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Abstrakt 
 
Uppsatsens titel:  Förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i mindre företag sett ur ett 

revisorsperspektiv 

 
Slutdatum:  Juni 2009 
 
�ivå:  Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, Mittuniversitetet  
 
Författare:  Sarah Mehtonen 
 
Handledare:  Anna-Maria Jansson 
 
Bakgrund:  Revisorns uttalande om ansvarsfrihet till styrelsen och den 

verkställande direktören har varit en del av den svenska 
aktiebolagstraditionen sedan en lång tid tillbaka.  
I mars 2008 överlämnades ett delbetänkande angående 
avskaffandet av revisionsplikten för små företag, där utredningen 
föreslog ett avskaffande av förvaltningsrevision inom samtliga 
aktiebolag. Ett flertal remissinstanser krävde en vidare utredning 
kring förvaltningsrevisionen och ansvarsfrihetens syfte. 

 
Problem:  Hur ser revisorer på förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i 

mindre företag? Hur ser revisorer på sin roll inom mindre företag 
och kommer lagändringen att ändra deras uppfattning?  

 
Syfte:  Syftet med studien är att beskriva hur tre godkända/auktoriserade 

uppfattar förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i framför allt små 
och medelstora företag. 
 

Metod:  En referensram skapades genom att söka information i form av 
litteratur, artiklar, rapporter och utredningar. Därefter insamlades 
material till empiriavsnittet genom att intervjua tre revisorer. 
Empirin ställdes sedan mot den teoretiska referensramen i en 
analys.  

 
Slutsats: De intervjuade revisorerna anser att förvaltningsrevision är positivt 

sett ur ett intressentperspektiv, men att 
ansvarsfrihetsrekommendationens betydelse urholkas i ägarledda 
företag. Revisorerna anser även att de hade en rådgivande roll och 
denna uppfattning inte kommer att påverkas om 
förvaltningsrevisionen avskaffas.   

 
�yckelord:  förvaltningsrevision, ansvarsfrihet, revisionsplikt, småföretag 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Title:  Management audit and discharge of liability in small enterprises 

from an auditor’s perspective 
 
Examination date: June 2009 
 
Level:  Final examination for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author:  Sarah Mehtonen 
 
Supervisor:  Anna-Maria Jansson 
 
Background:  The auditor's statement about discharge of liability to the Board 

and the CEO has been a part of the Swedish business tradition 
since a long time. 
In March 2008, an interim report regarding the abolition of the 
statutory audit for small enterprises was published and the 
investigation committee also suggested the abolition of the 
management audit in all enterprises. A number of remittance 
parties required a further investigation concerning the 
consequences of the abolition of management audit and discharge 
liability. 

 
Problem:  How do the auditors look upon management audit and discharge of 

liability in small business? What are the auditors’ opinions of their 
role within the smaller companies and will the law reform to 
change their view? 

 
Aim:  The purpose of the study is to describe how three approved/ 

authorized auditors perceive management audit and discharge of 
liability, especially in SMEs. 

 
Method:  A frame of reference was created by searching information in the 

form of literature, articles, reports and investigations. The 
empirical section was put together by material from interviews 
with three auditors. The empirical material and the theoretical 
frame of reference were compared in an analysis. 

 
Conclusion: The interviewed auditors believe that the management audit is 

positive from a stakeholder perspective, but that the importance of 
discharge of liability is eroded in owner-led companies. The 
auditors also believe that they had an advisory role and this view 
will not be affected if the management audit is abolished. 

 
Keywords: management audit, discharge of liability, statutory audit, small 

enterprises 
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1 Inledning  
I det inledande avsnittet ges en bakgrund till förvaltningsrevision samt en inblick till den 

aktuella debatten kring revisionspliktens och förvaltningsrevisionens avskaffande. Detta följs 

av en frågeställning som skall besvaras i slutdiskussionen. Avslutningsvis ges uppsatsens syfte 

och uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund  

Revisorns uttalande om ansvarsfrihet till styrelsen och den verkställande direktören är något 
som förekommer på alla bolagsstämmor i dagens Sverige, då detta är reglerat enligt lag i 
aktiebolagslagen.  
 
Revision som en företeelse i svensk historia förekom redan på 1600-talet, då bolagsmän inom 
till exempel handel och bergshantering överlät uppgifter gällande insyn i räkenskaperna till 
vissa personer.1 Ett tidigt exempel på förvaltningsrevision går att finna i det norrländska 
tjärhandelskompaniets stadgar från 1648.2 Kompaniet utnämnde en kommission bestående av 
8 assistenter som efter en utförd granskning av räkenskaperna beviljade kompaniets direktörer 
ansvarsfrihet. Den statliga revisionen fick sin grund under Gustav Vasas tid, då ett särskilt 
kammarråd instiftades som hade som uppgift att granska statens räkenskaper.3 Revision 
lagreglerades för första gången i 1895 års lag om aktiebolag, då samtliga aktiebolag 
föreskrevs att utse en lämplig person vars uppgift var att granska bolagets räkenskaper och 
styrelsens förvaltning.4     
 
Förvaltningsrevisionens omfattning reglerades dock inte förrän i 1944 års aktiebolagslag. I 
lagberedningens förslag till 1944 års aktiebolagslag framhölls att granskningen skulle gå ut på 
att upptäcka eller förebygga olagliga eller annars oförsvarliga förvaltningsåtgärder. Det 
framfördes ytterligare att revisorernas uppgift inte var att kritisera den ekonomiska 
lämpligheten av förvaltningsåtgärderna förutom då åtgärderna kunde tänkas föranleda 
dechargevägran och skadeståndstalan.5 I 1975 års aktiebolagslag infördes regler som 
medförde att alla aktiebolag, som hade ett bundet eget kapital som överskred en miljon 
kronor, var skyldiga att ha en kvalificerad revisor.6 Detta gällde även aktiebolag där ägare till 
en tiondel av aktierna begärt det vid bolagsstämman. Som en följd av en promemoria som 
utarbetades av BRÅ 1978, där man undersökt om ekonomisk brottslighet kunde motverkas 
genom insatser av revisorer, beslutade Riksdagen att införa allmän revisionsplikt.7 Reformen 
trädde i kraft för nybildade aktiebolag den 1 januari 1983 och för äldre aktiebolag från och 
med första ordinarie bolagsstämma efter utgången av 1987.        

1.2 Problembakgrund 

I mars 2008 överlämnades delbetänkandet SOU 2008:32 till regeringen, där det föreslås 
revisionsplikten för små företag avskaffas och att förvaltningsrevisionen avskaffas helt.8 
Revisorn skall därmed inte längre yttra sig i frågan om huruvida styrelsen och VD:n ska 

                                                 
1 Cassel 1996, s.88 
2 FAR 1993, s.500 
3 RRV 1993 s.31; FAR 1993, s.500 
4 SOU 2008:32, s.71 
5 Moberg 2006, s.119 
6 SOU 2008:32, s.72 
7 SOU 2008:32 s.74 
8 SOU 2008:32 s.13 
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beviljas ansvarsfrihet, utan denna fråga får istället bedömas på basis av de uppgifter som 
styrelsen avger i förvaltningsberättelsen och på årsstämman.9 Vidare avskaffas skyldigheten 
att granska huruvida bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt skattelagstiftningen samt 
skyldigheten att vidta åtgärder mot vissa brottsmisstankar.10 Enligt utredningen kommer 
ungefär 240 000 aktiva aktiebolag att befrias från revisionsplikt och därmed kommer de inte 
heller att vara tvungna att betala revisionskostnader.11 Den totala besparingen för dessa 
företag uppskattas till 5,8 miljarder kronor och i de företag som fortfarande omfattas av 
revisionsplikten antas besparingarna av avskaffandet förvaltningsrevision uppgå till 300 
miljoner kronor. Utredningen har vidare analyserat hur avskaffandet av revisionsplikten 
kommer att påverka företagens intressenter och resultatet av analysen är inte oroväckande. 
Vad gäller revisionsbranschen bedömer utredningen att många revisionsklienter kommer att 
säga upp sina revisionsavtal, vilket betyder att revisorerna måste söka sig till eller skapa nya 
uppgifter.12    
 
Detta delbetänkande var en följd av anpassningen av svensk lagstiftning till EU:s regelverk 
och reaktionerna på betänkandet var blandade.13 Justitiedepartementet fick in närapå 80 svar, 
varav en del skickades in från personer och organisationer som inte ens var med på 
departementets remisslista.14 De flesta instanser var för en slopad revisionsplikt, men emot en 
slopad förvaltningsrevision. Bland dem som motsätter sig en slopad förvaltningsrevision 
finner man bland annat Riksbanken och Ekobrottsmyndigheten. Riksrevisionen, Bolagsverket 
och ett flertal andra instanser vill att förvaltningsrevisionens vara eller ickevara utreds vidare. 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund uttrycker i sitt remissvar att reglerna om ansvarsfrihet bör 
kvarstå för att underlätta bolagsstämman i sitt beslut om huruvida styrelsen och verkställande 
direktör förvaltat bolaget på ett tillfredsställande sätt.15 FAR SRS framför i sitt remissyttrande 
att utan förvaltningsrevision uteblir revisorns rekommendation om ansvarsfrihet och att detta i 
sin tur sätter styrelseledamöter och VD i en ny sits.16 I remissyttrandet efterfrågas även en 
djupare analys av hur avskaffandet kommer att påverka bland annat kapital- och 
borgenärsskydd samt överträdelser av låneförbudsbestämmelser. Revisorsnämnden i sin tur 
understryker den inblick revisorer har i företagen tack vare förvaltningsrevisionen och 
framhåller även den problematik som finns i gränsdragningen mellan förvaltnings- och 
räkenskapsrevision.17   

1.3 Problemformulering  

Problembakgrunden ger en inblick i förvaltningsrevisionens historia och hur den aktuella 
debatten ser ut idag. Utifrån problembakgrunden vill författaren undersöka följande: 
 

� Hur ser revisorer på förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i mindre företag? 
 

                                                 
9 SOU 2008:32 s.19 
10 Ibid. s.19 
11 Ibid. s.23 
12 Ibid. s.25 
13 Elisabeth Precht, ”Ja till slopad plikt – nej till slopad förvaltningsrevision”, Balans nr 8-9/2008. 
14 Ibid. 
15http://www.aktiespararna.se/upload/Pressrum/Dokument/Remissvar%202008/Remissvar%20avskaffad%20revi
sionsplikt.pdf 2009-05-23 
16 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/REMISSER/REVISION/REMISSER%202008%20-
%20REVISION/SOU%202008.32.UE.PC.PDF 2009-05-23 
17http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_m/yttrande_gallande_ut
redningen_om_revisorer_och_revision_sou_2008_32_.pdf  2009-05-23 
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För att få en inblick i revisorernas arbete inom mindre företag vill författaren dessutom 
undersöka: 
 

� Hur ser revisorer på sin roll inom mindre företag och kommer lagändringen att ändra 
deras uppfattning?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tre yrkesverksamma godkända/auktoriserade 
revisorer uppfattar förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i framför allt små och medelstora 
företag. 

1.5 Disposition 

 
Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en generell bild av revisionens historia och den 
aktuella debatten. Dessutom beskrivs uppsatsens problemformulering samt 
syftet med uppsatsen.  

 
Kapitel 2 Teoretisk referensram 

I kapitlet beskrivs agentteorin samt begreppen förvaltningsrevision och 
ansvarsfrihet. Därtill ges en beskrivning av revisorernas yrkesetiska regler. 

 
Kapitel 3 Metod 
 Metodkapitlet beskriver hur författaren gått tillväga med uppsatsarbetet.  
 
Kapitel 4 Empiri 

Här får läsaren ta del av den information som framkommit vid intervjuer med 
revisorer.  
 

