Credental AB Större trovärdighet Skatte-
myndigheten 

Höga Kvarhåller Ja 
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4.9 Tandläkaraktiebolagens kännetecken 

Nedanstående tabell ger en översikt av vad tandläkaraktiebolagens kännetecknas av i 

förhållandet till tidigare studier. Således har studien utöver intervjun fokuserat på vad dessa 

aktiebolag kännetecknar och tittat på hur ägarförhållandet, antal anställda, kreditskulder etc. 

ser ut för varje bolag för en vidare analys av dess intervjusvar. 

 

Tabell 4: Tandläkaraktiebolagens kännetecken. 

 

 

Tandläkar-

klinik 

Ägar-

förhållandet 

 

Antal 

anställda 

Netto- 

Omsättning 

(tkr) 

Balans-

omslutning 

(tkr) 

Kredit- 

Skulder 

(tkr) 

Raskaliv AB 1 ägare 2 2 949 1 707 274 

ABC Lind AB 1 ägare 2 2 878 1 716 330 

Anonym AB 1 ägare 2 2 560 1 190 283 

Leident AB 1 ägare 3 2 853 1 731 246 

Natand AB 1 ägare 3 1 959 1 466 661 

Eveca AB 1 ägare 3 2 398 811 272 

Credental AB 1 ägare 2 2 997 1 716 950 



51 

5. Resultatanalys 

 

Detta avsnitt presenterar en resultatanalys som tolkar och analyserar insamlad data. 

Tolkningen och analysen återkopplas med studiens valda teorier och jämförs med vad 

tidigare studier har resulterat i. 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga drivkrafterna som motiverar 

tandläkarbranschen att kvarhålla revision. Som tidigare nämnt är de utvalda respondenterna 

i studien inte revisionspliktiga och har trots det valt att behålla revisionen inom sitt bolag. I 

detta avsnitt har studien valt att kategorisera respondenternas svar i olika teman och utefter 

de faktorer som motiverar respondenterna att kvarhålla revision, detta för en mer 

lättbegriplig analys och för att skapa en bättre struktur. 

 

5.1 Respondenternas kunskap om revision samt revisorns och redovisningskonsultens 

innebörd 

Studien resulterade i att majoriteten av respondenterna kunde skilja mellan en revisor och 

en redovisningskonsult, då förarbetet innan årsredovisningen upprättades av 

redovisningskonsulter för de flesta. Docksynonymiserasfenomenet revision med revisor för 

alla respondenter och man använde sig av fenomenet revisor under hela intervjuskedet. 

Som tidigare nämnt i studien var det en vanlig missuppfattning att man ser revision och 

revisor som synonymer till varandra, vilket inte är fallet. Den som upprättar redovisningen 

ska alltså inte vara densamma som reviderar den (Carrington, 2010). 

 

I denna studie visade det sig att alla respondenter kunde skilja mellan den som granskar 

redovisningen och den som reviderar den. Detta kan enligt min analys bero på den 

utbildningsnivå tandläkarna innehar, någon som är lågutbildad inom restaurangbranschen 

har troligtvis inte lika stor kunskap om revision som någon med en kandidatutbildning i 

tandläkarbranschen. Undersökningen visade att respondenterna hade kunskap om 

avskaffandet av revisionsplikten som trädde i kraft i november 2010 och att de själva inte är 

revisionspliktiga. 
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5.2 Revisionens drivkrafter 

Majoriteten av respondenterna hade ett till två personliga möten med sina revisorer. Detta 

förklaras vidare med att redovisningskonsulten är den som upprättar redovisningen, därför 

har respondenterna mestadels kontakt med denne och inte revisorn. Respondenterna 

upprättar inte bokföring och redovisning själva på grund av tidsbrist och brist på kunskap 

inom detta område. Därför har respondenterna anlitat en redovisningskonsult för att utföra 

bolagets räkenskaper. 

