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[1] 

[KAPITEL 1] 

INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ges en introduktion av uppsatsens ämne. Våra 
utredningsfrågor samt vårt syfte presenteras. Vi introducerar även några 
begrepp och aktörer som är av vikt för den fortsatta förståelsen av texten. 
Detta, vårt första, kapitel avslutas med en liten guide för resan genom 
uppsatsens olika avsnitt. 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Vem ska jag tro på, tro på, tro på när tro på när allt är så här? Jag 
hoppas ändå på ett lyckligt slut.” (Thomas DiLeva, 1987) 
 
Något har hänt med förtroendet för näringslivet. Det har blivit rejält naggat 
i kanten i och med skandaler som exempelvis Enron, WorldCom och 
Parmalat. Sverige har inte varit förskonat från liknande händelser. 
Prosolvia och Skandia är två svenska företag som har figurerat i liknande 
sammanhang. Gemensamt för alla dessa företag är att de har hamnat i 
rampljuset efter diverse misstänkta och faktiska oegentligheter till exempel 
skyhöga bonusprogram, lägenhetsaffärer samt tvivelaktiga metoder för 
intäktsföring. Att dessa händelser har rubbat förtroendet är inte speciellt 
anmärkningsvärt, då många människor berörts, såväl genom att sparpengar 
gått förlorade som att arbetstillfällen försvunnit. Människor har förlitat sig 
på informationen som företagen har lämnat och därmed trott sig göra säkra 
investeringar i stabila och framgångsrika företag, medan det i själva verket 
varit investeringar i mer eller mindre ”sjunkande skepp”. Enrons fall 
drabbade 20 000 olika fordringsägare som tillsammans hade krav på 67 
miljarder dollar (TT 030711). När oegentligheterna i italienska mejerijätten 
Parmalat började uppdagas framkom det att det fanns en skuld på 120 
miljoner euro till mjölkbönderna som inte fått betalt för sina leveranser på 
ett halvår (SVD 040116). Företagens information har inte gett en 
rättvisande bild av verksamheten utan snarare en gravt missvisande. Hur 
har detta kunnat inträffa? Denna fråga leder oss inte helt osökt in på 
revisorn i rollen som oberoende granskare. Vad har revisorerna gjort, eller 
rättare sagt inte gjort? Vilket ansvar har i realiteten revisorn och vad 
innefattar egentligen revisorns uppdrag?  
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Ett omfattande regelverk, i form av lagar och rekommendationer samt 
företagsspecifika anvisningar, omgärdar revisorn i hans1 arbete. Tidigare 
skandaler såsom Kreugerkraschen som inträffade i början på 1930-talet har 
påverkat utformningen av regelverket kring redovisningen och revisionen 
(Cassel, 1996). 
 
Revisorns uppgift stadgas i Aktiebolagslagen2 (ABL) 10 kap 3 §: 
”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelse och VD:s förvaltning. Granskningen ska vara så ingående som god 
revisionssed kräver.” Detta benämns vanligen den lagstadgade revisionen. 
Att revisorn följt god revisionssed ska konstituera för att risken för 
väsentliga fel i revisorns slutsatser och bedömningar är låg (Cassel, 1996). 
Revisorn ska vad gäller årsredovisningen uttala sig om huruvida den ger en 
tillräckligt rättvisande bild, medan det är styrelse och VD, som enligt lag, 
är ansvariga för att redovisningen är korrekt och upprättad enligt lag samt 
att den ger en bild som överensstämmer med verkligheten (Cassel, 1996). 
Målet med revisorns granskning är att avge en revisionsberättelse. I denna 
ska revisorn uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning (ÅRL3). Revisorn ska även uttala sig 
om ansvarsfrihet för styrelse och VD samt fastställande av balans- och 
resultaträkning. (FAR, 2004b) Revisorns lagstadgade uppgift kan tyckas 
vara kristallklar men vilka uppfattningar finns egentligen i verkligheten och 
hur har diskussionerna gått när skandaler har uppdagats? 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I det skandalomsusade IT-företaget Prosolvia har åtta personer åtalats för 
olika ekonomiska brott. Bland de åtalade återfinns revisorn Nils Brehmer. 
Bolaget har anklagats för att ha blåst upp sin vinst genom olika interna 
affärer (TT 980515). Åklagaren står inför en stor utmaning i att bevisa vem 
som egentligen är ansvarig för vad. Alla inblandade parter skyller på 
varandra. I förundersökningen är det koncernchefen som blir påförd en stor 
del av ansvaret vilket denne dock inte vill kännas vid. Styrelseordföranden 
samt en VD för ett dotterbolag lägger ansvaret på revisorn. (DI 020904) 

                                                 
 
1 Vi använder för enkelhetens skull genomgående “han” som pronomen för revisorn. 
Självklart kan även en kvinna vara revisor! 
2 (1975:1385) 
3 (1995:1554) 



 
 
Revisorns ansvar - kristallklart eller? [KAPITEL 1] 

[3] 

Konkursförvaltaren Peter Björnram, som ingett stämningsansökan, 
uttryckte följande: "Om Nils Brehmer hade utfört sitt arbete enligt god 
revisorssed hade han upptäckt bristerna i intäktsredovisningen och 
kundfordringarna i Prosolvia Clarus och Prosolvia Systems. Då hade han 
kunnat gå ut och informera i tid och bolagen hade inte behövt försättas i 
konkurs, som senare blev fallet" (DI 010331). Här påförs revisorn ett stort 
ansvar och anses alltså även medskyldig till företagets konkurs. 
Revisionsfirman Öhrlings PWC har fått ett skadeståndsanspråk på dryga 1 
miljard kronor riktat mot sig. Öhrlings anser sig dock oskyldiga eftersom 
de inte bedömer sig ha gjort något som skadat aktieägarna. De vill istället 
lägga över ansvaret på styrelse och ledning. Öhrlings betonar vidare att det 
är styrelsen och ledningen som är ansvariga för skötseln av bolaget. 
Revisorns ansvar är istället att utföra revision enligt god revisionssed. (DI 
011029) 
 
Liknande scener utspelar sig just nu i Skandia där revisorn Jan Birgersson 
fått utstå en del kritik och nu även anmälts till revisorsnämnden för 
granskning. Till skillnad från exempelvis Prosolvia och andra skandaler 
anklagas inte revisorn för att själva granskningen varit bristfällig eller att 
den externa rapporteringen varit felaktig utan det som kritiken främst riktas 
mot är revisorns kommunikation med de övriga bolagsorganen. Utredarna 
Rydbeck och Tidström, som fått i uppdrag att granska Skandias affärer, 
hävdar bland annat att revisorn inte meddelat styrelsen om att utfallet av 
bonusprogrammen översteg taket. Birgersson har som motargument 
framfört, förutom att han hävdar att styrelsen hade vetskap situationen, att 
revisorn faktiskt inte har någon skyldighet att informera styrelsen. Han 
anser att ”det inte finns någon möjlighet för revisorn att utgöra en del av 
företagets förvaltning eller dess interna rapportering eller 
informationsstruktur, det ankommer på styrelse och VD att se till att 
information om exempelvis ersättningsbelopp på annat sätt framtas”. 
(www.svd.se/images/ettan/040226/borsbrev.pdf, s 22) Tidström, revisor 
och utredare, och Birgersson, revisor i Skandia, gör alltså olika tolkningar 
vad gäller revisorns uppgift. Detta exempel på oenighet även inom 
revisorskåren visar att revisorns uppdrag och ansvar inte alltid är lätt att 
klart definiera.  
 
Det har som synes försiggått en hel del debatt kring revisorns ansvar under 
senare tid. Åtskilliga har reagerat och åsikterna är många. Nyligen gick 
även biträdande finansminister Gunnar Lund ut med stark kritik mot 
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revisorerna, ”Revisorerna sköter inte sitt jobb” dundrade han (Veckans 
Affärer 040112). 
 
Revisorskåren är av en annan uppfattning när det gäller yrkesrollen och det 
medföljande ansvaret. FAR:s nuvarande generalsekreterare Dan 
Brännström uttalade sig i Svenska Dagbladet om att revisorerna fått utså 
alldeles för mycket obefogad kritik. Han vill framhålla att kunskapen om 
de olika rollerna och dess medföljande ansvar är otillräcklig, framförallt när 
det gäller styrelsens ansvar. (SVD 031208) Även revisionsfirman Ernst & 
Youngs VD Torsten Lyth instämmer i att oklarheter råder kring revisorns 
uppgift (DI 040127).  
 