Kapitel 5 Analys 
Kapitlet innehåller en sammankoppling av den teoretiska referensramen samt 
empirin. 

   
Kapitel 6 Slutdiskussion 

Det avslutande kapitlet besvarar problemformuleringen samt ger läsaren en 
inblick i författarens åsikter om ämnet. Därutöver ges förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet.  

 
Kapitel 7 Källförteckning 
 Här återges en fullständig förteckning av de källor som använts i uppsatsarbetet. 
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2 Teoretisk referensram 
I teoriavsnittet beskrivs agentteorin samt begreppen förvaltningsrevision och ansvarsfrihet. 

Vidare beskrivs nyttan av revision samt de yrkesetiska regler svenska revisorer följer.    

2.1 Agentteori  

Agentteorin spelar en betydande roll inom bolagsstyrning. Agentteorin utgår ifrån problemen 
som uppstår då en eller flera principaler (ägare) överlåter uppgifter till en eller flera agenter 
(chefer) som ska tillvarata principalens intressen.18 Denna teori utgår även ifrån antagandet att 
agenterna har mer information än principalerna och den ojämna informationsfördelningen 
påverkar principalernas förmåga att kontrollera huruvida deras intressen tillvaratas av 
agenterna.19 Enligt agentteorin antas att både principaler och agenter agerar rationellt samt att 
båda parterna har som syfte i avtalsförhandlingen att maximera sin egen nytta. Agenternas 
egenintresse kan leda till att de inte alltid agerar enligt principalernas intressen, vilket kan 
avspeglas i krav på löneförmåner.20Principalen å andra sidan kan använda sig av löneförmåner 
för att undkomma motsättningar, men även för att uppmuntra agenten.21   
 
Förhållandet mellan agent och principal ger upphov till olika typer av kostnader.22 Eftersom 
principalen inte innehar all information, kan denne inte bedöma om agenten tillvaratar 
företagets intressen på bästa sätt.23 På grund av detta uppkommer det kostnader för 
principalen då denne ska övervaka agentens handlingar (s.k. monitoring costs). Vad gäller 
övervakning spelar revisorn en särskild roll.24 Revisorns funktion är utjämna konflikten som 
existerar mellan agent och principal, då revisorn skapar ett förtroende för företagsledningen 
gentemot ägare som inte är direkt involverade i företagets styrning.25 Agenten i sin tur kan 
förbruka resurser (s.k. bonding costs) för att säkerställa att agenten inte handlar på ett sätt som 
inte skadar principalen eller också för att säkerställa att principalen blir kompenserad om 
agenten skulle handla på ett skadligt sätt.26 Ett exempel på sådana kostnader är 
internrevision.27 Det är praktiskt taget omöjligt för principalen och agenten att klara sig utan 
några kostnader för att säkerställa att agenten handlar optimalt sett ur principalens 
synvinkel.28 
 
Agentteorin är, som tidigare nämndes, av speciell betydelse inom revision. Revisorns uppgift 
är att granska informationen som företagsledningen lägger fram och den förtroendeskapande 
funktionen revisorn har är av betydelse för både företagsledningen såväl som intressenterna. 
Genom att granska förvaltningen ger revisorn principalen en möjlighet att få en inblick i 
agentens handlingar och särskilt förvaltningsrevisionen ger en inblick utöver räkenskaperna.  

                                                 
18 Catasús & Gröjer se Johansson red et al 2005, s.103 
19Adams 1994, s.8 
20 Ibid. 
21 Jensen & Meckling 1976, s.308 
22 Ibid. 
23 Adams 1994, s.8 
24 Catasús & Gröjer se Johansson red et al 2005, s.103 
25 Catasús & Gröjer se Johansson red et al 2005, s.104 
26 Jensen & Meckling 1976, s.308 
27 Adams 1994, s.8 
28 Jensen & Meckling 1976, s.308 
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2.2 Förvaltningsrevision 

2.2.1 Definition 

Revisorns mål med en revision är att lämna en revisionsberättelse, där denne ska uttala sig om 
årsredovisningen och bokföringen men även om styrelsens och VD:s förvaltning (se Bilaga 
1).29 Förvaltningsrevisionens syfte är att granska om styrelsen och VD:n uppfyller de krav 
som ställs på dem enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen samt huruvida 
bokföringsskyldigheten fullgjorts.30  
 
Granskningen syftar främst på att undersöka om styrelsen och VD:n handlat i strid mot ABL 
eller bolagsordningen och om deras förvaltning av bolaget omfattar åtgärd eller försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet till bolaget.31 Granskningen går ut på att revisorn tar 
del av styrelseprotokoll, budgetar, delårsbokslut samt övrigt material som ger besked om 
ledningens kontroll av verksamheten.32 Utöver detta skall revisorn skaffa sig kunskap om de 
regler som styr det granskade företagets verksamhet.33 
 

Granskningen av förvaltningen kan innehålla ett antal olika områden och exempel på sådana 
finns angivna i RS 209.34  Genomgången kan innefatta bland annat följande 
förvaltningsområden:  

� Styrelsens arbetsordning, instruktioner, eventuell arbetsfördelning inom styrelsen samt 
uppföljning och kontroll av tillämpningen av arbetsordning och instruktioner. 

� Styrelseordförandens förvaltningsåtgärder. 
� Verkställande direktörens löpande förvaltningsåtgärder. 
� Styrelsearbetet med protokoll, beslut och beslutsunderlag samt motsvarande för 

eventuella styrelsekommittéer.  
� Redovisningen inklusive delårsrapportering och annan extern rapportering samt 

tillhörande registreringsåtgärder  
� Bolagets skyldigheter i fråga om skatter och avgifter 

 
Gränsdragningen mellan förvaltningsrevision och räkenskapsrevision är inte helt klar alla 
gånger.35 Granskningen av redovisningsmaterialet, och de slutsatser revisorn kommit fram till, 
kan många gånger användas för att göra bedömningar i förvaltningsrevisionen.36 En dålig 
intern kontroll kan påverka förvaltningsbedömning likaväl som en förvaltningsrevision kan 
ställa krav på en utökad granskning av bokföringen.37    

2.2.2 Lagar och rekommendationer 

Att revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning regleras i ABL 9 kap 3§. Denna granskning skall vara så 
ingående och omfattande som god revisionssed kräver, ABL 9 kap 3§. Grunden till 
förvaltningsrevision är att undersöka ifall en styrelseledamot eller den verkställande 

                                                 
29 FAR Förlag 2005, s.70 
30 Svenska revisorssamfundet SRS 1995, s.81 
31 Ibid.   
32 Cassel 1996, s.86 
33 Ibid. s.86 
34 RS 209 p 28 
35 FAR Förlag 2005, s.70 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
leda till ersättningsskyldighet, ABL 9 kap 33 §:  
 
”Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. 

Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande 

direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om 

revisorn vid granskningen funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på 

något annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen.” 

 
ABL anger dock förvaltningsrevisionens omfattning endast i stora drag. Ett mer ingående 
regelverk finns i RS, som baseras på de internationella revisionsstandarderna ISA. RS 
innehåller de grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt den svenska revisorskåren 
använder sig av i sin granskning. 
 
I RS 209 återfinns regler som gäller förvaltningsrevision. Revisionsstandarden i fråga har som 
syfte att ge vägledning om revisorns skyldighet att granska ett företags förvaltning. Vid en 
granskning av förvaltningen ska revisorn bedöma alla förhållanden som kommer till hans eller 
hennes kännedom, oavsett om de uppkommer vid granskningen av förvaltningen eller 
räkenskaperna.38 RS avger en avgränsning av granskningen då den skall inrikta sig på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg eller 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets aktuella situation och framtida 
utveckling.39  

2.2.3 Revisionsbevis 

Vid en förvaltningsrevision bör revisorn skaffa revisionsbevis för att kunna bedöma hur 
förvaltningen av företaget fungerat40. Med revisionsbevis avses, enligt RS, den information 
som en revisor skaffar sig för att komma fram till de slutsatser som han eller hon baserar sina 
uttalanden i revisionsberättelsen på. Revisionsbevisen skall vara tillräckliga och 
ändamålsenliga för att revisorn skall kunna dra betryggande slutsatser.41 Bevisen skall 
inhämtas genom att en avvägning mellan granskning av kontroller och substansgranskning.42 
Granskningen av kontroller är den granskning revisorn gör för att ta fram revisionsbevis som 
visar att redovisningssystem och system för intern kontroll är utformade på ett lämpligt sätt 
och att de fungerar effektivt.43 Substansgranskning innebär en granskning revisorn gör för att 
ta fram revisionsbevis i syfte att upptäcka felaktiga uppgifter i årsredovisningen.44  

2.3 Ansvarsfrihet 

2.3.1 Definition  

I en revisionsberättelse skall en revisor ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
och VD:n. Styrelseledamöterna och VD har fått uppdraget att ha hand om förvaltningen av 

                                                 
38 RS 209 p 25 
39 RS 209 p 26 
40 FAR Förlag 2005, s.70 
41 RS 500 p 2 
42 RS 500 p 3 
43 RS 500 p 5 
44 RS 500 p 6 
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bolagets intressen och är skyldiga att gör det på ett tillfredsställande sätt.45 Revisorns 
uttalande, eller rekommendation, ligger sedan som grund för bolagsstämmans beslut i frågan 
angående ansvarsfrihet.46 Ansvarsfrihetsfrågan bedöms individuellt för varje styrelseledamot 
och VD:n.47 Ansvarsfrihet handlar i grund och botten om att göra en bedömning huruvida en 
styrelseledamot eller VD:n skall ställas till ansvar för sin förvaltning eller ej.48 I utredningen 
om avskaffandet av revisionsplikten i små företag beskrivs ansvarsfrihetsbestämmelsernas 
syfte enligt följande: 
 

”Syftet med bestämmelserna är att tidigt ge bolagsledningen ett bindande besked om 

huruvida bolaget avser att väcka talan mot styrelseledamöterna eller verkställande direktören 

eller någon av dem på grund av det sätt som de har skött bolagets förvaltning under det 

aktuella räkenskapsåret.”
 49
  

 
Den tid som vanligen avsätts till genomförandet av en förvaltningsrevision är begränsad och 
det är endast i de fall som avstyrkande av ansvarsfrihet är aktuellt som en revisor lägger ner 
mer tid för att kunna få nödvändigt underlag för sitt uttalande.50 

2.3.2 Lagar och rekommendationer 

Ansvarsfrihetsfrågan finns reglerad i ABL 9 kap 33§ som anger att revisionsberättelsen skall 
innehålla uttalande om huruvida styrelsen och den verkställande direktören bör beviljas 
ansvarsfrihet gentemot bolaget. Ansvarsfrihetsfrågan är kopplad till de skadeståndsregler som 
finns i ABL 29 kap och det skadeståndsansvar styrelsen och VD:n har framgår i ABL 29 kap 
1 §:  
 
”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma 

gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”  
 
I RS 209 anges vidare att granskningen alltid ska ge underlag för ett uttalande om 
ansvarsfrihet, då ett sådant ställningstagande krävs enligt lag. Om bolagets förhållanden är 
välordnade och detta även styrkts av räkenskapsgranskningen, kan granskningen begränsas till 
mer övergripande genomgångar av viktiga förvaltningsområden.51     

2.3.3 Bedömningen av ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihetsfrågan handlar, som tidigare nämnts, om skadeståndsansvar och kan bedömas 
utifrån ett fem förutsättningar som måste vara uppfyllda för ansvarsfrihet ska kunna 
avstyrkas.52 Eftersom skadeståndsansvaret är individuellt ska man först och främst göra en 
uppdelning där ansvarsfrihet bedöms skilt för varje ledamot respektive VD:n.53 Har en 
styrelseledamot eller VD:n handlat på ett sätt som medfört att en skada uppkommit bör man 
bedöma om denna skada uppkommit i samband med fullgörandet av uppdraget som 