 

Vidare har studien analyserat om valet av revision beror på om äldre verksamheter inom 

tandläkarbranschen har valt revision av vana då avskaffandet av revisionsplikten 

fastställdes först år 2010. Därför har studien sett till när de undersökta bolagen grundades. 

Studien visar att de flesta studerade tandläkarföretag startades innan år 2000, endast två 

bolag grundades efter detta och inga startades upp efter 2010. Detta kan vara ett tecken på 

att man valt revision av vana och egen bekvämlighet, vilket kopplas till drivkraften komfort 

som senare kommer att diskuteras. Därmed dras en slutsats om att de studerade 

aktiebolagen kännetecknas av äldre sådana och inte nyuppstartade bolag. 

 

5.3 Revisionens drivkrafter 

Enligt författaren Carrington (2010) har revision många nyttiga faktorer, som till exempel 

försäkran, förbättring och försäkring. Två andra anledningar är perspektiven komfort och 

legitimitet som tidigare har presenterats i teoriavsnittet. Inom detta avsnitt återkopplas och 

analyseras respondenternas svar med revisionens drivkrafter. 

 

5.3.1 Revision som försäkran 

Revision som försäkran funktionerar som en kontraktlösning mellan ägaren och 

företagsledaren eller mellan två eller fler partner som har olika intressen. Detta sker genom 

att styrka för ägaren att det resultat företagsledaren har åstadkommit och utelämnar är 

korrekt och därmed påvisar att företaget har uppnått en viss standard. Revisorn, som är en 

tredje opartisk part till det berörda företaget, ger en större tilltro med tanke på att revisorn 

granskar det som företagsledningen har åstadkommit och godkänner att den finansiella 

verksamheten som redovisas är korrekt. Med revisorn som tredje part minskar risken för 

moral hazard-problemet, som innebär att företagsledningen kan komma att agera utifrån 
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sina egna vinstintressen, då denne inte står för ägarens investerade kapital. Genom revision 

kommer detta att vara under kontroll av företagets revisor (Carrington 2010). 

 

Tittar man närmare på de studerade tandläkaraktiebolagen har dessa endast en ägare och är 

småskaliga i förhållande till större aktiebolag som består av olika avdelningar som till 

exempel ägare, styrelse och ledning. Med anledning av detta har respondenterna inte nämnt 

något om att de har valt att kvarhålla revision på grund av det är fler ägare som driver 

företaget för att få bättre övervakning och måluppföljning av ledningens arbete. Därmed 

förkastas denna drivkraft i studien då revision som försäkran inte har nämnts som ett 

verktyg eller hjälpmedel för studiens respondenter. Denna drivkraft anses vara mer 

anpassad till stora företag. 

 

Collis, Jarvis och Skerratts (2004) studie om revision resulterade i att 86 procent valde 

revision inför en intern kontroll, dock var detta inte något som respondenterna direkt 

uttryckte sig om. Intern kontroll kan vid denna studie beskrivas som ordning och reda med 

räkenskaperna, vilket hänger ihop med både drivkraften försäkran och försäkring. 

 

5.3.2 Revision som förbättring 

Den ovannämnda studien påvisade även att 48 procent ansåg att deras finansiella rapport 

blivit bättre, vilket naturligt knöts an till drivkraften förbättring. En ytterligare drivkraft 

som endast en av sju respondenter uttalade sig om var den kvalitetsstämpel som revision 

bidrar med. Trots att det endast var en som nämnde detta kan det knytas an till drivkraften 

förbättring. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet är revisions-funktionen till för att förbättra 

redovisningen, då revisorn utvecklar den genom förändring och förnyelse samt bidrar till en 

kvalitetsstämpel. Revisorn granskar det underlag som företaget förmedlar och styrker 

väsentlig och relevant information om dess ekonomiska ställning. 