Diskussionen ovan antyder att det finns många olika uppfattningar kring 
vilket ansvar som följer av revisorns lagstadgade uppgift. Revisorn utses 
för att revidera men vad innefattas egentligen i denna arbetsuppgift och 
vilket ansvar för den med sig? Det råder delade meningar kring dessa 
frågor, vilket framkommer när olika former av oegentligheter uppdagas. 
Ofta verkar det finnas motsägande åsikter i dessa frågor hos revisorer och 
styrelseledamöter. Det råder ingen klar och entydig bild av vilket ansvar 
som inryms i den lagstadgade revisionen vilket gör det extra intressant att 
försöka kartlägga de olika parternas åsikter kring detta ansvar. Denna 
diskussion mynnar ut i följande utredningsfrågor. 
 

� Hur definierar revisorerna det ansvar som följer av den lagstadgade 
revisionen? 

 
� Hur ser styrelsemedlemmarna på revisorns ansvar? 

 
� Hur kan revisorns ansvar tydliggöras och preciseras? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga uppfattningen hos 
revisorer och styrelseledamöter avseende revisorns ansvar som följer av 
den lagstadgade revisionen. Vidare ska vi även försöka förklara eventuella 
skillnader i uppfattningar samt göra en precisering av revisorns ansvar. 
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1.4 Centrala begrepp och aktörer 
 
1.4.1 Revisorn - Den lagstadgade revisionen 
Med hänvisning till revisorn i uppsatsen avses revisorn i rollen som 
oberoende granskare och således den revision som benämns den 
lagstadgade revisionen. Med lagstadgad revision avses den revision som är 
föreskriven i lag. Den allmänna lagen som gäller är revisionslagen. Denna 
lag stadgar dock i 2 § att den ej är tillämplig på företag för vilka det finns 
regler om revision i annan lag. Aktiebolagslagen är just en sådan lag. I 
aktiebolagslagens 10 kap finns regler om revision, varför dessa då har 
företräde framför revisionslagen. Då vår uppsats enbart behandlar 
aktiebolag så är det revision enligt denna lag som avses.  
 
Med revisorn i vår uppsats avses således revisorn i sin roll som granskare 
utifrån vad som föreskrivs i ABL. Revisorn i rollen som rådgivare/konsult 
kommer således inte att beröras.  
 
1.4.2 FAR 
FAR är en svensk intresseförening för auktoriserade och godkända 
revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. 
Tidigare var FAR en förkortning av föreningen auktoriserade revisorer, 
men numera heter man bara FAR. Detta med anledning av att branschen 
vilar på kompetens från flera olika yrkesgrupper. De flesta av de 2400 
auktoriserade och 450 godkända revisorerna som finns i Sverige är 
medlemmar i FAR. Utöver detta finns en del kvalificerade specialister. 
Enligt föreningen är visionen ”att skapa intresse och förståelse för 
revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för ledamöternas 
yrkesutövning och affärsverksamhet, så att ledamöterna och deras företag 
kan skapa värden för näringsliv och samhälle.” (www.far.se 040417) 
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1.5 En guide för läsaren 
 
Bilden till höger illustrerar 
uppsatsens fortsatta 
upplägg och dess olika 
delar samt hur dessa 
relateras till varandra.  
 
I uppsatsens andra kapitel 
redovisas de metoder som 
vi har valt. Efter denna 
genomgång följer den 
teoretiska delen, som för 
vår del består av en 
beskrivning av vilka lagar 
och rekommendationer 
som revisorn har att rätta 
sig efter i sin lagstadgade 
revision. Denna beskrivning av den teoretiskt perfekta revisionen utgör 
alltså kapitel tre i uppsatsen. I kapitel fyra berättar sex styrelseledamöter 
om sina åsikter kring revisorns ansvar. Revisorernas åsikter följer av 
kapitel fem. Här har fem auktoriserade revisorer givits utrymme att uttala 
sig. I det avslutande kapitlet, kapitel sex, kommer vi att analysera och 
jämföra de olika åsikterna med varandra och mot teorin och det är således 
här som författarnas egna reflektioner kommer in. Uppsatsen avslutas med 
kapitel sju där vi redovisar de slutsatser som vi har dragit genom 
undersökningen.  
 

Lag 
God revisionssed 

Revisorns 
ansvar

Revisorer 

Revisorer Styrelseledamöter 

Lag 
God revisionssed 

Metoder som ligger till grund för undersökningen 

Styrelse- 
ledamöter 



 
 
Revisorns ansvar - kristallklart eller? [KAPITEL 2] 

[7] 

[KAPITEL 2] 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Uppsatsarbetet är en lång 
process där författarna ställs 
inför många vägval. I detta 
kapitel beskriver vi de 
metoder som vi, av olika 
orsaker, har valt. Vi 
diskuterar även den kritik som 
kan riktas mot dem. Syftet med 
detta kapitel är att ge läsaren 
möjlighet att bygga upp en 
egen uppfattning kring 
undersökningens resultat och 
tillförlitlighet med utgångs-
punkt i valda metoder. 
 
 
 

2.1 Undersökningens ansats 
 
Författarna ställs inför en rad val i inledningsskedet av en uppsats. Ska ett 
fåtal fall undersökas djupare eller ämnar man undersöka många enheter ur 
några få aspekter? Det måste också tas ställning till om undersökningen ska 
baseras på kvalitativa eller kvantitativa data. 
 
2.1.1 Fallstudie 
Vi har valt att studera ett fenomen, revisorns ansvar, djupare med hjälp av 
intervjuer med ett antal olika aktörer. Kännetecknande för fallstudien är att 
ett eller ett fåtal fall studeras mera detaljerat och i fler dimensioner 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Utgångspunkten är från ett helhetsperspektiv 
där man försöker erhålla så täckande information som möjligt (Patel & 
Tebelius, 1987).  
 
Vår undersökning kan sorteras in under, beskrivande fallstudie då den har 
till syfte att exemplifiera och illustrera de uppfattningar som finns hos 

Lag 
God revisionssed 

Revisorns 
ansvar

Revisorer 

Revisorer Styrelseledamöter 

Lag 
God revisionssed 

Metoder som ligger till grund för undersökningen 

Styrelse- 
ledamöter 
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styrelseledamöter och revisorer kring den senares ansvar. Fenomenet som 
vi har studerat är revisorns ansvar som följer av lagar och 
rekommendationer. Detta har vi försökt belysa detaljerat utifrån ett antal 
problemområden. Givetvis kan detta fenomen undersökas ännu djupare än 
vad vi avser att göra men vi anser att vår undersökning har en 
fallstudieliknande karaktär. 
 
2.1.2 Undersökningsmetod - Kvalitativ eller kvantitativ 
undersökning 
Vår undersöknings syfte är att kartlägga olika uppfattningar som finns när 
det gäller revisorns ansvar. Den information vi har samlat in från våra 
respondenter genom intervjuer om deras attityder och föreställningar kan 
anses vara kvalitativa. Kvalitativa data är data som är svåra att uttrycka i 
kvantitativa mått (Lekvall & Wahlbin, 2001). De uppfattningar och 
attityder som vi har försökt fånga i undersökningen är svåra att kvantifiera, 
det vill säga uttrycka i siffror. Analysen av det insamlade materialet har 
skett i kvalitativ anda på så sätt att den har skett i verbala resonemang. 
Denna typ av analys är enligt Lekvall och Wahlbin (2001) vanlig vid 
kvalitativt inriktade studier. Detta resonemang kan även stödjas av 
Goodyears (i Lekvall & Wahlbin, 2001) utmärkande drag för kvalitativa 
undersökningsmetoder. Han framhäver följande: 
 

• Små urval 
• Icke-sannolikhetsurval 
• Relativt lågstrukturerade intervjuer 
• Större påverkan av undersökarens subjektiva utgångspunkter och 

värderingar i undersökningsprocessen 
 
Utan att gå händelserna i förväg kan antydas att vår undersökning har god 
överensstämmelse med dessa drag. Vi återkommer till de tre första 
punkterna senare men tänkte uppehålla oss något ytterligare kring den sista 
punkten som är viktig att vara medveten om. Det ska finnas i åtanke att vi 
som undersökare bär med oss en ryggsäck fylld med värderingar och 
erfarenheter in i arbetet vilket självfallet påverkar hela 
undersökningsprocessen. Vi har givetvis försökt att göra de negativa 
effekterna av detta så små som möjligt. Noggrannhet och saklighet har varit 
grundläggande principer för vårt arbete för att skapa ett trovärdigt resultat. 
Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt och inte ta någons parti 
genom att behandla alla respondenter lika.  
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Uppsatsens inledande fas 
Uppsatsen bygger på såväl sekundär- som primärdata. För att nå en 
förförståelse för ämnet har vi läst artiklar från olika tidningar inom 
ekonomiområdet. Dessa artiklar har vi sökt efter på Internet. Vi har även 
studerat en del böcker som behandlar revision. För att finna den önskade 
informationen har olika sökverktyg såsom Libris (bibliotekskatalog), FAR 
Komplett och Affärsdata (ekonomiska tidskrifter och dagstidningar) 
nyttjats. Sökorden vi har använt oss av är revisorns ansvar, revision, 
styrelsens ansvar samt förväntningsgap. Vi har även orienterat oss i ämnet 
genom att studera tidigare skrivna uppsatser på C- och D-nivå. Allt det 
ovan beskrivna materialet utgör sekundärdata, det vill säga information 
som redan finns i tryck (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Primärdata utgörs av information som samlas in för undersökningen 
(Lundahl & Skärvad, 1999). När det gäller denna typ av data i uppsatsen 
inledande fas har den insamlats genom en kortare telefonintervju med 
Ingrid Flory, civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete med 
styrelsefrågor, för att få en inblick i ämnesområdet. Denna kontakt gav oss 
inblick i ämnet som gjorde att vi kunde få önskad inriktning på uppsatsen. 
Vi träffade även Arne Gunnarsson, auktoriserad revisor, för en kortare 
intervju då vi jobbade med frågornas utformning. Denna intervju ledde 
fram till en del idéer kring frågestrukturen samt även helt nya frågor.  
 