                                                 
45 Hemström 2005, s.170 
46 Ibid. s.136 
47 Ibid. s.136 
48 FAR SRS Förlag 2008, s.360 
49 SOU 2008:32, s.201 
50 Cassel 1996, s.72 
51 RS 209 p 24 
52 Svenska revisorssamfundet SRS 1995, s.82 
53 Ibid. s.82 
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styrelseledamot eller VD.54 För att skadan ska kunna leda till avstyrkande av ansvarsfrihet ska 
den vara uppsåtlig eller bero på oaktsamhet.55 Skadeståndsfrågan blir aktuell om skadan 
medfört ekonomisk skada för bolaget, närmare bestämt att företagets ekonomiska ställning 
påverkats negativt.56 Slutligen skall det finnas ett naturligt orsakssamband mellan 
styrelseledamotens eller VD:s handlande och den ekonomiska skadan som uppkommit, vilket 
innebär att skadan inte skulle ha uppstått utan styrelseledamotens eller VD:s handling.57  

2.4 Revisorssed och oberoende 

2.4.1 Revisorssed 

Enligt RL 19§ skall en revisor iaktta god revisorssed. God revisionssed betyder inte att en 
revisor måste undersöka allt som inträffat i bolaget, då det inom större aktiebolag är omöjligt 
att genomför en så pass omfattande granskning.58 Revisorsseden är istället kopplad till 
omfattningen av granskningen eftersom man på så sätt kan anpassa granskningen efter 
företagets förhållanden, men även efter utvecklingen av teori och praxis.59  
 
God revisionssed går att definiera genom de omfattande yrkesetiska regler som FAR SRS 
utarbetat och dessa regler speglar den uppfattning FAR SRS har vad gäller god revisorssed.60 
FAR SRS yrkesetiska regler följer de internationella regelverk som byggts upp av IFAC och 
EG. 61 FAR SRS regler är indelade i tre huvudkapitel, varav kapitlet som berör integritet och 
objektivitet samt opartiskhet och självständighet är av särskilt intresse i denna uppsats. Regel 
2 (professionellt uppträdande) anger att en revisor ska utföra samtliga uppdrag med integritet 
och vara objektiv i sina ställningstaganden. Därtill skall uppdragen genomföras med 
opartiskhet och självständighet.     

2.4.2 Oberoende 

Revisorns oberoende spelar en central roll i utövandet av revisorsverksamhet.62 Den 
information ett företag ger ut till sina intressenter bör vara tillförlitlig och genom revisionen 
skapas ett förtroende för den information som ges ut.63 Häri blir frågan om revisorns 
oberoende aktuell. Regler om revisorns oberoende finns i ABL 9 kap 17§ samt i RL 20-23§§. 
I RL har man använt sig av ordet opartiskhet istället för oberoende. Anledningen till detta är 
att man i förarbetet till RL ansåg att absolut oberoende inte existerar i mänskliga 
sammanhang.64 I ABL finns reglerna under rubriken jäv, där ett antal förhållanden räknas 
upp. Dessa förhållanden är exempel på förhållanden, där det finns anledning att anta att 
revisorn befinner sig en beroendeställning. 65 Exempel på förhållanden är till exempel då 
revisorn äger aktier i företaget, är styrelseledamot i företaget eller är gift eller sambo med en 
styrelseledamot i företaget. 66  
 

                                                 
54 Svenska revisorssamfundet SRS 1995, s.82-83 
55 Ibid. s.82 
56 Ibid. s.82 
57 Ibid. s.83 
58 Hemström 2005 s.123 
59 Moberg 2006, s.36 
60 Ibid. s.39 
61 FAR SRS Förlag 2008, s.235 
62 Moberg 2006, s.77 
63 Ibid. 
64 Moberg 2006, s.83 
65 Ibid. s.86 
66 ABL 9 kap 17§ 1-7pp 
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Man kan särskilja två olika typer av oberoende. Faktiskt oberoende innebär att man är i ett 
sinnesstillstånd som tillåter att man kan uttala en slutsats utan att påverkas av inflytanden som 
kan äventyra det yrkesmässiga omdömet.67 Utöver detta ska man kunna agera med integritet, 
opartiskhet och professionell skepsis.68 Synbart oberoende å andra sidan är en person som 
undviker förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en välinformerad och 
insiktsfull person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna 
motåtgärder, rimligtvis skull dra slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den 
professionella skepsisen hos ett revisionsföretag, eller en person i ett bestyrkandeteam, 
äventyrats.69  

2.5 Revisionens nytta 

Att genomföra en revision i ett företag innebär en rad olika fördelar, som till exempel ordning 
och reda i räkenskaperna, lagenlig förvaltning, hjälp till intern styrning och kontroll, 
underlättade kreditansökningar samt minskad brottslighet.70 Därutöver kan man gå in på de 
olika intressentgrupperna inom företaget och den nytta de får ut av revision och framför allt 
förvaltningsrevision.  
 
Ägarna har ett intresse att kunna göra en utvärdering av företagsledningens arbete och genom 
revisionen ökar tilltron för årsredovisningen.71 Revisionens nytta för ägarna kan dock inte 
motiveras om företaget bara har en ägare, då denne som ensam företagsledare och ägare har 
full insyn i företaget.72 Förvaltningsrevision och räkenskapsrevision tillför därmed bara ett 
mervärde för ägarna om det finns ägare som inte ingår i företagsledningen eller styrelsen.73 
 
I en brittisk undersökning som bedöms även vara giltig för svensk del kommer man fram till 
att företagsledningen har en positiv insyn till revisionen då man genom granskningen får en 
kontroll av räkenskaperna och bokföringssystemen.74 Dessutom bidrar revisionen till att 
undvika bedrägerier och öka trovärdigheten gentemot externa intressenter, framför allt banker 
och andra långivare samt leverantörer.75 I små företag är kreditgivarna den främsta 
intressentgruppen till redovisningsinformationen och de har allt som oftast ett stort intresse av 
reviderade räkenskaperna.76 
 
Avslutningsvis är även samhället en intressentgrupp. Nyttan av revision för samhället kan ses 
vid bland annat upptäckt av brott och bristande efterlevnad av skatteregler, bekämpning av 
penningtvätt samt utkrävandet av ansvar för företagsledningen. Samhällsnyttan av revisionen 
har lett till en utvidgning av revisorns ansvar att rapportera till myndigheter, samtidigt som 
revisionen antas ha en preventiv effekt vad gäller skatteundandragande och brott.77   
 
 
 

                                                 
67 FAR SRS Förlag 2008, s.160 
68 Ibid. 
69 Ibid. s.161 
70 Thorell & Norberg 2005, s.36 
71 Ibid. s.36 
72 Ibid. s.36 
73 Ibid. s.36 
74 Ibid. s.37 
75 Ibid. s.37 
76 Ibid s.37 
77 Ibid. s.40 
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3 Metod  
I metodavsnittet beskrivs hur författaren gått tillväga med uppsatsen. Genom att läsa kapitlet 

ska läsaren få en bild av hur uppsatsarbetet fortlöpt.     

3.1 Begreppet metod samt val av metod 

Metod är ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap.78 Metod är läran om de 
tillvägagångssätt som man kan använda då man samlar in, behandlar och summerar 
information som sedan omvandlas från resultat till kunskap.79 Kvalitativa metoder har ett 
förstående syfte, där man istället för att pröva om informationen har en generell giltighet 
snarare inriktar sig på att få en djupare förståelse av det problem man undersöker och en 
beskrivning av helheten problemet inryms i.80   
 
Metoden som valdes var att genomföra kvalitativa intervjuer för att se hur verksamma 
revisorer ser på förvaltningsrevision och ansvarsfrihetsinstitutet. Då syftet var att beskriva hur 
revisorerna ser på ämnesområdet, var en kvalitativ ansats att föredra. Genom en kvalitativ 
ansats sätter man sig in intervjupersonens situation och försöker se på saker utifrån hans 
perspektiv.81 Anledningen till att en kvalitativ ansats är att föredra i detta fall är den 
flexibilitet som denna intervjumetod ger. Studien har även en deduktiv ansats, eftersom teorin 
är utgångspunkten för studien och intervjuguiden baseras på teorin.82 Den kvalitativa 
intervjuns främsta styrka är att den liknar ett vanligt samtal och att man låter intervjupersonen 
påverka utvecklingen av samtalet.83 I en kvalitativ intervju utgår man från en intervjumanual 
som ger den tematiska ramen till intervjun och det är avsaknaden av standardiserade svar som 
ger undersökningspersonen friheten att framför sina egna uppfattningar.84  
 

3.2 Val av ämne  

Redovisning kändes som det självklara valet efter studier på A- och B-nivå. C-kursen i 
redovisning innehöll ett intressant avsnitt om revision och redan under teorikursens gång 
uppkom en del möjliga uppsatsfrågeställningar. Ämnet förvaltningsrevision fångade intresset 
då det är unikt sett ur ett internationellt perspektiv, men även på grund av den pågående 
debatten. Ansvarsfrihet blev en naturlig del av ämnesvalet, då det är starkt förknippat till 
förvaltningsrevision. Studien inriktades mot mindre företag då dessa dominerar företagsbilden 
inom Uppsalaregionen.    

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteratursökning och referensram 

När ämnesvalet gjorts påbörjades uppsatsarbetet genom att bygga upp ett skelett för uppsatsen 
och detta uppsatsskelett vidareutvecklades till ett uppsatsutkast. Uppsatsutkastet innehöll de 
tänkbara rubriker som sedan utarbetades vidare under uppsatsarbetet. Inläsning av ämnet 
gjordes genom att läsa bland annat artiklar i Balans, men även genom läsning av uppsatser 

                                                 
78 Holme & Solvang 1991, s.12 
79 Andersen 1998, s.13 
80 Holme & Solvang 1991, s.13 
81 Ibid. s.100 
82 Lundahl & Skärvad 1999,s.40-41 
83 Holme & Solvang 1991,. s.110 
84 Ibid., s.111 
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inom ämnesramen. Informationssamlingen gjordes i ett tidigt skede, men fortlöpte under hela 
uppsatsarbetet.  
 
Sekundärdata, dvs. information som insamlats av någon annan, har sökts genom att använda 
internet, olika databaser, lagar samt tryckta källor från bibliotek. De databaser som använts i 
litteratursökningen är LIBRIS och framförallt DISA. LIBRIS har även använts för att hitta 
relevanta uppsatser inom ämnet. Artikelsökningen gjordes inledningsvis på Artikelsök och 
utvidgades senare främst till mer den vetenskapligt inriktade databasen Emerald Insight. 

3.3.2 Intervjuguide 

I kvalitativa intervjuer utgår man från en intervjumanual som ger forskaren en handledning till 
intervjun, men som inte behöver följas i en strikt mening.85 Intervjun bör dock innehålla de 
teman som återfinns i manualen för att uppfylla syftet med intervjun.86 
 
Utifrån problemformuleringen och den teoretiska referensramen skapades en grund till 
intervjuguiden (se bilaga 2). Denna grund arbetades fram redan i ett tidigt skede av 
uppsatsarbetet och frågorna utformades och definierades vidare i samband med 
datainsamlingen. Intervjufrågornas utformning bestämdes på basis av uppbyggnaden av 
teoriavsnittet. För att få revisorernas syn på begreppen förvaltningsrevision och ansvarsfrihet 
utformades frågor som handlade om att definiera begreppen och för att få en bild av 
förvaltningsrevisionsprocessen ser ut utformades frågor som var kopplade till arbetets 
upplägg. För att kunna identifiera problem kopplade till förvaltningsrevision och ansvarsfrihet 
utformades även frågor som var kopplade till orena revisionsberättelser och avstyrkande av 
ansvarsfrihet. Avslutningsvis innehöll intervjuguiden även frågor gällande 
förvaltningsrevisionens avskaffande och för att göra en koppling till agentteorin innehöll 
guiden även en fråga om revisorernas syn på revisorsrollen.      