 

5.3.3 Revision som försäkring 

En annan drivkraft som respondenterna nämnde och beskrev var risktagandet med 

räkenskaperna. Med tanke på att drivkraften försäkring innebär att bolagets risk och 

felaktigheter flyttas från ägarna/ledningen till revisorn själv kan även respondenternas svar 

om att kvarhållningen av revision bidrar med ordning och reda för räkenskaperna bekräftas 

i denna undersökning. Denna drivkraft erbjuder företagarna en säkerhet i och med att 

räkenskaperna blir korrekta och upprättade enligt lag. Det bidrar i sin tur till att 
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respondenterna känner sig tryggare, vilket hänger ihop med perspektivet komfort. 

Respondenterna uttryckte sig om att de inte vill hamna i tvist med Skattemyndigheten och i 

och med revision skulle denna risk minskas och samtidigt ökar en känsla av trygghet. 

 

5.3.4 Revision som komfort 

Revisorn skänker komfort till företagen så att de känner sig trygga genom att se till att 

företagen följer de lagar och etiska koder som finns i samhället. Perspektivet komfort 

förmedlar den fundamentala tryggheten för intressenter, exempelvis för investerare som, ur 

ett sociologiskt perspektiv, är i behov av trygghet inför en investering. Med en utförd 

revision behöver intressenten i fråga inte vara oroad över varken kvalitetsbrister eller 

verksamhetens trovärdighet, därför bidrar revision tydligt till ett komfortperspektiv 

(Carrington 2010). 

 

Studien visade att majoriteten av respondenterna som deltog i studien ansåg att det som 

motiverade dem mest att kvarhålla revision var tryggheten de kände. Det tyder på att 

drivkraften komfort kan styrkas i denna studie då respondenternas svar om att de kvarhåller 

revision på grund av sin egen bekvämlighet beskrivs tydligt med perspektiven komfort som 

Carrington (2010) har redogjort för. 

 

Thorell och Norberg (2005) klargör även att revisionens syfte är brottsförebyggande och i 

och med avskaffandet av revisionsplikten finns det risk för skattebrott och dylikt (Thorell & 

Norberg, 2005). Majoriteten av respondenterna var oroliga över bolagets räkenskaper inför 

Skattemyndigheten och ansåg att revisorns roll till största del var att skapa trygghet. 

Studien bekräftar att företagen och dess ägare kunde vara försäkrade om att räkenskaperna 

är granskade och korrekta. Detta hänger ihop med drivkraften legitimitet som analyseras i 

nästa avsnitt. 

 

5.3.5 Revision som legitimitet 

Perspektivet legitimitet kan vid många fall vara synonymt med perspektivet komfort då 

revisorn även här bidrar till en stärkt trovärdighet och trygghet genom revisionen, dock 

tydliggörs att revisorn är den som legitimerar revisionen av ett företags ekonomiska 

ställning. Legitimeringen framhåller den legitimerade rollen som revisorn har. Ur ett 

sociologiskt angreppssätt anses legitimering vara komfortskapande och gör redovisningen 

acceptabel av omgivningen. Här handlar det om att vara i harmoni med de etiska koder och 
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regler som finns i samhället. Detta i och med att när en revisor godkänner en redovisning 

skänker han sitt godkännande – en mer legitimerad trovärdighet för ett företags redovisning 

och ekonomiska arbete (Carrington 2010). 

 

Legitimitet var en drivkraft som två av totalt sju respondenter nämnde under intervjuskedet. 

Tandläkarkliniken Credental AB menade att man fick större trovärdighet inför 

myndigheterna med revision, framförallt Skattemyndigheten. Tanläkarkliniken Leident AB 

menade att man anses kompetent och legitimerad när man utför revision inom sitt bolag. 

Detta kan återknytas till perspektivet legitimitet och kan vidare förklaras genom att revisorn 

skapar legitimitet med tanke på att denne ger en trovärdighet och kvalitet för redovisningen 

inför intressenterna och myndigheterna. Därmed bekräftas att denna drivkraft är en 

ytterligare del av motivationen bakom respondenternas val av att kvarhålla revision. Det 

klargörsatt revisorn är den som legitimerar revisionen om ett visst företags ekonomiska 

ställning (Carrington, 2010; Power, 2003). Legitimiteten gör att företagen känns mer 

meningsfulla, trovärdiga och förutsägbara (Suchman, 1995), vilket respondenterna 

instämde med. 