2.2.2 Urval 
Uppsatsen inriktning styrde valet av respondenter som blev auktoriserade 
revisorer och styrelseledamöter. När det sen gällde vilka revisorer och 
styrelseledamöter som vi skulle intervjua spelade tid och ekonomiska 
aspekter in i valet. Vi var tvungna att göra ett bekvämlighetsurval, ett urval 
som är beroende av ”pressande ekonomiska, praktiska eller tidsmässiga 
restriktioner” (Lekvall & Wahlbin, 2001). Då uppsatsen är begränsad i tid 
och finansieras av författarnas egna medel fick vi inrikta oss på vår 
geografiska närhet i urvalet. Det kan också sägas att vi har gjort ett så kallat 
bedömningsurval. Denna typ av urval kännetecknas, enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001), av att man inte är intresserad av att göra någon statistiskt 
grundad inferens. Undersökarna vill att urvalet får en sådan 
sammansättning att vissa frågeställningar blir väl belysta. Med grund i detta 
väljs undersökningsenheter som i förväg kan antas vara intressanta för 
undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 2001). Detta är vanligt i samband 
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med undersökningar med fallansats där författarna vill göra en djupare 
analys av ett litet antal undersökningsenheter (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Vissa respondenter har vi valt ut enligt denna metod, alltså just för att de i 
förväg antogs vara intressanta för undersökningen. Detta givetvis under 
förutsättning att de uppfyllde de i förväg specificerade kraven. Dessa krav 
var för revisorer att de var auktoriserade. För styrelseledamöter gällde att 
de skulle vara eller ha varit aktiva i stora bolag, och då helst börsnoterade.  
 
Vi började vårt intervjuarbete med att sända ut ett e-postmeddelande om 
vår undersökning till alla de större revisionsbyråerna i Linköping och 
Norrköping. Vi berättade kort om uppsatsen och vårt ämne och att vi var 
intresserade av intervjuer med auktoriserade revisorer. Detta utskick 
renderade tre svar och vi bokade in tid och plats för intervjuerna. Genom 
kontakter fick vi också två intervjuer med revisorer i Stockholm. Totalt 
intervjuade vi alltså fem revisorer varav tre är lokalt anknutna och två 
verksamma i Stockholm. Vi ansåg det vara av vikt för studien att även få in 
perspektiv från revisorer som aktivt arbetar med större bolag vilket 
förklarar varför vi sökte oss utanför närområdet. Vi anser att detta gav oss 
ett bra urval då vi har revisorer med lite olika bakgrund bland 
respondenterna. De auktoriserade revisorerna utgör en liten yrkeskår och är 
en ganska homogen grupp. Antagandet om homogenitet grundar vi på alla 
de regelverk som omgärdar revisorerna som yrkesgrupp. De har även en 
liknade utbildning i grunden samt att de genomgår ytterligare utbildningar 
under sin yrkesverksamma tid.  
 
När det gäller styrelseledamöter har vi tittat på olika bolags hemsidor och 
där hittat tänkbara personer som vi kontaktat via e-post och telefon. Detta 
gav oss sex intervjuer. Dessa ansträngningar föll sig så att vi fick intervjuer 
med tre respondenter som alla har anknytning till Cloetta Fazer. Detta är 
givetvis inte helt önskvärt men vi tror ändå inte att det har påverkat vår 
undersöknings trovärdighet. En anledning till antagandet är att 
styrelseledamöterna, till skillnad från revisorerna, är heterogena som grupp. 
De har alla olika bakgrund och kunskaper. Dessa variabler tror vi påverkar 
deras ställningstaganden och svar mer än att de sitter i samma styrelse 
varför detta inte kan anses hota underökningens trovärdighet. När det gäller 
en av respondenterna har denne dessutom en rad andra uppdrag varför 
hennes medverkan i just Cloetta Fazers styrelse inte är av avgörande 
betydelse för hennes svar.  
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Nedan följer en sammanställning som visar samtliga våra respondenter 
samt hur och när dessa har intervjuats.4  
 

Styrelseledamöter Revisorer 
Wilhelm Lüning 
Personlig intervju, Linköping 
2004-04-20 

Robert Söderlund 
Personlig intervju, Norrköping 
2004-04-02 

Anders Dreijer 
Telefonintervju 
2004-04-22 

Håkan Andersson * 
Personlig intervju 
2004-04-06 

Meg Tivéus 
Personlig intervju, Stockholm 
2004-04-23 

Nils Persson * 
Personlig intervju 
2004-04-20 

Thomas Ericson 
Personlig intervju, Linköping 
2004-04-26 

Carl Svensson * 
Personlig intervju 
2004-04-23 

Bo Berggren 
Telefonintervju 
2004-04-29 

Lars Dykert 
Personlig intervju, Stockholm 
2004-04-28 

Per Zaunders 
Personlig intervju, Mjölby 
2004-04-29 

 
Figur 1, Presentation av respondenterna  
 
Antalet intervjuer blev till slut således elva. När det gäller revisorssidan 
upplevde vi relativt snabbt en mättnadskänsla det vill säga att fler intervjuer 
inte skulle tillföra undersökningen någon ytterligare information. I vissa 
fall yttrade sig denna i att olika respondenter gav nästan identiskt lika svar 
på våra frågor, vilket borde vara ett tydligt tecken på att ytterligare 
intervjuer inte skulle tillföra något. Styrelseledamöterna blev sex till 
antalet, och vi kanske hade önskat oss någon ytterligare intervju men 
återigen fick tid och resurser sätta begränsningar för undersökningen. Vi 
hann aldrig uppleva samma mättnadskänsla när det gäller 
styrelseledamöter. Det hade varit intressant att se vad ytterligare intervjuer 

                                                 
 
4 Mer information om våra respondenter återfinns i bilaga tre. 

*) Personerna har fingerade 
namn eftersom de har uttryckt 
önskemål om anonymitet. 
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hade kunnat tillföra. Tyvärr fanns det ingen möjlighet inom uppsatsens 
uppsatta tidsramar att genomför fler intervjuer. 

2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Personliga intervjuer 
Valet av datainsamlingsmetod föll sig naturligt på intervjuer. Vårt mål med 
undersökningen har varit att belysa attityder och uppfattningar om 
revisorns ansvar. Detta är åsikter som är svåra att fånga upp genom en 
enkät. Genom våra intervjuer har vi nått en djupare förståelse och haft 
möjlighet att diskutera större problemområden än vad fallet hade blivit med 
en enkät.  
 
Personliga intervjuer har en rad fördelar. Bland dessa återfinns möjligheten 
att ställa följdfrågor. En annan fördel är att intervjuaren kan avläsa 
respondentens kroppsspråk och därmed få ytterligare en dimension till det 
som sägs under intervjun. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001) 
 
Respondenterna har fått intervjuguiden skickad till sig innan intervjun. På 
så sätt får de en chans att förbereda sig och tänka igenom frågorna. 
Nackdelen med denna metod är att spontana svar och attityder kan 
försvinna. Fördelen med denna åtgärd anser vi är att risken för 
slumpmässiga mätfel minskas vilket är önskvärt. En undersökning med få 
slumpmässiga mätfel brukar sägas ha hög reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 
1999). 
 
Vid alla intervjutillfällen utom ett har vi använt oss av 
inspelningsutrustning. Innan intervjun startade frågade vi om 
respondentens godkännande till inspelning. Samtliga utom en respondent 
godtog detta. Möjligheten att spela in samtalet medförde att vi kunde föra 
en friare diskussion och helt ägna oss åt detta då vi inte behövde 
koncentrera oss på att föra anteckningar. Som alltid finns det någon 
nackdel med den valda metoden. I detta fall kan den yttra sig i att 
respondenten kan bli hämmad i sina svar då inspelningsutrustningen skapar 
en onaturlig situation. Vi har dock inte märkt något av dessa effekter under 
de intervjuer som vi har gjort. Intervjupersonerna har pratat fritt och, har 
enligt oss, inte varit märkbart påverkade av att vi har spelat in samtalet. 
Detta har säkert sin förklaring i att många av våra respondenter är vana vid 
att bli intervjuade. Vad gäller den intervju där vi nekades att spela in löste 
vi situation genom att en av oss förde samtalet medan den andra 
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antecknade. Omedelbart efter intervjun satte vi oss ned och gick igenom 
vad som hade sagts för att vara säkra på att vi hade fångat upp det viktiga. 
Detta är i enlighet med vad Patel och Tebelius (1987) förespråkar.  
 