3.3.3 Urval  

Vid urval av intervjupersoner i kvalitativa studier är allmän praxis den att man väljer personer 
som har något de kan bidra med.87 Då syftet är att fördjupa sig i ett ämne för att utforska det 
närmare, är det väsentligt att välja personer som innehar särskilda kunskaper.88 Dessa 
personer skall även spegla det man vill undersöka.89 Syftet med denna studie var att beskriva 
hur godkända/auktoriserade revisorer i Uppsala uppfattar förvaltningsrevision och 
ansvarsfrihet, och därför blev urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle vara 
antingen godkända eller auktoriserade samt att de var yrkesverksamma, det vill säga att de 
jobbade aktivt med revision. Urvalet bestod således av alla de godkända och auktoriserade 
revisorerna som arbetade med revision i Uppsala. En lista på revisionsbyråer i Uppsala togs 
fram med hjälp av Eniros Gula Sidor.90      
 
Valet av intervjupersoner gjordes delvis genom befintliga kontakter inom branschen och 
delvis genom att kontakta de olika revisionsbyråerna i Uppsala. Till en början kontaktades ett 
antal byråer per e-post, men de få byråer som svarade hade inte möjlighet att ställa upp på 
intervjuer. Telefonkontakt med ett tiotal byråer resulterade till slut i 3 inbokade intervjuer, 
resten av de tillfrågade kunde inte ställa upp på grund av hög arbetsbelastning.  

                                                 
85 Holme & Solvang, s.111 
86 Ibid. 
87 Denscombe 2000, s.142 
88 Ibid. 
89 Holme & Solvang 1991, s.114 
90 http://gulasidorna.eniro.se/ 
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3.3.4 Genomförande av intervjuer  

De intervjuade revisorerna kontaktades per telefon inför intervjun. Vid telefonsamtalet gavs 
enbart en kort beskrivning av intervjuns innehåll. En av revisorerna var tveksam till att ställa 
upp på intervjun på grund av bristande erfarenhet, men ansåg sig ändå kunna besvara frågorna 
på ett tillfredsställande sätt och bestämde sig därför att ändå ställa upp. Inför intervjuerna 
lånades en digital bandspelare. Anledningen till användningen av bandspelare var att man 
istället för att anteckna under intervjun istället kunde koncentrera sig på att ställa frågor och 
eventuella följdfrågor för att tydliggöra svaren.  
 
Intervjuerna genomfördes på revisorernas kontor, antingen i deras egna arbetsrum eller i 
mindre mötesrum. Detta gjorde att man kunde sitta ostört, men samtliga revisorer var tvungna 
att vara tillgängliga för sina kunder och under en av intervjuerna avbröts intervjun två gånger, 
först på grund av ett samtal och senare på grund av ett kundbesök. Tidsåtgången för 
intervjuerna var kortare än beräknat, då den faktiska tiden blev ungefär 20-30 minuter till 
skillnad från de beräknade 30-45 minuterna. Detta var något som de intervjuade revisorerna 
upplevde som positivt, troligen på grund av tidsbristen.  
 
Samtliga intervjuade revisorer gav ett öppet och tillmötesgående intryck, vilket gjorde att 
intervjusituationen kändes avslappnad och var lätt att genomföra. De verkade vara 
intresserade av ämnesvalet och två av revisorerna berättade även om sina uppsatsarbeten, 
vilket gav en känsla av att de gärna hjälpte till eftersom de kunde relatera till situationen.       

3.3.5 Sammanställning & analys av intervjuer  

Då intervjuerna genomförts gjordes en transkribering av ljudupptagningen genom att göra en 
råkopia av intervjun som sedan omarbetades till en sammanhängande text. Tack vare den 
digitala bandspelaren kunde intervjuerna överföras som en ljudfil till datorn, vilket 
möjliggjorde att man kunde lyssna på intervjun även under ett senare skede av uppsatsarbetet 
när bandspelaren återlämnats. Efter en genomförd intervju ska en utskrift av ljudupptagningen 
göras.91 Utskriftsprocessen är tidskrävande, men blir till en tillgång vid sammanställningen av 
materialet.92 Efter att intervjun skrivits ut bör man i möjligaste mån låta den intervjuade ta del 
av informationen som insamlats för att kontrollera riktigheten.93 Inför transkriberingen 
förbereddes en mall som var uppbyggd enligt samma struktur som intervjuguiden. Efter att 
intervjuerna sammanställts fick revisorerna läsa igenom intervjumaterialet och komma med 
kommentarer. Empiriavsnittet avslutades med en sammanfattande tabell av intervjuerna för att 
ge läsaren en snabb överblick av empiriavsnittet.  
 
Inför sammanställningen av insamlat material kan man leta efter teman i utskrifterna för att få 
indikationer på vad som är viktigt.94 Detta gjordes genom att leta efter nyckelord i utskrifterna 
och markera dessa innan analysen. Analysen gjordes sedan genom att jämföra de olika 
intervjuerna. I jämförelseprocessen söktes likheter mellan revisorernas svar, men även 
avvikande svar och skillnader var av intresse för att få en vidare bild av ämnesområdet. Då 
intervjuerna jämförts, kunde en sammanställning av likheterna och skillnaderna göras i form 
av en analys som kopplades ihop med de delar som fanns i teoriavsnittet.      

                                                 
91 Denscombe 2000, s.153 
92 Ibid. s.155 
93 Ibid. s.158 
94 Ibid. s.159 
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3.4 Källkritik 

Litteraturutbudet kring förvaltningsrevision och ansvarsfrihet är rätt begränsat då det handlar 
om ett svenskt fenomen, vilket gör det även svårt att hitta utländska källor. Mer utredningar 
av förvaltningsrevisionens och ansvarsfrihetens funktion inom mindre företag hade varit till 
stor nytta.  
 
Av tre intervjuade revisorerna har två lång erfarenhet av revision inom mindre företag och 
måste därför kunna ses som kunniga inom ämnesområdet. Däremot hade ett större urval gett 
ett mer tillförlitligt resultat. 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Syftet med studien var att se hur ett fåtal revisorer i Uppsala uppfattar förvaltningsrevision, 
särskilt inom mindre företag. När man gör en undersökning eller forskning är det av stort 
intresse att uppnå en hög grad av överensstämmelse mellan teori och empiri.95 
 
Validitet innebär stort sett att data och metoder är korrekta.96 Validitet handlar om att göra en 
bedömning huruvida forskningsdata och de metoder som använts för att erhålla dessa är 
exakta, riktiga och träffsäkra.97 Reliabilitet handlar i sin tur om tillförlitlighet. Den anger i hur 
hög grad resultaten från en metod påverkas av tillfälligheter, det vill säga hur säkert och exakt 
man mäter det man egentligen mäter.98    
 
Ursprungligen var tanken att fem revisorer skulle intervjuas för att undersökningen skulle få 
en tillfredsställande bredd. Urvalet blev dock bara tre revisorer, men dessa uppfyllde 
urvalskriterierna och därför var undersökningen genomförbar. För att genomföra 
undersökningen skapades en intervjuguide utifrån problemformuleringen och den teoretiska 
referensramen. För att överbrygga teorin med empirin utformades ett antal frågor kring ämnet 
i syfte att besvara frågeställningen. Intervjupersonerna fick innan intervjun veta vilka 
ämnesområden intervjun skulle behandla. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital 
bandspelare för att på så sätt fånga upp allt som sades under intervjun. För att öka 
tillförlitligheten av det insamlade materialet, fick revisorerna läsa igenom och kommentera 
det sammanställda intervjumaterialet.  

3.6 Metodreflektion 

I samband med svårigheterna att få ihop intervjuer uppenbarades fort att intervjuarbetet borde 
ha påbörjats i ett mycket tidigare skede. Våren är en intensiv period inom revisionsbranschen 
och att boka in intervjuer med tre veckors varsel var inte lyckat. Samtliga byråer led av 
tidsbrist och hög arbetsbelastning, både på grund av bokslut samt deklarationer. Hade 
intervjuarbetet påbörjats tidigare hade urvalet sannolikt varit större och därmed hade även 
graden av tillförlitlighet blivit något större. Valet av att göra intervjuer kändes dock rätt, då 
detta gav utrymme för följdfrågor i samband med intervjun vilket gjorde att svaren blev 
tydligare än vad de skulle ha varit om man hade skickat ut en enkät.    
 
 
 

                                                 
95 Andersen 1998, s.85 
96 Denscombe 2000, s.283 
97 Denscombe 2000, s.283 
98 Andersen 1998, s.85 
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4 Empiri 
I empiriavsnittet redogörs de intervjuer som gjorts. De intervjuade revisorerna och deras 

kundkrets presenteras kort och därefter följer en sammanställning av det som kommit fram 

under intervjuerna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell.  

4.1 Intervju 1 

4.1.1 Presentation 

Revisor 1 (här R1) jobbar som auktoriserad revisor på en av Big Four-byråerna i Uppsala. 
Han har varit verksam inom revisionsbranschen sedan 1982 och varit auktoriserad revisor 
sedan 1988. Kundkretsen är varierad men består till mestadels av ägarledda mindre och 
medelstora företag, varav många är konsultföretag och liknande. 

4.1.2 Förvaltningsrevision  

R1 definierar förvaltningsrevision som den del av revisionen där man tittar närmare på vad 
företagsledningen och styrelsen gör. I förvaltningsrevisionen utgår man från 
förvaltningsåtgärderna och hur företaget sköts. R1 anser att det främsta syftet med 
förvaltningsrevisionen är att se till att styrelsen och VD:n inte vållar någon skada till företaget 
och att de följer de lagar och regler som finns. Den tid man lägger ner på själva 
förvaltningsdelen av revisionen varierar efter hur väl man känner ”sina” företag som man 
granskat i flera år, men i mindre företag handlar det oftast inte om mer än 10 % av den totala 
tiden man lägger ner på ett revisionsuppdrag. 
 
Vid en förvaltningsrevision tar R1 fram sina revisionsbevis främst genom att läsa igenom 
styrelseprotokoll och titta på olika avtal. I redovisningen granskar man om VD eller någon 
annan gjort något för sin egen fördel som skulle kunna vara till nackdel för företaget. I mindre 
ägarledda företag är förvaltningsrevisionen oftast svårare att genomföra då det inte finns 
någon arbetande styrelse och företagsledningen är densamma som styrelsen. I sådana företag 
får man ofta ta fram sina revisionsbevis ur själva räkenskaperna. Gränsdragningen mellan 
räkenskaps- och förvaltningsrevision är svår att dra, då dessa flätar ihop ordentligt och särskilt 
då i mindre företag. Skillnaden blir större i större företag där ägarna inte är involverade i 
verksamheten på samma sätt som ägarna i mindre företag. 
 
R1 särskiljer på två olika anledningar till brister i förvaltningen. Brister i förvaltningen av 
företaget som beror på okunskap uppkommer en hel del, men dessa kan rättas till genom 
utbildning. Brister genom uppsåt uppkommer inte ofta och anledningen till detta kan, enligt 
R1, vara att sådana företag inte söker sig till byrån eller att för att det helt enkelt inte 
förekommer så ofta. Den främsta anledningen till brister i förvaltningen är okunskap, 
eftersom mindre företag inte har samma resurser som större företag som kan ha egna 
ekonomi- och juristavdelningar. Enligt R1 uppkommer orena revisionsberättelser sällan och 
han har under sin tid som revisor lämnat 5-6 stycken orena revisionsberättelser. Det mesta 
som skulle kunna leda till en oren revisionsberättelse kan rättas till och då det är dags att 
skriva en revisionsberättelse är felen redan åtgärdade. I de fall då det inte går att rätta till felen 
handlar det om att året är slut eller att det finns brottsliga uppsåt som ligger bakom felen.  