  

5.3.6 Andra faktorer bakom respondenternas val av revision 

Studien visade även att det fanns andra faktorer som låg bakom valet av revision. Detta 

förklarades med att revisorn uppträdde i flera olika roller för två av sju respondenter, främst 

som en rådgivare, då respondenterna uppdaterades om nya regler och då de erhöll 

rådgivning om hur man kunde gå tillväga med skatteärenden och liknande frågor. Det 

förklarar att respondenterna upplever att de får än fler förmåner än de fyra drivkrafterna 

som har bekräftats i denna studie. 

 

5.4 Intressenternas påverkan 

Collis, Jarvis och Skerratt (2004) kom i sin studie fram till att bankerna var den viktiga 

intressenten som krävde att respondenterna var revisionspliktiga. Det har dock visats att 

Skattemyndigheten är den viktigaste intressenten för tandläkarbranschen. En ytligare faktor 

som skulle undersökas i denna studie var intressenternas påverkan bakom valet av revision. 

När frågan: ”Har intressenterna en påverkan när det gäller frågan att ha en revisor?” 

ställdes visade det sig att majoriteten av respondenternas val av revision inte hade något 

med dess intressenter att göra. Däremot ansåg en respondent att det hade liten påverkan och 

två andra respondenter ansåg att Skattemyndigheten var den enda intressenten som var 
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orsaken bakom valet. Intressentmodellen som tidigare har presenterats i teoriavsnittet 

förklarade att många intressenter hade nytta och intresse av att använda sig av en reviderad 

finansiell rapport. En av respondenterna förklarade att de fick större trovärdighet inför 

Skattemyndigheten när man använde sig av revision, vilket innebär att man vill anses som 

ett seriöst företag och vill undvika att riskera att hamna i tvist med Skatteverkets 

sanktioner. Detta tyder på att drivkraften legitimitet verifieras och man kan även se det som 

att det hänger ihop med att man vill vara legitimerad inför intressenterna. 

 

Som tidigare nämnt är intressentmodellens mål att tillfredsställa olika intressenters 

informationsbehov, detta blir ett problem vid småföretagarnas fall, då de inte kan ha tillsyn 

över alla intressenters behov. Detta på grund av det innebär mycket arbete och kan även 

vara kostsamt i längden för småföretagare. Därför kan småföretagare istället välja ut de 

viktigaste intressenterna som anses vara rimligast att tillgodose dess informationsbehov, 

något som författarna Ax, Johansson och Kullvén (2009)tidigare har förklarat. 

 

Vid denna studie framlades bevis för att den enda intressenten som respondenterna oroade 

sig för var Skattemyndigheten och att dess val att kvarhålla revision var till för denna 

intressent. Därmed var Skattemyndigheten den enda intressent som 2 av 7 respondenterna 

valde att tillgodose. Detta tyder på att det som författarna Deegman och Unerman (2006) 

har klargjort om att det är viktigt att ett företag är medvetet om sina intressenters behov 

stämmer. En anledning kan vara för att undvika motstridiga intressen som kan uppstå 

mellan företagsledningen och intressenterna. I detta fall handlar det om att respondenterna 

inte vill hamna i motstridiga förhållanden med Skattemyndigheten. 