Vi gav alla respondenter möjligheten att vara anonyma i rapporten. Några 
uttalade önskemål om detta medan andra inte hade något emot att deras 
namn framkommer i rapporten. Vi har gett de personer som uttalade en 
vilja om anonymitet fingerade namn. Det framgår tydligt när så är fallet. Vi 
har även klargjort för respondenterna hur intervjumaterialet kommer att 
användas i vår uppsats.  
 
Alla respondenter gav oss möjlighet att återkomma med följdfrågor, vilket 
vi utnyttjade i ett antal fall. Vi sände då de kompletterande frågorna via e-
post. En del svarade direkt på detta meddelande medan någon istället 
ringde och berättade om sina synpunkter. Det var värdefullt för oss att få 
tillgång till samtliga respondenters synpunkter i samtliga frågor för att 
kunna göra jämförelser och dra slutsatser baserade på materialet.  
 
Tillförlitligheten i en intervjusituation är relaterad till intervjuarens 
förmåga. En intervju är ett samtal med struktur och syfte (Kvale, 1997). 
Det inses lätt att det finns många olika typer av påverkan i denna typ av 
samspel. Vi som intervjuar kan genom vårt uppträdande, våra kläder och 
ålder etcetera påverka respondenten på olika sätt. Den så kallade 
intervjuareffekten kan uppstå (Patel & Davidsson, 1994). Denna effekt gör 
att individerna förstår, medvetet eller omedvetet vad som förväntas av dem 
(Patel & Davidsson, 1994). Vi anser att denna effekt kan ha uppstått då vi i 
några fall har blivit påverkade av tidigare respondenters svar när vi har 
ställt följdfrågor. Vi har försökt att undvika detta i möjligaste mån.  
 
Intervjuerna har genomförts på lite olika platser, såsom respondentens 
arbetsplats, restauranger och så två intervjuer via telefon. På detta sätt har 
alltså inte respondenterna haft riktigt samma förutsättningar. Vi tror dock 
inte att detta har påverkat deras svar nämnvärt då det har varit ostörda 
miljöer där de har kunnat svar på våra frågor i lugn och ro.  
 
2.3.2 Hantering av insamlade data 
Vi transkriberade samtliga de inspelade intervjuerna. Denna bearbetning 
försökte vi göra så fort som möjligt efter intervjun. En transkribering av en 
intervju är en översättning från talspråk till skriftspråk och redan här läggs 
tolkningar in i texten (Kvale, 1997). Kvale (1997) förklarar detta genom ett 
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exempel där två psykologer fick i uppdrag att skriva ut en intervju så exakt 
som möjligt. De två utskrifterna skilde sig relativt kraftigt åt. Detta 
exempel belyser svårigheterna i att fånga ett levande samtal i text utan att 
lägga in sina egna tolkningar och bedömningar. Vi har givetvis försökt 
skriva av så exakt som möjligt men med tanke på ovanstående resonemang 
kan inte intervjuutskriften ses som någon definitiv sanning. Vi anser dock 
inte att denna översättningseffekt fått någon betydelse för undersökningens 
resultat. 
 
En intervjuutskrift kunde ensam utgöra över 20 sidor text. Vi blev tvungna 
att utifrån vissa kriterier plocka ut det som var intressant för vår 
undersökning. Det första vi gjorde var dock att läsa igenom hela texten för 
att på så vis få en ”känsla”, ett helhetsintryck, för att sedan kunna 
sammanställa och lyckas förmedla individens uppfattning på ett så korrekt 
sätt som möjligt. Vi följde strukturen vi haft på frågorna för att på så vis 
minska risken för att våra egna värderingar och tolkningar i någon större 
utsträckning skulle läggas in. För varje intervjuperson sammanställdes 
således ett empiriavsnitt. Detta avsnitt sände vi så snart det var färdigställt 
till respondenterna för godkännande. En del kom med synpunkter vilka vi 
naturligtvis respekterade medan andra inte hade några justeringar att göra. 
Att respondenterna läst igenom och godkänt anser vi innebära att 
tillförlitligheten och trovärdigheten i uppsatsens resultat ökar.  
 
2.3.3 Intervju via telefon 
Vi har genomfört två telefonintervjuer. Detta gjorde vi på grund av tids- 
och kostnadsskäl. Vid dessa två tillfällen använde vi oss, efter 
respondentens godkännande, av högtalartelefon samt inspelningsutrustning. 
Respondentens kroppsspråk går naturligtvis förlorat vid denna typ av 
intervju men vi anser att intervju via telefon ändå var den bästa metod som 
stod till buds. Det ger exempelvis mer information än en e-postintervju 
eftersom vi genom telefonintervjun kunde höra på vilket sätt respondenten 
svarade och vad denne betonade i sina svar.  
 
2.3.4 Frågornas utformning5 
Frågornas utformning var en lång process. Vi började med att läsa in oss på 
området för att därigenom kunna definiera revisorns uppgift och ansvar. 
Detta arbete resulterade i kapitel tre i uppsatsen, vilket sedermera utgjorde 
grunden för det fortsatta arbetet med frågorna. När vi hade definierat 
                                                 
 
5 Intervjufrågorna finns som bilaga ett och två. 
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revisorns uppgift och ansvar gick vi vidare genom att helt enkelt skriva ner 
i stort sett alla frågor vi kunde tänka oss vara intressanta att ställa till 
revisorer och styrelseledamöter när det gäller revisorns ansvar. På detta sätt 
fick vi fram en stor mängd frågor. För att arbeta vidare med dessa delade vi 
in dem i lite större områden där vi trodde att det kunde finnas oklarheter 
inom ämnesområdet. Vi fick hjälp av Arne Gunnarsson, auktoriserad 
revisor, med några frågor och en lämplig struktur för frågornas ordning. Vi 
skickade även frågorna till vår handledare för godkännande innan dessa 
sändes till respondenterna. Allt detta gjorde vi för att i möjligaste mån få ett 
intervjuunderlag som fångar rätt saker utifrån våra uppställda 
undersökningsfrågor. 
 
Intervjuer kan ha olika grad av standardisering. Med standardisering menas 
åtgärder för att göra intervjusituationen så lika som möjligt för alla 
respondenter (Lekvall & Wahlbin, 2001). Med utgångspunkt i denna 
definition anser vi att våra intervjuer hade en hög grad av standardisering i 
det avseendet att alla respondenter fick samma frågor och i samma ordning. 
Enligt Patel (1994) är detta en helt standardiserad intervju. Ibland föll det 
sig dock så att respondenterna på en tidig fråga även berörde senare frågor. 
I dessa fall blev frågeföljden således något annorlunda. Anledningen till 
denna höga grad av standardisering är för att möjliggöra jämförelser mellan 
respondenterna. Standardisering är även en väg för att undvika 
slumpmässiga mätfel. Våra standardiserade intervjuer torde därför leda till 
en hög reliabilitet.  
 
En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Grad av strukturering 
har i detta fall betydelsen: ”i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller 
tidigare erfarenheter” (Patel & Davidsson 1994). Graden av strukturering i 
våra frågor är skiftande. I vissa fall har frågorna formen ”vad anser du 
om…” då är svarsutrymmet fritt och således är graden av strukturering låg. 
I andra fall har frågorna utformats enligt ”anser du att revisorn har… ” på 
denna typ av fråga är det naturligt att svara jakande eller nekande vilket ger 
en högre grad av strukturering än det tidigare exemplet. 
 
Vår uppsats behandlar revisorns ansvar. När det gäller frågor kring ansvar, 
anser vi, att det är viktigt att ingen känner sig attackerad genom att frågorna 
ställs på ett felaktigt sätt. Därför har vi i möjligaste mån försökt undvika 
just ordet ansvar i frågorna eftersom detta kan verka laddat och ge 
oönskade reaktioner hos respondenterna. Vi har istället använt oss av 
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begrepp som roll och uppgift. Vi började intervjuerna med några 
”uppvärmningsfrågor”, som att respondenten fick berätta lite om sig själv.  
 