4.1.3 Ansvarsfrihet  

Vad gäller ansvarsfrihet och definitionen på själva begreppet, anser R1 att ansvarsfrihet 
kortfattat är huruvida man skadat företaget eller inte. Han har själv avstyrkt ansvarsfrihet 
några gånger. R1 poängterar dock att många tror att om räkenskaperna inte är i ordning så ska 
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man inte få ansvarsfrihet, då det i själva verket handlar mer om en övervägning om VD eller 
styrelsen gjort något som kan vara till skada mot företaget. Det kan finnas fel i bokföringen, 
men om det inte skadar företaget så är det inte en tillräcklig grund till att avstyrka 
ansvarsfrihet. Anledningen till att man inte ska få ansvarsfrihet är att ägarna ska i sin tur 
kunna klandra den som inte fått ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet är något man bestämmer på 
bolagsstämman och har bolagsstämman gett ansvarsfrihet så kan man inte i efterhand riva upp 
beslutet om det inte handlar om brottsliga handlingar.     
 
R1 anser att betydelsen av ansvarsfrihet för styrelse och VD är viktig, då någon som inte fått 
ansvarsfrihet inte kan sitta kvar. Ansvarsfrihetsfrågan är svårare i mindre företag där ägarna, 
styrelse, VD och de som jobbar inom företaget är samma personer, även om rollerna är olika. 
I dessa företag kan bolagsstämman välja att gå emot en revisors rekommendation om 
ansvarsfrihet, då de själva kan anse att de gjort ett bra jobb oavsett revisorns bedömning. 
Betydelsen av ansvarsfrihet för ägare är mindre viktig, särskilt i mindre ägarledda företag där 
man kan bevilja sig själv ansvarsfrihet. Nackdelen med detta är att de intressenter som läser 
revisionsberättelsen lägger märke till revisorns rekommendation och att ansvarsfrihet, trots 
rekommendationen, ändå beviljats. Detta kan leda till att företaget kan få problem med 
kreditgivare och övriga intressenter. R1 understryker dock att han tror att de flesta företagen 
nog ändå föredrar rena revisionsberättelser.  

4.1.4 Framtida utmaningar och revisorns roll 

Vad gäller lagförslaget om ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision är R1 är han 
både för och emot förslaget. I mindre företag har förvaltningsrevisionen inte samma betydelse 
som i större företag, där förvaltningsrevisionen fyller en viktig funktion och bör finnas kvar 
eftersom bolagsorganen inte är en och samma person. Gränsdragningen är dock svår, då 
företag är så extremt olika. Inom större företag ser R1 gärna att förvaltningsrevisionen finns 
kvar som en svensk särreglering. Behovet framgår tydligt från de skandaler i stora företag där 
de saker som uppkommit inte skulle upptäckas i en vanlig räkenskapsrevision där man bara 
kollar om siffrorna stämmer.     
 
R1 ser att revisorsrollen fyller en rätt så stor funktion och håller inte riktigt med om det sägs i 
utredningen. Han kan förstå att vissa mindre företag, som exempelvis enmansföretag som inte 
har några lån och dessutom en bra redovisningsbyrå, inte har ett särskilt stort behov av en 
revisor. Men så fort lån och flera ägare blir inblandade i företagsbilden, fyller revisorn en 
viktig funktion. Även om företaget inte skull ha några lån, så kan till exempel leverantörer 
vara intresserade av att se att bolagets räkenskaper är i ordning och detta är särskilt viktigt när 
det handlar om större affärer. En revisionsberättelse ger leverantörerna en säkerhet och 
företaget får en slags kvalitetsstämpel.  
 
Vad gäller den rena revisorsrollen, som att titta på bokslut och skriva revisionsberättelsen, 
anser R1 att en ren revisionsberättelse är mer av en slutprodukt av det arbete som gjorts, både 
under själva revisionen och under årets gång. Han tror att hans uppfattning av revisorsollen 
kommer att ändras i och med de nya reglerna. Att revisionen inte längre skulle vara tvingande, 
utan istället behovsstyrd, ser han som en positiv sak eftersom företagen kanske då skulle ägna 
mer eftertanke till vad de egentligen betalar för. Han anser vidare att revisionsrollen kommer 
att gå ifrån att ha varit övervakande till att bli mer konsultationsinriktad. R1 understryker dock 
att en duktig revisor dock alltid varit mer konsultationsinriktad men att detta kommer kanske 
att bli mer klargjort nu. I ett mindre företag där man är relativt involverad och hjälper till 
mycket, är själva revisionen i sig kanske bara 25-30% av hela uppdraget, även om uppdraget i 
slutändan kallas revision. R1 anser vidare att revisorsrollen kanske inte har varit så tydlig alla 
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gånger och de nya reglerna kanske kommer leda till att rollen förtydligas. Även 
revisionsbyråernas marknadsföring kommer att förtydligas då fler aktörer, som inte är 
revisorer, kommer att ta sig in på marknaden. R1 tror inte att förändringen kommer bli så 
radikal som många tror. Revisionsbranschen kommer inte att förändras så mycket och det 
verkar som om de flesta kunder han har i dagsläget kommer att även i fortsättningen att 
efterfråga revisionstjänster. 

4.2 Intervju 2 

4.2.1 Presentation 

Revisor 2 (här R2) jobbar som godkänd revisor på en medelstor revisionsbyrå i Uppsala. Han 
har jobbat inom revisionsbranschen sedan 2003 och blev godkänd revisor i mars 2007. 
Kundkretsen är varierad, men består till största del av små och medelstora företag. 

4.2.2 Förvaltningsrevision 

R2 definierar förvaltningsrevision som den del av revisionen där man granskar huruvida 
styrelsen och VD följer de lagar och regler som finns. Det främsta syftet med 
förvaltningsrevision är att kontrollera att bolagen följer lagar och regler, det vill säga att se till 
att företagen sköter sig. Ungefär 20 % av den totala revisionstiden går åt till just 
förvaltningsrevision, men eftersom förvaltnings- och räkenskapsrevisionen är rätt så 
integrerade är det svårt att bedöma hur pass tidskrävande de olika delarna är. Vad gäller 
revisionsbevis, följer man på revisionsbyrån ett dokument som är uppbyggt enligt gällande 
rekommendationer. Revisionsbevisen varierar dock mellan företag beroende på hur 
arbetsordningarna inom företagen ser ut. Sköter sig företagen väl uppkommer det sällan 
brister i förvaltningen, men blir det fel i räkenskapsrevisionen så blir det oftast även fel i 
förvaltningen då delarna smälter in i varandra. R2 har skrivit orena revisionsberättelser, oftast 
på grund av obetalda skatter eller liknande fel.   
 
Gränsdragningen mellan förvaltnings- och räkenskapsrevision är enligt R2 otydlig på grund 
av integrationsgraden. Förvaltningsrevisionen är oftast den del man börjar med, men samtidigt 
tillhör saker man hittar i räkenskapsrevisionen förvaltningsrevisionen, vilket gör att de går in i 
varandra. Själva granskningen skiljer sig inte mycket mellan olika företag, men i större 
företag med fler personer i styrelsen blir förvaltningsrevisionen såklart mer omfattande än vad 
är i små företag. 

4.2.3 Ansvarsfrihet  

Enligt R2 är ansvarsfrihet en fråga om huruvida man skadat bolaget eller inte och han har 
avstyrkt ansvarsfrihet mer än en gång. Aktieägarnas möjlighet att anmäla styrelsen för den 
skada de gjort är enligt R2 betydelsen av ansvarsfrihet för styrelsen och VD. När det kommer 
till betydelsen av ansvarsfrihet för aktieägarna blir frågan lite diffus, eftersom det i mindre 
bolag kan betyda att aktieägarna skulle kunna stämma sig själva vilket man givetvis inte gör. 
Då det i mindre företag ofta handlar om att ägare och styrelse är samma organ, kan 
ansvarsfrihet beviljas oavsett revisorns rekommendation. I de fall där styrelsen eller VD:n 
begår för grova överträdelser, skickar man ärendet vidare. Praktiskt taget alla orena 
revisionsberättelser skickas till Skatteverket enligt de regler som finns. I de fall det handlar 
om kriminella handlingar skickar man ärendet vidare till åklagaren.        
 
På grund av att ägarna kan gå emot revisorns rekommendation, blir 
ansvarsfrihetsrekommendationen istället mer inriktad mot externa intressenter. En oren 
revisionsberättelse kan få konsekvenser gentemot till exempel kreditgivare. Enligt R2 vill de 
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flesta göra rätt, men exempelvis pengabrist kan leda till att företagen börjar slarva. Företagen 
vet oftast inte själva vad de kan råka ut för och enligt R2 är det både okunskap och en ovilja 
att förstå som ligger bakom felen. 

4.2.4 Framtida utmaningar och revisorns roll  

R2 tror inte att det nya lagförslaget om ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevisionen 
kommer att påverka revisionen som helhet, då det enda som försvinner är uttalandet om 
ansvarsfrihet. Själva revisionsprocessen kommer fortsättningsvis att göras i den utformning 
som den görs idag. Det främsta problemet med förvaltningsrevisionens avskaffande är att 
styrelser inte kommer att få stöd från ett uttalande om ansvarsfrihet från revisorn, vilket 
antagligen kommer leda till höjda försäkringsavgifter för företagen. Själva revisionspliktens 
avskaffande inom mindre företag anser R2 är en positiv sak, då de minsta företagen inte 
behöver revisionen i samma utsträckning som större företag. Revisionstjänster kommer dock 
att efterfrågas i framtiden, både som en garanti för företagen att de gjort rätt och även för att 
banker kommer att kräva det som kreditgivare. Revisorer kommer att finnas kvar i företag 
som vill agera seriöst och samtidigt ge ett seriöst intryck till sin omvärld.   
 
Vad gäller frågan om huruvida förvaltningsrevisionen skall finnas kvar som en svensk 
särreglering, anser R2 att det är bra med en anpassning till de regler som finns i övriga 
Europa. Själva revisionen kommer fortsättningsvis att göras på samma sätt idag, genom att 
följa de lagar och regler man har inom Sverige.   
 
Revisorrollen fyller enligt R2 ett flertal funktioner. Företagen får en viss säkerhet av att veta 
att årsredovisningen stämmer och de blivit granskade. En redovisningskonsults synsätt räcker 
inte alla gånger och då kan en revisor vara till hjälp, tack vare ett brett synsätt och en högre 
kunskapsnivå vad gäller lagar och regler. En revisor agerar även i en slags konsultationsroll, 
där man med kort varsel kan hjälpa företagen på grund av att man är så insatt i verksamheten. 
Man bör dock vara noga med att inte hjälpa för mycket på grund av jäv. Sammanfattningsvis 
ser R2 revisorn mer som ett bollplank än som en övervakare, som hjälper till och ser till att 
saker blir rätt i slutändan. Hans uppfattning kommer antagligen inte att påverkas av det nya 
lagförslaget. 

4.3 Intervju 3  

4.3.1 Presentation 

Revisor 3 (här R3) jobbar på en av Big Four-byråerna i Uppsala. Han har varit verksam inom 
branschen sedan 1987 och varit auktoriserad sedan 1994. Basen av kundkretsen utgörs av 
ägarledda företag, men inom kundkretsen finns även kommuner och kunder från den ideella 
sektorn som till exempel bostadsrättsföreningar.  