 

När frågan: “Hur skulle ni resonera ifall era leverantörer inte använder sig av en 

revisor?” ställdes, visade det sig att majoriteten av respondenterna inte lade någon stor vikt 

på att dess leverantörer använde sig av en revisor. Respondenten från Natand AB uttryckte 

sig om att bolagets leverantörer behöver ha en revisor för ett säkrare samarbete. Detta 

innebär att revision har en påverkan för en fortsatt affär mellan företagare, då det bidrar 

med legitimitet som vidare ger en känsla av trygghet bland inblandade intressenter. En 

annan respondent, Leident AB, berättade att de alltid kontrollerade att deras leverantörer 

haren F-skattesedel innan påbörjad affär. Tandläkarkliniken Anonym AB menade att det är 

viktigt att deras leverantörer håller sig inom lagens ramar och är en redovisningsstyrd firma 

för att uppfattas som pålitliga. 
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Sammanfattningsvis kan man styrka att revisionen vid denna aspekt motiveras av den 

legitimitet respondenterna vill ha inför myndigheterna, men även för att revision 

legitimerar andra intressenter som leverantörer inför långsiktiga affärsrelationer. 

 

5.5 Revisionskostnader 

Thorell och Norberg (2005) hävdade, som tidigare nämnt i teoriavsnittet, att det finns en 

nackdel med en lagstadgad revision. Denna nackdel anser de vara revisions-kostnaden för 

ett litet aktiebolag i förhållande till den nytta revisionen medför. De anser istället att det 

finns fördelar om revisionen är frivillig. Detta förklarar de med att när ett företags 

kostnader minskas blir dessa företagare själva motiverade till att välja revision. Det 

kommer i sin tur resultera i att redovisningstjänster utvecklas mer i den fria konkurrensen 

på marknaden. Tittar man närmare på respondenternas svar ser man att majoriteten anser att 

revisionskostnader i förhållande till dess brukbarhet är höga. Av sammanlagt 7 

respondenter ansåg endast 2 respondenter att revisionskostnaderna var rimliga. 

Respondenterna har trots deras åsikter om höga kostnader fortsatta planer på att kvarhålla 

revision. Detta tyder på att det som Thorell och Norberg (2005) hävdade kan styrkas i 

denna studie då majoriteten av respondenterna ansåg att kostnaderna är för höga och trots 

detta valt att kvarhålla revision. 

 

5.6 Respondenternas framtida planer och ökad verksamhetstillväxt 

Studien visade sig att alla respondenterna hade framtida planer på att kvarhålla revision i 

fortsättningen. En analys har utförts om huruvida det kan ha något med dess 

verksamhetsökning att göra. Dock visade det sig att endast en av sju respondenter hade 

planer på ökad tillväxt av sin verksamhet och de andra sex hade inte några planer på att 

utöka sina företag. Stefan Schelin (2010), företagsanalytiker på Swedbank Kredit och 

Riskanalys, framhåller att det kan vara värt att behålla revisorn för de små företag som har 

planer på att expandera i och med att revisionsplikten då kommer att börja gälla när 

företaget växer sig större. Ett exempel på en situation där ett företag är i behov av revision 

är när dess verksamhet har vuxit och finansieras med lån och externt kapital. Exempelvis 

leder detta till en ökning av ägare av verksamheten, behovet av revision blir då beroende på 

hur pass mycket styrelsen litar på ledningens arbete och hur nära styrelsen kan följa 

verksamheten (Carrington, 2010). 
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Med tanke på att endast två respondenter har framtida planer på att utöka sin verksamhet 

kan detta vara en annan grund för motivation som pekar på att revisionsbehovet är till för 

ökad tillväxt. 

 

5.7 Jämförelse med tidigare studier 

Tidigare studier har resulterat i att ett företags omsättning i första hand var orsaken bakom 

kvarhållning av revision, men även andra faktorer har tagits fram som motiverar företag att 

frivilligt behålla detta verksamhetsområde. I linje med vad tidigare studier har åstadkommit 

kring valet av revision har studien i detta avsnitt valt att analysera och jämföra resultatet. 