Vi anser att våra frågor har gett oss en bra bild hur styrelseledamöter samt 
revisor uppfattar revisorns ansvar. Ibland har vi varit i behov av 
kompletterande information och då har vi fått återkomma med flera frågor 
till respondenterna. Den inre validiteten, att mätinstrumentet mäter vad det 
avser att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999), anser vi därför vara hög. Vi kan 
inte heller se några anledningar till att intervjupersonerna inte har svarat 
sanningsenligt på frågorna. Respondenterna har, som vi har uppfattat det, 
svarat så gott de har kunnat på alla frågor och har inget intresse av 
undanhålla sina åsikter. De har dessutom erbjudits möjligheten till 
anonymitet. Sammantaget anser vi att intervjusvaren därför torde 
överensstämma med respondenternas faktiska åsikter. När detta är fallet 
brukar det sägas att en undersökning har en hög yttre validitet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 
 
Vi har valt att åskådliggöra intervjuförloppet i bilden nedan för att ge 
läsaren en överblick.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, Intervjuförloppet 
 

2.4 Tolkning 
 
Furberg (1982) anser att det är en avgörande skillnad mellan att förstå det 
sagda och att tolka det. Det går bara att tolka sådant som man bitvis förstått 
men samtidigt funnit oprecist, vagt eller öppet (Furberg, 1982). Enligt 
Wallén (1996) sker tolkning då man behöver en helhet men har ofullständig 
information. En tolkning beror av tolkaren. Tolkaren växlar mellan del- och 
helhetsperspektiv för att hitta motsättningar. Den del man arbetar med 
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relateras till helheten som vuxit fram. Varje ny del tolkaren ger sig an på 
kan leda till en ny förståelse av de föregående delarna. (Wallén, 1996) 
 
Genom vår datainsamling har vi erhållit en stor mängd information. Det är 
sedan upp till oss författare att tolka denna för att förklara det fenomen som 
vi vill undersöka. För att göra detta på ett meningsfullt sätt krävs en 
förståelse, vilket framhävs av Furberg (1982). Vi har gjort omfattande 
ansträngningar för att sätta oss in i ämnet och därmed ge oss själva goda 
förutsättningar för att tolka vårt material. Vi har fått göra en subjektiv 
bedömning när det gäller att välja vilka delar av våra empiriska data som 
ska finnas med i rapporten. Detta urval har vi gjort på ett så ärligt sätt som 
möjligt.  
 
Tolkning handlar om att försöka ge en struktur och en innebörd åt det 
budskap som uppfattas i texten. Utgångspunkten är den totala textmassan. 
Det är viktigt att tolkaren är öppen för texten för att möjliggöra att nya 
aspekter uppfattas. Öppenheten uppnås bland annat genom att man läser 
igenom flera gånger samt att man söker efter motsägande information. 
(Patel & Tebelius, 1987) 
 
Hela uppsatsprocessen är fylld av tolkningar. Vi har försökt vara öppna för 
olika aspekter, som Patel och Tebelius (1987), förespråkar. När det gäller 
tolkning och analys av empiri har denna skett i omgångar och vi har läst 
igenom de beskrivande delarna ett flertal gånger. Vi har även låtit analysen 
vila ett tag för att sedan återgå till arbetet för att på detta sätt, med nya 
ögon, försöka se rimligheten i våra tolkningar. Det inträffade vid ett antal 
tillfällen att vi analyserat, men sedan när vi återkom till det efter en tid, inte 
längre uppfattade det analyserade på samma sätt. Vi tror att denna process 
gör att rimligheten i slutresultatet förbättras.  
 

2.5 Giltighet, generaliserbarhet och 
objektvitet 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001) ställer upp tre krav på utredning 
och forskning. Den ska vara: 
 

� Intressant, det vill säga relevant 
� Trovärdig, den ska med andra ord ha hög validitet och reliabilitet 
� Begriplig  



 
 
Revisorns ansvar - kristallklart eller? [KAPITEL 2] 

[18] 

2.5.1 Relevans, trovärdighet och begriplighet 
Vi anser att vår undersökning uppfyller det första kravet. Vid ämnesvalet 
fick vi uppfattningen av det fanns oklarheter inom området revisorns 
ansvar. Det är av intresse, inte bara för oss författare, utan även för andra 
att identifiera dessa oklarheter varför vi anser att vår studie är relevant. När 
det gäller det sista kravet, begriplighet, har vi försökt åstadkomma detta 
genom att ge uppsatsen en logisk struktur. Genomgången av uppsatsens 
disposition ska också underlätta för läsaren. Vi anser, som vi tidigare 
diskuterat, att vi har vidtagit de åtgärder vi har kunnat för att säkerställa 
undersökningens validitet och reliabilitet.  
 
2.5.2 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet är ett problem inom samhällsvetenskapen. Syftet med vår 
undersökning är inte att uttala oss om alla Sveriges auktoriserade revisorer 
och styrelseledamöter. Att statistiskt kunna säkerställa en sådan 
generalisering skulle naturligtvis kräva en helt annan typ av undersökning 
än den vi har gjort. Resultatet från en fallstudie kan inte i statistisk mening 
generaliseras till att gälla för en population (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi 
vill istället undersöka vilka uppfattningar som finns hos ett antal 
styrelseledamöter och revisorer. Huruvida dessa sedan går att överföra till 
en större population är svårt för oss att uttala oss om och upp till läsaren att 
själv bedöma. De relativt samstämmiga svar som vi har fått från 
revisorerna ger oss dock indikationer på att dessa kan gälla för även en 
större population. På styrelsesidan är det svårare att uttala sig om våra 
intervjupersoner har gett uttryck för åsikter som generellt finns hos 
styrelseledamöter. Vi har dock svårt att se varför våra respondenter skulle 
skilja sig från andra styrelseledamöter på denna nivå. Med grund i detta 
anser vi att vår undersökning ger en bra bild av hur styrelseledamöter i 
större bolag uppfattar revisorns ansvar. 
 
2.5.3 Objektivitet 
Utredningsarbete kan inte vara objektivt (Wiedersheim-Paul & Eriksson 
2001). Samhället är fullt av värderingar av olika slag, mer eller mindre 
uppenbara (Wiedersheim-Paul & Eriksson 2001). De värderingar som vi 
författare bär med oss har betydelse för alla de val vi gör under arbetets 
gång. Att en undersökning inte kan vara fullt objektiv hindrar inte att man 
vill sträva efter en slags ”begränsad objektivitet” (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 2001). Man vill då nå en viss grad av: 
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• Relevans 
• Trolighet i slutsatser 
• Neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet 
• Balans mellan olika intressen 

 
Ämnets relevans har vi tidigare berört. Vi anser att vår undersökning är 
relevant och av intresse för fler än oss själva. Ämnet, revisorns ansvar, har 
debatterats flitigt i media under de senaste åren och det torde vara 
intressant för revisor, styrelseledamöter, aktieägare samt andra 
revisionsintresserade individer. Troligheten i slutsatser har vi försökt göra 
hög genom att aktivt välja respekterade metoder. Vi har även i möjligaste 
mån försökt vara neutrala i vår analys av materialet. Vi har vid skrivandet 
av analysen gjort uppehåll då och då för att sedan gå tillbaka och med nya 
ögon bedöma våra antaganden och tolkningar. Balans, i sista punkten, har 
att göra med att utredarna ska kunna se andra perspektiv än det egna. Detta 
har vi försökt göra genom att vara öppna för andra tankegångar än våra 
egna. 
 
En stor utmaning vid fallstudier är att få ut någonting av stora mängder data 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi märkte detta tydligt under arbetets gång då 
intervjuerna gav väldigt mycket text. Som tidigare beskrivits i detta kapitel 
valde vi ut de delar som var av vikt för undersökningen. Dessa delar har vi 
hållit skilda från våra egna reflektioner. Vikten av detta agerande framhävs 
bland annat av Lundahl och Skärvad (1999). Vi har också fått våra 
respondenters godkännande vad gäller intervjumaterialet. Våra egna 
reflektioner har vi sparat till ett eget kapitel. Här gäller det, enligt Lundahl 
och Skärvad (1999), att ha en bra balans mellan tolkning och beskrivning. 
Det ska finnas så mycket beskrivande text att läsaren kan förstå grunden för 
tolkningen och det ska finnas så mycket tolkande text att läsaren kan förstå 
innebörden i den beskrivande delen. Detta har vi i möjligaste mån försökt 
att balansera.  
 

2.6 Metod- och källkritik 
 
Kritik kan riktas mot valet av tillvägagångssätt då intervjuer enbart 
förmedlar hur revisorerna säger att de uppfattar sitt ansvar. Genom att 
observera hur det faktiskt går till i verkligheten hade vi kunnat förmedla 
hur revisorerna faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Det skulle 
kunna vara så att de säger en sak men gör på ett annat sätt i verkligheten. 
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Trots dessa fördelar var observationer aldrig en valmöjlighet för oss då 
tidsramarna var alltför snäva.  
 