4.3.2 Förvaltningsrevision 

R3 ser den definition som finns angiven i ABL som klar och tydlig. Som han ser det handlat 
det om att styrelse och VD handlar enligt ABL och man inte vidtagit åtgärder som står i strid 
med det som finns angivet i ABL, bolagsordningen eller eventuellt beslut från bolagsstämman 
och som skulle ha medfört skada för bolaget. En annan viktig beståndsdel av 
förvaltningsrevisionen är granskningen av att företaget betalat skatter och avgifter. Det 
främsta syftet med förvaltningsrevisionen är rekommendationen i förvaltningsberättelsen om 
att lämna ansvarsfrihet till styrelse och VD. Enligt R3 finns rekommendationen i främst två 
olika varianter. Dels finns det varianten där man rekommenderar ansvarsfrihet. Dels kan vara 
så att man upptäcker att styrelse och VD handlat i strid med ABL, men att detta inte medfört 
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väsentlig skada för företaget och detta resulterar i att upptäckten lämnas som en 
tilläggsupplysning längst ner i förvaltningsberättelsen. Tidsåtgången för 
förvaltningsrevisionen varierar mellan en fjärdedel och en tredjedel av den totala 
revisionsprocessen. Detta är dock något som varierar efter hur stor del av 
förvaltningsrevisionen går åt till att bedöma den interna kontrollen som granskas vid 
räkenskapsrevisionen.  
 
Vad gäller revisionsbevis, handlar det enligt R3 om att granska det som gjorts och att 
upptäcka eventuella fel. Man skall alltid läsa igenom protokoll och se igenom att väsentliga 
beslut som har fattats. För att förvissa sig om att man inte har missat någonting brukar man 
dels prata med företagsledningen och dels, som ett led i granskningen, göra vissa 
granskningar av verifikationer, göra olika typer av analyser och se hur resultaträkningen faller 
ut så att det inte ligger några konstigheter någonstans. Man går även in och analyserar 
mellanhavanden mellan bolaget och aktieägarna för att se att det inte finns till exempel några 
förbjudna lån. Det räcker inte att enbart läsa igenom protokoll, utan man måste göra en 
granskning av de transaktioner som finns i företaget.  
 
Enligt R3 går gränsdragningen mellan räkenskaps- och förvaltningsrevision att göra vid den 
interna kontrollen. Som ett led i förvaltningsrevisionen ska man som revisor alltid granska 
och bedöma den interna kontrollen. Detta innebär att man ser igenom styrelsens och VD:s 
förvaltning, kontrollerar att det finns bra rutiner och det finns en fungerande kontroll inom 
väsentliga processer. I förvaltningsrevisionen går man in och bedömer den interna kontrollen, 
medan man i räkenskapsrevisionen gör mer djupgående tester av den interna kontrollen 
genom att testa de kontroller som finns för att man ska kunna förvissa sig om att posterna i 
resultat- och balansräkningen stämmer. När det gäller mindre företag räcker det att man gör 
en substansgranskning, men inom större företag gör man oftast en utvidgad granskning av den 
interna kontrollen och då görs en mer översiktlig bedömning inom förvaltningsrevisionen.  
 
R3 stöter inte på brister i förvaltningen särskilt ofta, men understyrker att det handlar om 
synnerligen svåra frågor. De mest förekommande bristerna i första hand är att man har skjutit 
upp på betalningen av skatter och avgifter, därefter följer brister i form av förbjudna lån. Det 
finns visserligen utrymme för misstag och olyckshändelser, såsom att missa inbetalningen till 
Skatteverket med några dagar för att någon är sjuk. En olyckshändelse är acceptabel, men 
bara så länge det är tillfälligt. Märker man att företaget börjar använda sig av Skatteverket 
som en slags finansieringskälla eller att man medvetet betalar för lite, så kan det även bli även 
fråga om brottslighet.  
 
Bristerna leder ibland till orena revisionsberättelser; som R3 ser det är det inte sällsynt, men 
inte allför vanligt. Många gånger kan saker rättas till om man ser att det finns brister, men 
detta kräver givetvis att man upptäcker det i god tid. Handlar det om upprepade fel eller saker 
som medvetet görs fel, finns det inte några andra val än att skriva en oren revisionsberättelse. 
Detta gäller på motsvarande sätt om man ser att ägaren lånat pengar av bolaget, så säger man 
till företagsledningen att det handlar om ett förbjudet lån och att detta kommer att leda till en 
anmärkning i revisionsberättelsen, även om lånet skulle betalats tillbaka med ränta innan 
årsskiftet.     

4.3.3 Ansvarsfrihet 

R3 ser ansvarsfrihet som den absolut svåraste frågan inom förvaltningsrevision. Man stöter 
inte på klassiska skolexempel, som att VD låtit köpa in saker från sitt eget bolag som företaget 
inte behöver. Enligt R3 är detta så klockrent och enkelt att ingen agerar på det sättet. Det man 
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ser i verkligheten skiljer sig från skolexemplen och det handlar allt som oftast om svåra 
bedömningsfrågor. I mindre företag förekommer det ofta förbjudna lån och liknande 
frågeställningar, men samtidigt är det inom dessa företag en revisors rekommendation om 
ansvarsfrihet inte alltid fyller sin funktion då ägarna beviljar ansvarsfrihet till sig själva 
oavsett revisorns rekommendation. Det var ett tag sedan R3 avstyrkte ansvarsfrihet. Förra året 
var han närapå att göra det i ett specifikt fall, men resultatet efter en tidskrävande bedömning 
blev att han till slut tillstyrkte ansvarsfrihet.  
  
Betydelsen av ansvarsfrihet för styrelse och VD är enligt R3 oerhört viktig och att inte 
tillstyrka ansvarsfrihet måste ses som oerhört allvarlig kritik. En uppdelning av 
ansvarsfrihetsfrågan bör alltid göras. Ska man till exempel revidera ett företag med en styrelse 
på fem personer och en VD, där en av styrelseledamöterna handlat i strid med ABL, avstyrker 
man ansvarsfrihet för den specifika personen och tillstyrker ansvarsfrihet för övriga ledamöter 
samt VD. Ansvarsfrihetsbedömningarna handlar om att till exempel bedöma huruvida det 
finns tillräckliga beslutsunderlag till de beslut som fattats. Det kan handla om allt ifrån stora 
investeringar i andra företag till inköp av ekonomisystem för miljonbelopp. Ser man som 
revisor då att det kanske inte finns underlag till att ta sådana beslut, får man gå in och utreda 
om det finns tillräckliga underlag. Det är den juridiska biten som är svår att bedöma och R3:s 
byrå får, trots sin storlek, ofta ta in advokater för att hjälpa till vid bedömningen av svårare 
frågor. 
 
Betydelsen av ansvarsfrihet för ägare är, enligt R3, givetvis också viktig. De företag som vill 
vara seriösa vill även ha ansvarsfrihet då revisionsberättelserna är offentliga handlingar som 
intressenter har tillgång till. En revisionsberättelse kan fungera som beslutsunderlag för 
intressenterna och påverkar definitivt intressenternas omdömen av företaget i fråga. Företag 
vill allmänt sett ge ett gott och seriöst intryck, men hamnar ett företag i en trängd situation 
finns det dessvärre inga andra val.   

4.3.4 Framtida utmaningar och revisorns roll  

Gällande avskaffandet av förvaltningsrevisionen är R3 kluven. Det han ser som positivt med 
ett avskaffande är att det finns ett antal frågeställningar där revisorer saknar den juridiska 
kompetensen som krävs för att göra en slutgiltig bedömning. Samtidigt hänger 
förvaltningsrevisionen ihop med räkenskapsrevisionen och genom förvaltningsrevisionen får 
man en god inblick i företaget då det inte enbart handlar om siffror utan även om hur styrelse 
och VD förvaltat bolaget. Den svenska traditionen är bra, även om man kan ifrågasätta 
relationen mellan revisorer och Skatteverket. R3 undrar varför revisorerna ska granska 
huruvida företagen skött sina skattebetalningar, samtidigt som Skatteverket är den instans som 
gör flest anmälningar till Revisorsnämnden i de fall Skatteverket anser att revisorn inte skött 
sitt jobb. R3 summerar med att säga att det finns både positiva och negativa sidor i frågan och 
att förvaltningsrevisionen ska finnas kvar som en svensk särreglering.  
 
Gällande revisorsrollen anser R3 att rollen innehåller en hel del rådgivning, speciellt när man 
jobbar med ägarledda företag. Som revisor ser han även till värdet av att företagen får rena 
revisionsberättelser, då många intressenter, såsom långivare och leverantörer, är intresserade 
av att veta hur företagen sköter sig. Även om rollen handlar mycket om att vara rådgivare åt 
ägaren, skall revisorn även agera i en övervakningsroll i och med de lagar som finns. Är man 
vald revisor, skall man egentligen bara ägna sig åt revision men man kan ägna sig åt 
fristående rådgivning så länge det inte hotar oberoendet.  
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R3:s uppfattning om revisorsrollen kommer att ändras till en del om och när de nya reglerna 
träder i kraft. Revisionsplikten kommer att avskaffas och det som återstår att se är var 
gränserna hamnar. I dagsläget finns det en viss möjlighet att de föreslagna gränserna kommer 
att sänkas något. Revision kommer att gå ifrån att ha varit lagstadgat till att bli efterfrågestyrd. 
Detta kommer att påverka revisorns roll, då man kommer att ha flera instrument som är 
anpassade till de behov klienterna har och revisorn kan komma att agera som till exempel 
intygsgivare när företagen ska låna pengar. Ett lättande av redovisningsjävet kommer i sin tur 
göra att man kan göra mer för företaget på revisionsbyrån.  
 
Förändringsprocessen är redan igång på R3:s byrå och bland de förändringar som skett hittills 
kan man speciellt nämna uppbyggandet av stora redovisningsavdelningar. Enligt 
undersökningar som gjorts av R3:s byrå kommer en majoritet av företagen att fortsättningsvis 
efterfråga revisionstjänster. Företagen vill ha den kvalitetssäkring revisionen ger och även den 
säkerhet man får av att en utomstående person kommer in i företaget, granskar verksamheten 
och ger klartecken. De företag som däremot inte kommer att efterfråga revision är mindre 
konsultföretag med 1-2 anställda och inga externa finansiärer. Dessa kommer troligen istället 
att använda sig av auktoriserade redovisningskonsulter.  

4.4 Sammanfattande tabell 

                Revisorer 
Frågor  

 
Revisor 1 

 
Revisor 2 

 
Revisor 3 

Vad anser ni är det 
främsta syftet med 
förvaltningsrevision? 

Att se att styrelse och 
VD inte vållar skada 
och att de följer lagar. 

Att bolagen följer lagar 
och regler, se att de 
sköter sig. 

Att lämna 
rekommendation om 
ansvarsfrihet i 
förvaltningsberättelsen. 

Hur mycket tid lägger 
ni ner på 
förvaltningsdelen då ni 
reviderar ett företag? 

 
10 % 

 
20 % 

 
25-30 % 

Vilka är de 
revisionsbevis tar ni 
fram vid en 
förvaltningsrevision? 

Granskar protokoll, 
avtal och 
räkenskaperna. 

Följer byråns 
dokument, varierar 
beroende på 
arbetsordningar. 

Läser igenom 
protokoll, granskar alla 
väsentliga beslut. 

Vad anser ni är 
betydelsen av 
ansvarsfrihet för 
styrelse och VD? 

Viktigt, en styrelse 
måste få ansvarsfrihet 
för att få sitta kvar. 

Att aktieägarna kan 
anmäla styrelsen för 
den skada de gjort. 