Man kan konstatera att studien innehar många likheter med tidigare sådana och den 

omfattas av vissa liknande variabler som tidigare studier har undersökt. De faktorer som 

tidigare studier och denna studie undersökte och består av är följande: 

 

Tidigare Studier     Denna studie 

1. Omsättning     1. Nettoomsättning 

2. Bankomslutning/likviditet   2. Balansomslutning 

3. Antal anställda    3. Antal anställda 

4. Ökade skulder/skuldsättningsgrad  4. Kreditskulder 

5. Familjeägt/delat aktieägarskap  5. Ägarförhållandet 

6. Utbildning     6. Utbildning  

 

Ägarförhållandet 

Det man kan fastställa utifrån de variabler som denna studie har undersökt är att 

ägarförhållandet är privat för samtliga respondenter och därför har denna variabel inte 

något samband med respondenternas val av kvarhållning av revision. Detta då 

ägarförhållandet inte kan bekräftas eller vara en anledning till motivationen för en bättre 

kontroll och övervakning av ledningens prestation. 

 

Antal anställda 

Antal anställda var för majoriteten 2 personer och för resterande 3 personer. Detta innebär 

att alla företag ligger inom det som kraven begär för att vara revisionsfri. Respondenterna 

har inte uttryckt sig om deras antal av anställda kan vara en anledning bakom 

kvarhållningen av revision. 
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Nettoomsättningen 

Nettoomsättningen för företagen är väldigt lika varandra och för majoriteten ligger denna 

över 2 miljoner kronor och endast en respondent hade en nettoomsättning på under 2 

miljoner kronor. Då tidigare studier resulterade i att omsättningen var den största 

anledningen bakom revisionsvalet kan man konstatera att gränsvärdet för de flesta kan 

överskridas till att vara revisionspliktig, vilket kan vara en anledning till att respondenterna 

har planer på att fortsätta att kvarhålla revisionen inom sitt företag. 

 

Balansomslutning 

Balansomslutningen för majoriteten av respondenterna var knappt över 1,5 TKR, förutom 

en respondent vars balansomslutning låg under 1,5 TKR. Denna variabel har redan 

överskridit gränsvärdet för kravet att vara revisionspliktig. Däremot hade företaget kunnat 

utnyttja undantaget om det inte hade överskridit två av de tre kriterierna. 

 

Kreditskulder 

Vidare har jag analyserat om respondenternas kreditskulder kan vara en anledning bakom 

kvarhållningen av revision. Studien visar att kreditskuldernas omfattning varierade från 

respondent till respondent beroende på dess omsättning, antal anställda samt 

balansomslutning. Respondenterna själva nämnde aldrig om bankernas krav kunde vara en 

anledning till att de kvarhåller revision. Credental AB som hade den största kreditskulden 

samt största nettoomsättningen hade planer på en utökad verksamhet, detta kan vara tecken 

på att valet av revision kan hänga ihop med flera andra faktorer, än de revisionsdrivkrafter 

som komfort bidrar med. Dock kan detta inte bekräftas då endast en respondent visade sig 

ha dessa indikationer. Med tanke på vad Collis (2007) och andra författare kom fram till i 

sina studier var den största orsaken bakom valet av revision, har denna studie lagt fokus på 

hur omsättningen ser ut och om omsättningen kan vara så pass nära gränsvärdet till att bli 

revisionspliktig.  

 

Studien visade sig att tre av sammanlagt sju respondenter var nära gränsvärdet för att vara 

revisionspliktiga i framtiden. Detta tyder på att revisionsvalet till viss del kan bero på att 

man kvarhåller revision med tanke på de krav som kan tänkas överskridas i framtiden.
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6. Slutsats 

 

Detta avsnitt presenterar studiens slutsatser har dragits utav resultatanalysen med hjälp av 

de empiriska data som har samlats in. Vidare kommer en resultatdiskussion att presenteras 

som dels består av författarens kritik av studiens resultat och dels egna reflektioner som 

författaren har träffat på under uppsats skrivandet. Avslutningsvis slutar uppsatsen med 

förslag på framtida forskning. 

 

 

6.1 Studiens slutsats 

Studien resulterade i att det fanns flera olika orsaker som motiverade tandläkaraktiebolagen 

till att kvarhålla revision. Majoriteten av tandläkaraktiebolagen hade en positiv inställning 

till revisionsplikten. 