Ett problem vi ställts inför som forskare är att bedöma trovärdigheten eller 
sanningen i all den information vi mött under resans gång. Den information 
vi försett oss med kommer främst från böcker, tidningar, Internet och 
intervjuer.  
 
I inledningsfasen använde vi oss i hög grad av information från Internet. 
Det gäller då att ha i åtanke att vem som helst relativt enkelt kan publicera 
sina åsikter där. Det gäller således att kritiskt granska och analysera 
källornas tillförlitlighet. Hemsidor för etablerade organisationer såsom 
FAR, SRS6 med flera som vi besökt anser vi utgöra trovärdiga platser. 
Vidare har vi hämtat våra artiklar från etablerade tidningar och tidskrifter, 
såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Balans och Dagens Industri, 
varför vi anser att vi har använt oss av källor med hög tillförlitlighet i 
denna del av vår undersökning. Det gäller dock att vara medveten om att 
tidningar ofta speglar en subjektiv syn på verkligheten. Vi har dock försökt 
minska detta problem genom att komplettera med andra källor som berör 
samma område. Samtliga webbplatser som vi använt oss av är välskötta 
och uppdateras kontinuerligt. Samtliga har också en ansvarig utgivare.  
 
I referensramen har vi till övervägande del använt oss av information 
utgiven av FAR. Denna får anses ha mycket hög tillförlitlighet då de är 
normgivande på området. Vad gäller de övriga källorna anser vi att de är 
tillförlitliga inom sitt område då det refereras till dem från andra källor. 
 
Vad avser information som erhålls via primärkällor, i vårt fall intervjuer, är 
det viktigt att vara medveten om att det finns en risk att respondenten inte 
alltid berättar vad de tycker och tänker. De kan förmedla en annan bild än 
den verkliga. Vi anser dock att våra respondenter inte torde ha någon 
anledning att dölja något varför vi inte anser att detta är något som i någon 
större utsträckning har påverkat vårt arbete. 

                                                 
 
6 Svenska Revisorsamfundet 
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[KAPITEL 3] 

DEN PERFEKTA REVISIONEN 
 
Detta kapitel avser att 
redogöra för syftet med 
revision samt beskriva 
revisorns uppgift enligt 
gällande lag och 
rekommendationer, den 
lagstadgade revisionen. 
Detta för att ge läsaren en 
bild av vad revisorn ska 
göra samt för att sedan 
ligga till grund för analysen 
av våra empiriska data. 
Kapitlet avslutas med en 
kort redogörelse av 
styrelsens ansvar i 
väsentliga avseenden. Detta 
avsnitt finns i uppsatsen eftersom styrelsens ansvar i många frågor är 
kopplat till revisorns.  
 
En grundläggande förståelse för detta kapitel krävs för att läsaren ska 
kunna förhålla sig till innehållet i empiridelen i kapitel fyra och fem, samt 
analysen i kapitel sex.  
 

3.1 Revision i ett samhällsperspektiv 
 
Förklaringen till behovet av revision kan kopplas till separationen av 
ägandet och kontrollen över företagets resurser. Denna separation innebär 
att ägarna inte har någon direkt egen insyn i företaget och därför har ett 
intresse av att se till att det sker en övervakning (Moberg, 2003). Det är 
alltså här revisorn kommer in. Ägarna behöver revisorer för att kontrollera 
hur ledningen förvaltar deras tillgångar (Hubbard & Johnson, 1992). Detta 
kan kopplas tillbaka till den välkända agentteorin (agency theory). Agenten 
är företagsledningen och huvudmannen är ägarna (Watts & Zimmermann, 
1986). En viktig grundsten som denna teori vilar på är antagandet om att 
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varje individ endast agerar i egenintresse (Deegan, 2003). Varje individ vill 
maximera sin egen välfärd. (Deegan, 2003) Företagsledningen agerar 
således utifrån att själva få högsta möjliga välfärd och inte för att maximera 
företagets. De drabbas inte själva direkt av att företaget går dåligt. En 
funktion av finansiell rapportering är att tvinga ledningen att agera i 
ägarnas intresse (Watts & Zimmerman, 1978). 
 
Revisionen gör att externa intressenter får en mer trovärdig information 
gällande ett företags skulder och tillgångar. Detta betyder att företaget kan 
attrahera kapital till lägre kostnad, vilket ökar företags värde. Reviderad 
finansiell information leder således till en reell kostnadsbesparing. Detta 
resonemang har förts av bland annat forskarna Jensen och Meckling 
(1976).  
 
Oavsett företagsform ställs det särskilda krav på hur företaget redovisar sitt 
resultat och sin ställning utåt där ägarnas ansvar är begränsat. Den 
information som bolaget lämnar måste vara tillförlitig för bolagets olika 
intressenter. Intressenterna måste också kunna lita på att bolaget förvaltas 
på ett korrekt sätt. VD och styrelse är ansvariga för förvaltningen samt 
informationen. Revisorn kommer in som granskare. Denna granskning, 
revisionen, ska ge trovärdighet åt företagets finansiella information och blir 
på så sätt en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. 
Revisionen avser att skydda bolagets intressenter såsom borgenärer, 
samhället, anställda och leverantörer med flera. (FAR, 2004b) Om 
revisorer inte skulle finnas skulle alla intressenter få skaffa sig egna 
kontrollanter för att på så sätt ta reda på vilka företag de vågar lita på 
(FAR, 1999). 
 
Revision syftar till att: 
• öka trovärdigheten till företagens redovisning 
• skapa säkerhet för leverantörer och kreditgivare 
• skapa bättre villkor och möjligheter 
• minska risken i affärer 
• visa att företaget följer spelreglerna 
• minska risken för att fel och brister inte upptäcks 
• gå igenom företaget och föreslå förbättringar  
(www.revisorsamfundet.se 040416) 
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Revision kan även ha en preventiv effekt. Om ledning och anställda vet om 
att de kommer bli granskade så kan detta hjälpa till att skydda eller 
upptäcka fel eller oegentligheter. (Hubbard & Johnson, 1992) 

3.2 Revisorns lagstadgade uppgift  
 
I aktiebolagslagens 10 kap 3 § står följande att läsa: Revisorn skall granska 
bolagets årsredovisning7 och bokföring samt styrelsens och VD:s 
förvaltning. Granskningen ska vara så ingående som god revisionssed 
kräver.8  Detta kan sägas ge uttryck för revisorns granskningsuppgift.  
 
Efter avslutad granskning är revisorn skyldig att avge en revisionsberättelse 
till bolagsstämman (ABL 10 kap 5 §). Denna berättelse ska innehålla ett 
uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med tillämplig lag om årsredovisning (ABL 10kap 28 §). Vidare ska 
revisorn i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida bolagsstämman bör 
fastställa balansräkningen och resultaträkningen, huruvida bolagsstämman 
bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, och huruvida styrelsen och den 
verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning 
enligt 12 kap 9 § över vissa lån och säkerheter. (ABL 10 kap 29 §) 
Därutöver har revisorn att ta ställning och uttala sig om huruvida 
styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas 
ansvarsfrihet gentemot bolaget (ABL 10 kap 30 §). Revisorn är skyldig att 
göra en anmärkning i berättelsen om han vid granskningen funnit att VD 
eller någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Detsamma 
gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot eller 
VD på annat sätt har handlat i strid med ABL, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen. (ABL 10 kap 30 §) 
 
Vidare ska revisorn enligt 10 kap 31 § anmärka om han har funnit att 
bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag enligt 
skattebetalningslagen9, att anmäla sig för registrering enligt 3 kap 2 § 

                                                 
 
7 En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse samt 
noter och kommentarer. I en del bolag ingår även en finansieringsanalys 
(kassaflödesanalys), ÅRL 2 kap 1 §  
8 Motsvarande reglering finns i Revisionslagen (1998:1079) 5 § 
9 (1997:483) 
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skattebetalningslagen, att lämna skattedeklaration enligt 10 kap 9, 9 a eller 
10 § skattebetalningslagen, eller att i rätt tid betala skatter och avgifter som 
omfattas av 1 kap 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen. Utöver detta får 
revisorn lämna upplysningar som han anser att aktieägarna bör få 
kännedom om. 
 
Revisorn har utöver skyldigheten att lämna en revisionsberättelsen att till 
åklagare anmäla om det vid granskningen uppstår misstanke om att någon 
av styrelseledamöterna eller VD inom ramen för bolagets verksamhet gjort 
sig skyldig till brott. (ABL 10 kap 38-40 §§)  
 
Revisorn har förutom dessa granskningsuppgifter enligt 10 kap ABL ålagts 
andra uppgifter. Enligt ABL ska revisorn bland annat medverka vid 
bolagsbildning, fusion, emission, nedsättning av aktiekapitalet mm. Detta 
kommer dock inte vidare beröras i denna uppsats. Fokus är enbart på 
revisorns granskningsplikt enligt 10 kap ABL. Vi kommer dock inte i 
någon vidare bemärkelse behandla revisorns skyldighet avseende bolagets 
skattefrågor.  
 