Viktigt, att inte bevilja 
ansvarsfrihet är oerhört 
allvarlig kritik. 

Vad anser ni är 
betydelsen av 
ansvarsfrihet för ägare? 

Mindre viktigt i 
ägarledda företag, men 
betydelsefullt för 
intressenter. 

Mer betydelsefullt för 
externa intressenter. 

Viktigt, eftersom 
företag vill vara seriösa 
och ge ett gott intryck. 

Hur ser ni på förslaget 
om ett eventuellt 
avskaffande av 
förvaltningsrevision? 

 
Både positivt och 
negativt inställd. 

 
Positivt inställd. 

 
Både positivt och 
negativt inställd. 

Hur ser ni på er roll 
som revisor 

 
Mer rådgivare än 
övervakare. 

 
Mer bollplank än 
övervakare. 

Rådgivare, men 
samtidigt även 
övervakare enligt lag. 

Kommer er uppfattning 
att ändras om 
förvaltningsrevisionen 
slopas? Ja, delvis. Nej. Ja, delvis. 
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5 Analys 
I detta avsnitt görs en koppling mellan den teoretiska referensramen och empirin, genom att 

analysera den inhämtade empirin och ställa den mot den teoretiska referensramen.   

5.1 Förvaltningsrevision 

Revisorns skyldighet att granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och VD:s 
förvaltning framgår i ABL 9 kap 3§: 
 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver.” 

 
Målet med revisionen är att lämna en revisionsberättelse, där revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning.99 Revisorns ska i sin granskning 
bedöma om styrelsen eller VD:n utsatt företaget för risker som skulle kunna vålla företaget 
skada.100 Vad gäller definitionen av förvaltningsrevision och det främsta syftet med detta, är 
revisorerna överens. Samtliga definierar förvaltningsrevision som den del av 
revisionsprocessen där man går in och granskar styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. 
Enligt R1 och R2 ligger det främsta syftet i att se till att lagar följs samt att styrelse och VD 
inte vidtagit åtgärder som medfört skada för bolaget. R3 i sin tur ser rekommendationen om 
att lämna ansvarsfrihet som det främsta syftet.    
 
Vad gäller förvaltningsrevisionens genomförande är tiden ofta begränsad och omfattningen 
skiljer sig beroende på företagens storlek och struktur.101 Granskningens tidsåtgång gällande 
förvaltningsrevision skiljer sig något mellan de olika respondenterna. R1 uppskattar att 
tidsåtgången ligger runt 10 % av den sammanlagda tiden för hela revisionsprocessen, medan 
R3 uppskattar att tidsåtgången ligger mellan 20 och 30 %. Här måste man dock ta hänsyn till 
integrationsgraden mellan förvaltnings- och räkenskapsrevision, då samtliga respondenter ser 
att dessa två är sammanlänkade.    
 
Revisionsbevis består av den information en revisor tar fram för att komma fram till de 
slutsatser som dennes uttalanden i revisionsberättelsen baseras på.102 En förvaltningsrevision 
kan innefatta en genomgång av bland annat styrelsens arbetsordning, styrelsearbetet med 
protokoll, beslut och beslutunderlag samt bolagets skyldigheter i fråga om skatter och 
avgifter.103 Här ger R2 ett avvikande svar genom att hänvisa till det dokument byrån använder 
sig av, vilket gör att man inte får klarhet i frågan vilka revisionsbevisen är. De svar R1 och R3 
ger är dock i enlighet med de punkter som finns angivna i RS 209 och det dokument R2 
använder sig av är uppbyggt enligt gällande regler, vilket måste anses vara RS 209.      
 
Problematiken kring gränsdragningen mellan räkenskapsrevision och förvaltningsrevision blir 
allt tydligare av de svar revisorerna ger. De slutsatser som revisorn kommit fram till i sin 
granskning av redovisningsmaterialet kan användas i förvaltningsrevisionen och en dåligt 
fungerande internkontroll kan påverka utgången av förvaltningsrevisionen.104 Framförallt R1 

                                                 
99 FAR Förlag 2005, s.70 
100 Svenska revisorssamfundet SRS 1995, s.81 
101 Cassel 1996 s.72 
102 Moberg 2006, s.112 
103 RS 209 p 28 
104 FAR Förlag 2005, s.70 
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och R2 understyrker hur integrerade dessa två delar är, särskilt inom mindre företag. R3 i sin 
tur anser att gränsdragningen går att göra vid den interna kontrollen, då den bedöms vid 
förvaltningsrevisionen, men testas och granskas mer utförligt i räkenskapsrevisionen.  
 
R1 ser okunskap som en bidragande faktor till brister, men påpekar samtidigt att dessa är 
brister som ofta kan åtgärdas innan det leder till en anmärkning i revisionsberättelsen. R2 i sin 
tur ser kopplingen mellan räkenskaperna och förvaltningen, då fel som uppkommer i 
bokföringen även kan klassas som förvaltningsfel. R3 nämner obetalda skatter och avgifter 
samt förbjudna lån som vanligt förekommande förvaltningsbrister. Han framhåller att det 
finns visst utrymme för misstag och olyckshändelser, men att dessa inte får vara av 
upprepande karaktär. Samtliga har skrivit orena revisionsberättelser och som en anledning kan 
man särskilt lyfta fram obetalda skatter och avgifter. R3 ifrågasätter revisorns skyldighet att 
granska företagens skattebetalningar då Skatteverket frekvent anmäler revisorer på grund av 
bristande granskning av skatterna. Skulle revisorerna anmäla alla överträdelser inklusive de 
som är rena olyckshändelser skulle antagligen även antalet orena revisionsberättelser öka, 
men häri får man fråga sig om varje överträdelse kan ses som väsentlig.    

5.2 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihetsfrågan och dess betydelse är en av de saker som bör analyseras vidare innan 
revisionspliktens avskaffande enligt Revisorsnämndens remissvar.105 Kärnan i 
ansvarsfrihetsbedömningen är att göra en bedömning huruvida en styrelseledamot eller VD:n 
skall ställas till ansvar för sin förvaltning eller ej.106 Är bolagets förhållanden välordnade och 
detta även styrkts i samband räkenskapsgranskningen, kan granskningen begränsas till en mer 
övergripande genomgång av viktiga förvaltningsområden.107     
 
Som R1 och R2 ser det är ansvarsfrihet en fråga om huruvida man skadat företaget eller inte. 
R1 anser att det kan finnas brister i räkenskaperna, men så länge dessa inte leder till någon 
skada för företaget handlar det inte om att avstyrka ansvarsfrihet. R3 poängterar svårigheterna 
som uppstår vid bedömningen om att tillstyrka ansvarsfrihet. Det handlar om att gå in och 
bedöma huruvida beslutsunderlagen kan ses som tillräckliga och det är då man kommer in på 
juridiska frågor som revisorns kunskaper inte räcker till.    
 
R1 anser att ansvarsfrihet är viktig för styrelsen och VD:n eftersom detta avgör om de kan 
sitta kvar. R3 framhäver det faktum att en revisors avstyrkande av ansvarsfrihet är stark kritik 
gentemot styrelse och/eller VD och är därmed en oerhört angelägen fråga. Betydelsen av 
ansvarsfrihet för ägarna är enligt R1 och R3 att kunna ge ett seriöst intryck gentemot 
intressenter.  
 
Ansvarsfrihetsfrågan blir dock svårare ju mindre företagen är. Samtliga revisorer framhåller 
problematiken i mindre företag, där ägare och företagsledning är samma organ. En revisors 
rekommendation om att inte bevilja ansvarsfrihet fyller inte någon funktion då ägarna givetvis 
inte väljer att väcka åtal mot sig själv. Konsekvenserna av dessa revisionsberättelser är dock 
att intressenterna ofta gör sina bedömningar av företagen på basen revisionsberättelserna. 
 

                                                 
105http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/yttranden_skrivelser_m_m/yttrande_gallande_u
tredningen_om_revisorer_och_revision_sou_2008_32_.pdf  2009-05-23 
106 Samlingsvolymen 2008, s.360 
107 RS 209 p 24 
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Att företagen föredrar rena revisionsberättelser är något samtliga revisorer betonar. R2 ser 
exempelvis pengabrist som en anledning till att företagen börjar slarva och R3 påpekar att 
företag som hamnar i trängda situationer oftast inte har några andra val.  

5.3 Framtida utmaningar 

I SOU 2008:32 föreslås att revisionsplikten i små företag avskaffas och att 
förvaltningsrevisionen avskaffas i samtliga bolag.108 Därmed kommer även revisorns 
skyldighet att yttra sig om huruvida styrelsen och VD:n ska beviljas ansvarsfrihet att 
försvinna.109 Respondenterna har delade meningar gällande avskaffandet av 
förvaltningsrevisionen. R2 är den enda som var helt positivt inställd till avskaffandet, då han 
anser att revisionsprocessen i sig inte kommer att påverkas av förändringen och en anpassning 
till övriga Europa är välkommen. Han tror dock att avsaknaden av revisorns rekommendation 
om ansvarsfrihet kommer att leda till att styrelser istället kommer att kräva säkerheter i form 
av försäkringar. R1 och R3 ser både positiva och negativa sidor i frågan. 
 
R1 och R3 är överens om att förvaltningsrevisionen fyller en funktion, särskilt inom större 
bolag, och bör således finnas kvar som en svensk särreglering. R1 påpekar att behovet av 
förvaltningsrevision framgår ifrån de skandaler som upptäckts inom större företag tack vare 
den ingående granskningen. R3 i sin tur ser avskaffandet som positivt sett ur ett juridiskt 
perspektiv, då revisorerna saknar den juridiska kompetens som krävs för att avgöra svårare 
bedömningar.   
 
Revisionspliktens avskaffande skulle enligt utredningen leda till att flera revisionsklienter 
skulle säga upp sina revisionsavtal.110 Ingen av de intervjuade revisorerna verkar särskilt 
oroad av eventuella uppsägningar av revisionsavtal, då majoriteten av de kunder de har 
kommer att fortsätta efterfråga revision. Samtliga revisorer påpekar att företag som vill ge ett 
gott intryck till sin omvärld kommer att använda sig av revisorer. R1 och R3 anser att det är 
positivt med en övergång från lagstadgad till efterfrågestyrd revision, då detta tvingar 
företagen till eftertanke av vad de egentligen efterfrågar. R3 förutser att de företag som inte 
kommer att efterfråga revision är mindre konsultföretag som istället kommer att använda sig 
av auktoriserade redovisningskonsulter. Här kan man dra en parallell till SOU 2008:32 där 
man gör antagandet att revisorer kommer att söka sig till nya uppgifter i samband med 
revisionspliktens avskaffande.111 Redovisningskonsulter kan ses som en del av anpassningen 
till nya uppgifter.  

5.4 Revisorns roll 

Revisorns roll går att analysera utifrån agentteorin, som utgår ifrån de problem som uppstår 
när en eller flera principaler överlåter uppgifter till en eller flera agenter.112 
Informationsasymmetrin leder till att principalernas förmåga att se till att agenterna tillvaratar 
deras intressen påverkas och bland de kostnader som uppkommer i samband med att 
principalerna övervakar agenternas handlingar återfinns revisionskostnader.113 Detta går att 
återkoppla till frågan som ställdes till revisorerna angående hur de ser på sin roll som revisor. 
Samtliga revisorer såg sin roll som mer rådgivnings- än övervakningsinriktad, även om 
övervakningsrollen visserligen ingick i uppdraget i enlighet med den lagstadgade rollen man 

                                                 
108 SOU 2008:32 s.13 
109 Ibid. s.19 
110 Ibid. s.25 
111 Ibid. 
112 Catasús & Gröjer se Johansson red et al 2005, s.103 
113Adams 1994, s.8; Catasús & Gröjer se Johansson red et al 2005, s.104 
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har som revisor. R1 och R3 förmodar att deras uppfattning av sin roll som revisor kommer att 
påverkas av lagändringarna, medan R2 tror att rollen kommer att vara oförändrad.  
 