 

• Studien resulterade i att den största anledningen var den trygghet som revisionen 

bidrog med, vilket är förklaringen av drivkraften komfort. 

 

• Kvarhållningen berodde även på den legitimitet som revision bidrar med. 

Respondenterna valde revision för att undvika risken inför skattesanktioner. 

Skattemyndigheten var således den viktigaste intressenten vars behov 

respondenterna valde att tillgodose och var främst oroade för. 

 

• Drivkraften försäkring var en ytterligare anledning, som förklarades av att man som 

aktiebolag inte ville ta stora risker med räkenskaperna och därför vill vara 

försäkrade och trygga om att allt som redovisas är korrekt och granskat.  

 

• Studien resulterade i att respondenterna får fler förmåner genom revision i 

förhållande till dess kostnader då revisorn uppträde i olika roller för respondenterna.  

 

• Studien resulterade vidare i att respondenterna kommer att kvarhålla revision även i 

fortsättningen, trots att de ansåg att revisionskostnaderna är höga. 
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• Studien visade på att valet av revision kan ha samband med respondenternas 

framtida planer på verksamhetstillväxt. 

 

• Studien kom fram till att det finns tecken på att respondenterna önskar leverantörer 

som är legitimerade genom revision för att ingå långsiktiga affärsrelationer. 

 

• Respondenterna ser revisorskostnaderna som den enda nackdelen med revision. 

 

• Respondenterna anlitar en redovisningskonsult för upprättandet av bolagets 

redovisning och bokföring. Detta på grund av att de själva inte innehar den kunskap 

och tid som krävs för att upprätta redovisningen. 

 

Sammanfattningsvis blir studiens slutsats att det finns flera orsaker som motiverar 

tandläkaraktiebolagen till att behålla revision, där komfort som innebär trygghet är den 

viktigaste orsaken till det. Respondenterna tryckte mer på denna drivkraft än andra faktorer 

som har undersökts. Dock fanns det flera orsaker som motiverade respondenterna till att 

kvarhålla revision såsom legitimitet, försäkring och framtida planer på ökad tillväxt. Dessa 

faktorer hänger ihop med varandra och studien drar slutsatsen om att kvarhållning av 

revision påvisar en beslutsprocess där en ägare väger förmånerna mot kostnader samt 

konsekvenserna som kan uppstå och därefter tar ett beslut som gagnar verksamheten bäst. 

Detta innebär att revision trots höga kostnader ger tyngre förmåner enligt respondenterna 

och därför väljer respondenterna att kvarhålla revisionsplikten inom sina företag. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Den fördelning som Carrington (2010) gör av revisionens drivkrafter är inte enkel att 

fördela och använda i praktiken, då dessa drivkrafter hänger ihop med varandra. Detta är 

något som Carrington (2010) själv delvis har hävdat: han menar att drivkraften komfort och 

legitimitet synonymiseras med varandra. 

 

Med tanke på att tandläkarbranschen är en stressig bransch kunde studien inte få den starka 

empiriomfattningen som det var tänkt från början. Det var oväntat att många inte ville delta 

i studien på grund av tidsbrist. Studiens empiriavsnitt skulle vara utförligare om 

respondenterna inte var lika stressade, då intervjuerna pågick i minst 15 minuter och som 
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mest 20 minuter. Detta var något författaren inte hade någon medvetenhet om i början av 

studien. Studien skulle få ett mer generaliserbart resultat om fler respondenter valde att 

delta i undersökningen. Trots detta har studien ändå lyckats ta hänsyn till flera aspekter i 

undersökningen för att på så sätt bidra med information och en lärorik studie. 