Denna lagstadgade revision delas vanligen upp i två delar, 
redovisningsrevision respektive förvaltningsrevision. Redovisningsrevision 
avser granskningen och bedömningen av räkenskaperna och 
årsredovisningen. Förvaltningsrevision avser granskningen av bland annat 
budgetar, styrelseprotokoll och delårsrapporter i syfte att undersöka om 
styrelse och VD uppfyllt sina plikter enligt aktiebolagslagen. (www.far.se, 
 040419) Vi återkommer till, vad som kan kallas, revisionens två 
beståndsdelar längre fram i kapitlet. 
 

3.3 God revisionssed 
 
I ABL går uttryckligen att läsa att revisorn för att uppfylla lagens krav är 
skyldig att följa god revisionssed. God revisionssed avser normer för hur 
revisionsuppdrag ska utföras (www.revisorsnamnden.se, 040419). God 
revisionssed kan även uttryckas som ”det som är god sed bland erfarna 
revisorer” (FAR, 2004b). Vad som utgör god revisionssed är inte 
lagstadgat utan det är något som överlåtits på professionen att bestämma. 
Anledningen till att detta system med ramlagstiftning som sedan ålägger 
revisorn att följa god revisionssed valts är för att det vid en lagreglering av 
normer finns risk för att granskningen skulle begränsas. En lagstiftning 
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skulle då kunna föranleda motsatsslut10. (Prop 1997/98:99, s 148) I 3 § 4p 
Revisorslagen11 framkommer att det är Revisorsnämnden12 (RN) som 
ansvarar för att god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.  
I utvecklingen av god revisionssed använder RN i stor utsträckning de 
rekommendationer och liknande uttalanden som intresseorganisationerna 
FAR och SRS gör. (www.revisorsnamnden.se, 040416) Fram till år 2003 
har den av FAR utgivna rekommendationen Revisionsprocessen varit den 
vägledande, men den är från och med räkenskapsåret 2004 ersatt av 
Revisionsstandard  i Sverige (RS13), vilket är en översättning av IFAC:s14 
”International Standards on Auditing” (ISA) (www.far.se, 040416). Denna 
kommer i fortsättningen även att kompletteras med uttalanden från FAR:s 
revisionskommitté, dessa betecknas RevU15 (FAR, 2004b).  
 
Viktigt i sammanhanget är dock att RN genom föreskrifter, uttalanden och 
beslut i enskilda ärenden skall ansvara för att normeringen utvecklas på ett 
lämpligt sätt. Detta innebär att RN får ett tolkningsföreträde vad gäller den 
goda sedens innehåll. Ytterst bestäms dock innehållet i god revisionssed av 
domstolarna. (www.revisorsnamnden.se, 040418) 
 
Revisions standarden ska betraktas som grundläggande principer som 
revisorn ska följa vid utförandet av revisionen. Utifrån varje enskilt 
uppdrag har revisorn att bedöma vilka revisionsåtgärder som krävs för att 
tillämpa standarden. En revisor kan i undantagsfall anse att det är 
nödvändigt att avvika från en RS för att på så sätt uppnå revisionsmålet på 
ett mer effektivt sätt. Om en sådan situation uppstår måste revisorn vara 
beredd att kunna motivera avvikelsen. (FAR, 2004b) 
 
God revisionssed är dock inte enbart vad som står i rekommendationerna 
utan det handlar också om samvete, kunskap, erfarenhet, omdöme, 
                                                 
 
10 E contrario  
11 (2001:883) 
12 Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för Sveriges auktoriserade och godkända 
revisorer, samt revisionsbolag. (www.revisorsnamnden.se, 040405) 
13 De olika RS återfinns i FAR:s samlingsvolym 2004. I fortsättningen hänvisar vi till 
respektive RS.   
14 International Federation of Accountants. IFAC:s övergripande uppgift är att över hela 
världen utveckla och stärka en revisorskår som har en enhetlig uppfattning om god 
revisionssed och förmåga att tillhandahålla "tjänster av hög och jämn kvalitet i 
allmänhetens intresse". (FAR, 2004c) 
15 De olika RevU återfinns i FAR:s samlingsvolym 2004. I fortsättningen hänvisar vi till 
respektive RevU. 
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noggrannhet etcetera. Detta innebär att olika revisorer kan behandla samma 
fråga på delvis olika sätt. (FAR, 1994) Vidare betyder även kravet om att 
granskningen skall ha den omfattning som följer av god revisionssed att 
revisorns granskning varierar i omfattning och innebörd allt efter bolagens 
skiftande förhållanden (Prop 1997/1998:99, s147). 
 
Innebörden av att revisorn följer god revisionssed är att revisorn med 
utgångspunkt i begreppen väsentlighet och risk tillsammans med 
tillämpningen av professionella revisionsmetoder skaffar sig ett tillräckligt 
underlag för att göra sina uttalanden (Cassel, 1996). Revisorn behöver inte 
skaffa sig en mycket god bild utan en tillräckligt god bild av verksamheten 
och redovisning för att han ska anses ha följt god revisionssed (Cassel, 
1996). Enligt RS 200 innebär en revision enligt god revisionssed att 
revisorn med betryggande säkerhet kan bestyrka att årsredovisningen i sin 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Med betryggande 
säkerhet avses att ”bestyrkandet är av hög, men inte absolut, säkerhet för 
att den reviderade informationen inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter” (RS ordlista). Cassel (1996, s 66) uttrycker sig enligt 
följande: ”Det förhållandet att revisorn följer god revisionssed vid 
fullgörandet av ett uppdrag skall konstituera en garanti för att risken för 
väsentliga fel i revisorns slutsatser och bedömningar är rimligt låg.” 
 

3.4 Väsentlighet och risk 
 
Det vägledande vid revisionen enligt god revisionssed är, vilket ovan 
antytts, väsentlighet och risk. Med anledning av dessa begrepps centrala 
ställning för revisionsuppdraget kommer detta avsnitt att ägnas åt en 
närmare förklaring och diskussion kring dessa.  
 
Risk och väsentlighet avgör revisionens inriktning och omfattning. 
Revisorn ska bedöma risken för felaktigheter16 i redovisningen samt brister 
i företagets förvaltning (FAR, 1994). Genom en inledande 
informationsinsamling om bolagets förhållanden, såväl externa som 
interna, skaffar sig revisorn ett underlag för att således kunna planera 
granskningen så att den inriktas på områden där det finns risk för väsentliga 
felaktigheter.  
                                                 
 
16 Definition enligt RS ordlista: En felaktighet i ekonomisk information som har sin 
grund i fel och oegentligheter. 
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Vad är väsentligt? Redovisningsrådets inofficiella översättning av IASC:s 
definition av väsentlighet är: "Information är väsentlig om ett utelämnande 
eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis 
av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet 
beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring 
utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en 
tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen 
måste ha för att vara av värde” (RS 320). Detta är alltså en 
bedömningsfråga som revisorn har att ta ställning till från fall till fall. Vad 
som är väsentligt i ett företag behöver inte vara väsentligt i ett annat 
företag. Företagets storlek är då av betydelse. Gränsen för väsentlighet kan 
även variera för olika delar av redovisningen. (FAR, 1994) 
 
Revisorn har således att fastställa en väsentlighetsnivå för att upptäcka 
kvantitativt väsentliga, felaktiga uppgifter. Uppgifter som är felaktiga ska 
beaktas utifrån såväl belopp (kvantitet), som karaktär (kvalitet). En 
kvalitativt felaktig uppgift skulle kunna vara att det lämnas en felaktig eller 
otillräcklig beskrivning av en redovisningsprincip och det medför att 
årsredovisningens läsare med sannolikhet skulle missledas av 
beskrivningen. (RS 320) Revisorn måste även beakta risken för att många 
till beloppen små felaktigheter tillsammans kan ha en väsentlig påverkan på 
årsredovisningen. RS 320 exemplifierar vad som skulle kunna vara en 
indikation på en felaktig uppgift som kan bli väsentlig, nämligen ett fel i en 
rutin vid månadsslut som upprepas varje månad.  
 