För att information som ett företag ger ut till sina ska vara tillförlitlig revideras den och då är 
revisorns oberoende särskilt viktigt.114 Rådgivningsrollen hotar oberoendet, vilket gör att 
revisorerna måste se till att inte hjälpa för mycket vilket är något både R2 och R3 betonar. 
 
Agenterna kan även sin tur förbruka resurser för att säkerställa att man inte handlar på ett 
skadligt sätt gentemot principalen.115 Förvaltningsrevisionen kan ses som en sådan kostnad, 
då granskningen går ut på att om styrelse eller VD handlat på ett sätt som skulle kunna vålla 
skada för bolaget. Här är den rådgivande rollen särskilt framträdande  
 
Vad gäller revisorsrollen, kan man även göra en koppling till värdet av 
förvaltningsrevisionen. Revisionens nytta för ägare i ägarledda företag är svår att motivera, då 
man som ägare och företagsledning har full insyn i företaget.116 Samtliga intervjuade revisorer 
har förståelse för att vissa mindre företag inte har ett behov av en revisor. R1 menar att 
mindre företag utan några externa lån klarar sig väl med en bra redovisningsbyrå. R2 håller 
även med om att vissa småföretag kan klara sig utan en revisor, men påpekar samtidigt att en 
revisor har ett bredare synsätt än vad en redovisningskonsult har. 
 
Företagsledningens nytta av revisionen är den kontroll man får av räkenskaperna och 
bokföringen.117 Här är revisorns rådgivarroll speciellt framträdande och, som redan tidigare 
påpekats, är samtliga revisorer överens om att revisorsrollen är konsultationsinriktad.  
 
Revisionen bidrar även till att undvika bedrägerier och öka trovärdigheten gentemot mot 
kreditgivare.118 Detta är något var och en av de intervjuade revisorerna markerar särskilt. 
Samtliga ser revisionsberättelsen som en säkerhet gentemot leverantörer och kreditgivare 
samt en genomförd revision som en kvalitetsstämpel för företagets verksamhet.  
 
Gällande efterlevnaden av skatteregler har revisorn ett ansvar att rapportera överträdelser till 
Skatteverket, vilket kan ses som en samhällsekonomisk nytta av revisionen.119 Detta är 
givetvis kopplat till de revisionsbevis som revisorn tar fram i sin granskning.120 Enligt R2 och 
R3 är obetalda skatter är en av de främsta anledningarna till orena revisionsberättelser, vilket 
belyser den nytta samhället av revisionen då orena revisionsberättelser skickas vidare till 
Skatteverket. 
 
 
 
 

                                                 
114 Ibid. 
115 Adams 1994, s.8 
116 Thorell & Norberg 2005, s.36 
117 Ibid. s.37 
118 Ibid. s.37 
119 Ibid s.40 
120 RS 209 p 28 
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6 Slutdiskussion 
I avsnittet besvaras uppsatsens problemformulering och avsnittet innehåller en diskussion där 

författaren framför sina egna åsikter om ämnet. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet.     

 
Problemformuleringen som gavs i inledningen av uppsatsen återges som en introduktion till 
slutdiskussionen: 
 

� Hur ser revisorer på förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i mindre företag? 
 

� Hur ser revisorer på sin roll inom mindre företag och kommer lagändringen att ändra 
deras uppfattning?  

6.1 Besvarande av problemformulering 

Revisorernas samlade uppfattning av förvaltningsrevision är positiv, då den ger företagen en 
säkerhet gentemot leverantörer och agerar som en slags kvalitetsstämpel för företagens 
verksamhet. Revisorerna är överens om att förvaltningsrevision handlar om att granska 
styrelsens och VD:s förvaltning, samtidigt som de definierar syftet något olika. Två av de 
tillfrågade anser att syftet är att granska att regler och lagar följs, samtidigt som den tredje 
anser att det primära syftet att lämna en rekommendation om ansvarsfrihet.   
 
Förvaltningsrevisionens innehåll är inte helt klart definierad, då revisionsbevisen kan variera 
mellan företag. Den svåra gränsdragningen mellan förvaltningsrevision och 
räkenskapsrevision gör även att det är svårt att definiera vilka områden som tillhör 
förvaltningsrevisionen. Vad som dock är karakteristiskt för förvaltningsrevisionen är att den 
handlar om att bedöma olika dokument och att räkenskapsrevisionen innehåller test av olika 
slag för att förvissa sig om bokföringens tillförlitlighet.   
 
Ansvarsfrihetsfrågor tenderar att vara svårbedömda, men det verkliga problemet inom mindre 
företag är att rekommendation om ansvarsfrihet tappar en del av funktion då ägarna och 
företagsledningen består av samma personer. Inom icke ägarledda företag fungerar 
ansvarsfrihetsuttalandet som ett bevis på att styrelsen och VD:n handlat rätt och ett eventuellt 
avstyrkande av ansvarsfrihet är av stor betydelse då det resulterar i att man inte kan sitta kvar.  
Vad som understyrks av de intervjuade revisorerna är att revisionsberättelserna fungerar som 
beslutsunderlag när leverantörer och kreditgivare bedömer företag. Att företag vill göra rätt 
och ge ett gott intryck är något revisorerna är överens om.   
 
Revisorsrollen är konsultationsinriktad och utsträcker sig ofta utanför gränserna av det 
egentliga revisionsuppdraget, då revisorerna ofta agerar rådgivare i frågor som inte innefattas 
av revisionsuppdraget. Detta antyder att den utredning som gjorts kanske inte gått till djupet 
av revisorernas roll inom mindre företag som saknar både juridiska och ekonomiska 
avdelningar. Vad gäller revisorns oberoende, är det viktigt att kunna dra gränsen mellan 
rådgivning och revision genom att se till att rådgivningen inte hotar oberoendet vid 
revisionen.   
 
Två av den intervjuade revisorerna ser att deras uppfattning gällande revisorsrollen kommer 
att påverkas av lagändringen. I och med att revisionen blir efterfrågestyrd kommer den 
antagligen bli mer rådgivningsinriktad och detta kommer att påverka hur revisionsbyråerna 
profilerar sig gentemot sina kunder. De kommer även att få se över de tjänster de erbjuder, då 
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företagen antagligen kommer att efterfråga andra typer av tjänster. Att revision fortfarande 
kommer att efterfrågas är något revisorerna är överens om, vilket de även har fått bekräftat av 
de kunder de har i dagsläget. 

6.2 Diskussion 

Förvaltningsrevision är en något Sverige är rätt så ensam om och frågan är om en anpassning 
till övriga Europa kommer att gynna de svenska företagen eller inte. Förvaltningsrevisionen 
verkar inte vara den mest tidskrävande delen av revisionen, vilket gör att den inte heller borde 
bidra till en avsevärd kostnadsökning sett till hela revisionen. Genom förvaltningsrevisionen 
får revisorerna en inblick i företagen som inte är möjlig att få genom räkenskapsrevision. 
Samtidigt kan man fråga sig om den inblicken är nödvändig. Räcker inte siffrorna som 
underlag för att bedöma ett företag och dess förvaltning? 
 
Skall förvaltningsrevisionen avskaffas, kommer den svåra gränsdragningen mellan 
förvaltnings- och räkenskapsrevision göra att det blir en utmaning att särskilja vad som bör 
innefattas av revision. De förvaltningsåtgärder som idag granskas i förvaltningsrevisionen blir 
även delvis granskade då man ser över den interna kontrollen. Internkontroll i sin tur är 
kopplat till räkenskapsrevision, vilket gör att revision även i efter ett avskaffande av 
förvaltningsrevisionen kommer att innefatta granskning av vissa förvaltningsåtgärder. 
 
Ansvarsfrihetsfrågan inom mindre företag fyller dock ingen som helst funktion för ägarna, då 
de kan strunta i revisorns rekommendation. Samtidigt kan man ändå undra varför det finns 
företagare som gör så, när de troligen är medvetna om att intressenter läser 
revisionsberättelser. Revisorerna utrycker okunskap och oviljan att förstå som en bidragande 
faktor till misstag och fel. 
 
Revisorns roll har i och med revisionsplikten kanske fått en alltför negativ betoning. 
Företagen har varit tvungna att ta in revisorer som kommer in som poliser och ser till att 
företagen följt alla lagar. En frivillig, efterfrågestyrd revision kan ju leda till att företagen 
nyttjar revisionstjänsterna på ett annat sätt och istället för att känna sig till tvingade till en 
granskning, kommer de att se revisionen som ett sätt att kolla att allt är som det bör. Man får 
även en känsla av att revisorerna aktivt motarbetar orena revisionsberättelser genom den 
rådgivande rollen de anammat.  
 
Frågan är vad småföretag egentligen behöver. Revision kan ses som ett brottsförebyggande 
medel, då revisorn granskar skattebetalningar och om det förekommer förbjudna lån. Revision 
kan även ses som ett sätt kvalitetssäkra sin ekonomiska verksamhet. Utöver detta kan man 
även se revisionen som en rådgivande verksamhet. Småföretag har, på grund av sin storlek, 
sällan tillgång till egna ekonomiska och juridiska avdelningar, vilket gör att de saknar en viss 
kompetens som krävs. Min uppfattning är att de behöver en kombination av både revision och 
rådgivning och att detta är något som kommer att erbjudas i framtiden.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Rent allmänt är studier vad gäller småföretagande intressanta, då dessa efterfrågar en annan 
typ av tjänster jämfört med större aktiebolag. En idé vore att forska hur kreditgivare, 
leverantörer eller andra intressenter värderar revision inom mindre företag och om de kommer 
att efterfråga revision trots ett avskaffande av revisionsplikten. Dessutom skulle man kunna 
studera vidare vilka skillnader det finns mellan redovisningskonsulter och revisorer och 
huruvida dessa kompletterar varandra eller inte, särskilt sett ur ett småbolagsperspektiv. 
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Bilaga 1  
 
Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern enligt RS 709 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i ……..   Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i …… för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ……). Det är styrelsens och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) 
ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) 
revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
(oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig gentemot bolaget. Jag (Vi) har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkningen, disponerar 
(behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

- Namn  

- Byrå 

- Antal verksamma år 

- Godkänd/Auktoriserad 

- Hur ser er kundkrets ut? 

 

Förvaltningsrevision 

1. Hur definierar ni förvaltningsrevision? 

2. Vad ser ni som det främsta syftet med förvaltningsrevision? 

3. Hur mycket tid lägger ni ner på förvaltningsdelen då ni reviderar ett företag?  

4. Vilka är de revisionsbevis tar ni fram vid en förvaltningsrevision?   

5. Hur ser ni på gränsdragningen mellan räkenskapsrevision och förvaltningsrevision?   

6. Brister i förvaltningen, hur ofta upptäcks sådana? Hur ofta leder bristerna till en oren 

revisionsberättelse? 

Ansvarsfrihet 

7. Hur definierar ni ansvarsfrihet? 

8. Har ni någonsin avstyrkt ansvarsfrihet?    

9. Vad anser ni är betydelsen av ansvarsfrihet för styrelse och VD? Och betydelsen av 

ansvarsfrihet för ägare?   

Framtid  

10. Hur ser ni på förslaget om ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision?  

11. Tycker ni att förvaltningsrevisionen ska finnas kvar som en svensk särreglering? 

12. Hur ser ni på er roll som revisor?  

13. Kommer er uppfattning att ändras om förvaltningsrevisionen slopas?  

 
 
 