 

Studien har använt rätt metod vid insamling av data då intervjusvaren som studien har 

lyckats samla in inte skulle ha framkommit om en kvantitativ metod med 

enkätundersökning hade genomförts. Detta då öppna frågor har ställts till respondenterna 

under intervjuerna. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har varit väldigt intressant att utföra då revision är en bransch i förändring. I 

och med att nya regler och lagar uppdateras finns det flertalet förslag som kan vara 

intressanta att undersöka. Förslag på vidare forskning kan exempelvis vara att undersöka 

samma studieform i Sverige, men med två olika branscher som har valt att kvarhålla 

revision inom sitt bolag och sedan jämföra resultatet. Detta för att hitta spår om: 

 

• Revision kan ha olika betydelse för en specifik bransch. 

• Om revision kan vara viktigare för en bransch än en annan. 

 

Vidare finner jag det intressant om man kan undersöka samma bransch som studien har 

valt, tandläkaraktiebolag, men de som har valt att avlägsna revision och jämföra dessa svar 

med de aktiebolagen som har valt att behålla revision. I en sådan studie skulle man kunna 

analysera vad det kan bero på och hur respondenternas värderingar ser ut efter avskaffandet 

av revisionsplikten. Ett annat förslag är att undersöka om det finns andra drivkrafter som 

kan ligga bakom företagarnas val i frågan om att kvarhålla revision, än de som jag har tagit 

upp i denna studie. Ett ytterligare förslag är att efterforska vad som har hänt efter 

avskaffandet av revisionsplikten för de bolag som har valt detta. Har regleringen verkligen 

underlättat för småföretagare och har kostnaderna minskat? Har man spenderat andra 

kostnader för att upprätta sina räkenskaper och hur ser kostnaderna ut i förhållande till de 

tidigare revisionskostnader som man har lagt ned? Vad motiverade dessa bolag till att 

avskaffa revisionsplikten och vad är det som karaktäriserar dessa verksamheter? 
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Det skulle även vara intressant att undersöka hur intressenterna (banker, kreditgivare, 

Skattemyndigheten och leverantörer) ser på företag som avskaffat revisionsplikten och för 

företag som har valt att kvarhålla den. I denna studie har Skattemyndigheten visat sig vara 

den viktigaste intressenten för tandläkarbranschen. Ändras intressenters syn eller 

bedömning inför kreditgivningen om ett företag använder sig av en revisor eller har detta 

inte haft någon påverkan? 

 

Med tanke på att drivkrafternas begreppstolkning inte var enkel i praktiken skulle ett annat 

förslag vara att genomföra en studie om dessa faktorers begreppsutveckling och fördelning. 

Ett annat förslag som också är intressant att undersöka är hur revisorer ser på denna 

lagförändring. Har det skett några negativa konsekvenser för yrkesverksamma revisorer 

sedan lagförändringen eller har marknaden efterfrågat deras arbete ännu mer?
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Frågor om revisionskunskap 
 

1. Vem upprättar redovisningen inom företaget? 

2. Hur ser er relation ut till er revisor? Har ni träffat den personen? Hur ofta träffar ni 

er revisor? 

3. Vet ni vad revisorn och redovisningskonsulten utför för sorts arbete?  

4. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor? 

5. Har ni kännedom om avskaffandet av revisionsplikten som trädde ikraft år 2010 och 

att ni inte är revisionspliktiga? 

6. Vad är anledningen till att ni har valt att ha en revisor trots avskaffningen? 

7. Vad för mervärde anser ni att en revisor erbjuder för ert företag?  

8. Har intressenterna en påverkan när det gäller frågan att ha en revisor?  

 
 
Upplevelse och värderingsfrågor om revisionens roll och betydelse för företaget 
 

1. Vilka för och nackdelar ser ni med att anlita en revisor? 

2. Har ni några framtida planer på att avskaffa er revisor? Motivera ditt svar.  

3. Planerar ni en ökad tillväxt inom er verksamhet?  

4. Hur upplever ni revisionskostnaderna till förhållandet till dess arbete? 

5. Tycker ni att alla små aktiebolag som inte är revisionspliktiga bör ha en revisor? 

Motivera ditt svar.  

6. Hur skulle ni resonera ifall era leverantörer inte använder sig av en revisor? 

 