3.5 Redovisningsrevisionen 
 
Den granskning som revisorn gör inom ramen för redovisningsrevisionen 
syftar till att bedöma om:  
• resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar (noter) ger en 

rättvisande bild17 av företagets resultat 
• de i balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna existerar, 

om de tillhör företaget och om de är rätt värderade 
• alla tillgångar och skulder finns med i balansräkningen 
• resultat- och balansräkningarna stämmer med bokföringen 
                                                 
 
17 Översättning av det engelska uttrycket ”true and fair view”. I USA används begreppet 
”present fairly”. (FAR, 1994) En tillämpning av god redovisningssed ger i de allra flesta 
fall en rättvisande bild av företaget (FAR, 2004b). 
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• den ekonomiska information som finns i förvaltningsberättelsen 
tillsammans med resultat- och balansräkningarna och noterna samt 
eventuell kassaflödesanalys (finansieringsanalys) ger en rättvisande bild 
av bolagets resultat och ställning 

• förvaltningsberättelsen innehåller vad lag och god redovisningssed 
kräver 

• annan information i årsredovisningen stämmer med resultat- och 
balansräkningarnas bild av företaget och med vad revisorn känner till 
om företaget. (FAR, 2004b) 

 
Kontrollen av bokföring och årsredovisning sker genom en granskning av 
företagets interna kontroll och substansgranskning i lämplig avvägning. 
Kontrollgranskningen handlar om att bekräfta att den interna kontrollen 
fungerat medan substansgranskningen innebär en granskning av innehållet i 
olika resultat- och balansräkningsposter, i löpande redovisning eller i 
bokslut. (FAR, 2004b) Med intern kontroll avses ”alla de riktlinjer och 
rutiner som företagsledningen infört för att uppnå målen, så långt det är 
praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt” (RS 
ordlista). I ovanstående innefattas en rad åtgärder. Det ska finnas rutiner 
som säkerställer att ledningens beslutade riktlinjer följs, att tillgångarna 
skyddas och oegentligheter upptäcks och förhindras. Det ska också finnas 
rutiner som ska borga för att redovisningen är fullständig och riktig och att 
tillförlitlig ekonomisk information upprättas i tid. (RS ordlista) Kvaliteten 
på den interna kontrollen är av stor betydelse för utformningen av 
granskningen. Vilken kvalitet den interna kontrollen har är en 
avvägningsfråga företaget har att ta ställning till. Kostnaden för kontroll 
vägs då mot den ”nytta” i form av minskad risk som den kan ge. Det är inte 
ovanligt idag att ledningen anlitar intern revisorer som verktyg för att 
granska och värdera den interna kontrollens effektivitet och säkerhet. 
(FAR, 2004b) Viktigt att uppmärksamma är att den externa revisorn vid 
redovisningsrevisionen endast granskar de riktlinjer och rutiner som är av 
betydelse för räkenskapspåståendena (RS 400). Det är även viktigt att vara 
införstådd med att revisorns granskning inte kompenserar en hos företaget 
bristande intern kontroll. Revisorn är inte en del av den interna kontrollen, 
utan revisorn ska granska och bedöma den kontroll som finns. Revisorn har 
inte att tillse att det fungerar utan att se huruvida det fungerar. (FAR, 1988) 
 
Revisorn ska alltid försöka välja den metod, eller de metoder, som når fram 
till granskningsmålet på det mest effektiva sättet. Om revisorn efter den 
inledande informationsinsamlingen bedömer att den interna kontrollen 
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fungerar bra så torde det effektivaste sättet att utföra granskningen vara att 
verifiera att den interna kontrollen fungerat. Revisorn gör detta genom ett 
antal olika åtgärder. Bland dessa åtgärder återfinns att han gör direkta 
iakttagelser av hur kontroller görs, talar med personal, studerar 
dokumentation samt testar olika kontrollmoment för att se hur de har 
fungerat. Om den interna kontrollen fungerar så är sannolikheten större att 
redovisningen är fullständig och korrekt. Revisorn kan dock inte helt förlita 
sig på det interna kontrollsystemet eftersom detta aldrig kan vara 
hundraprocentigt, utan det måste även ske en viss substansgranskning. 
(FAR, 2004b) Substansgranskningen kan vara av två slag, detaljgranskning 
av transaktioner och saldon och analytisk granskning (RS ordlista). Den sist 
nämnda innebär analys av nyckeltal, trender etcetera (FAR, 2004b). Enbart 
en substansgranskning är inte heller möjligt, då den interna kontrollen 
måste granskas som ett led i förvaltningsrevisionen (FAR, 1994).  
 
Vilken granskningsmetod som revisorn väljer är en fråga från uppdrag till 
uppdrag. Det är en avvägning revisorn har att göra utifrån varje enskilt 
företag eftersom alla företag är unika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3, avvägningen mellan substansgranskning och intern kontroll 
granskning (Revision I, 1994)  
 
När de granskningsåtgärder som planerades vid riskbedömningen utförts 
och det då finns tecken på att oegentligheter och fel kan förekomma, skall 
revisorn bedöma om detta förhållande kan påverka årsredovisningen. Om 
revisorn bedömer att misstänkta oegentligheter eller fel kan ha en väsentlig 
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påverkan på årsredovisningen, skall han eller hon ändra eller utöka 
granskningen på lämpligt sätt. Revisorn är dock inte ansvarig för att 
förhindra oegentligheter och fel. Detta ansvar åvilar styrelse och VD. 
Genom att införa lämpliga redovisnings- och interna kontrollsystem kan 
risken minimeras. Revisorn ska vara uppmärksam och vid planeringen 
bedöma risken för fel i årsredovisningen på grund av oegentligheter. Med 
anledning av revisionens begränsade förfarande, vilket tidigare behandlats, 
föreligger alltid en risk för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks trots en 
”enligt konstens alla regler” utförd revision. Fel beroende på oegentligheter 
är ännu svårare att uppdaga då dessa vanligtvis är väl dolda. (RS 240) 
 
3.5.1 Hänsyn till going concern18 
En viktig fråga för revisorn vad gäller redovisningsrevisionen är antagandet 
om den grundläggande redovisningsprincipen going concern som styrelsen 
tillämpar vid upprättandet av årsredovisningen. Revisorn har vid 
granskningen och bedömningen av årsredovisningen att bedöma riktigheten 
i antagandet som ledningen gjort. Vidare har revisorn att överväga om det 
finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer19 rörande företagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet som det behöver upplysas om i årsredovisningen.  
(RS 570) 
 
I RS 570 beskrivs när väsentliga osäkerhetsfaktorer är för handen: ”En 
väsentlig osäkerhetsfaktor är för handen om dess möjliga påverkan är så 
stor att det enligt revisorns bedömning är nödvändigt att klart och tydligt 
upplysa om osäkerhetsfaktorns karaktär och konsekvenser för att 
årsredovisningen inte skall vara missvisande.”  

 
En viktig sak att komma ihåg i sammanhanget är att revisorn inte, mer än 
någon annan, kan förutsäga framtida händelser eller förhållande som kan 
leda till att företaget tvingas lägga ner sin verksamhet. Detta betyder alltså 
att en revisionsberättelse utan skrivelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer 
inte kan ses som någon garanti för företagets fortlevnad. En ren 
revisionsberättelse ska inte heller betraktas som en garanti för att företagets 
framtida förmåga att fortsätta verksamheten. (RS 570) 

                                                 
 
18 Fortsatt drift är den svenska översättningen, men going concern är det som i praktiken 
används i stor utsträckning varför vi också valt att använda oss av denna terminologi. 
19 En "osäkerhet/osäkerhetsfaktor" är ett förhållande vars utfall beror på sådana framtida 
åtgärder eller händelser som företaget inte direkt kontrollerar men som kan påverka 
årsredovisningen (RS ordlista). 
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Om bolaget är i en krissituation, obestånds-, likvidations- eller annan 
ekonomisk krissituation, eller att det föreligger en risk för detta har 
revisorn att beakta detta vid planeringen av revisionen. Revisionens 
inriktning och omfattning påverkas. Framförallt är det aktiebolagets 
kapitalskyddsregler som skall beaktas (främst ABL 13 kap 2 §). Revisorn 
har i förekommande fall skyldighet att dels bedöma, utifrån vid tidpunkten 
rådande situationen, den i årsredovisningen lämnade informationen samt 
dels att bedöma, inom ramen för förvaltningsrevisionen, om styrelsen 
fullgörande av sin plikt vad avser upprättande av kontrollbalansräkning 
(enligt ABL13 kap 12-19 §§) etcetera. (RevU 1) 
 
I en sådan situation måste revisorn på nära håll följa utvecklingen och vara 
uppmärksam på indikationer på obestånd eller kapitalbrist. Granskningen i 
en krissituation inriktas på att följa den löpande redovisningen samt 
fortlöpande ta del av olika ekonomiska rapporter. Revisorn granskar även 
bolagets rutiner för analys och uppföljning av den rådande ekonomiska 
situationen. Anser revisorn att uppföljningen är bristfällig så bör revisorn 
erinra styrelsen om dess skyldighet att bevaka att ABL:s regler till skydd 
för bolagets borgenärer och andra intressenter efterlevs. (RevU 1) 
 
3.5.2 Annan information i årsredovisningen 
Revisorn har som en uppgift i redovisningsrevisionen, vilket framkommer 
av den sista punkten på listan i inledningen av avsnittet, att bedöma annan 
information i årsredovisningen. Vi har valt att redogöra för detta lite 
närmare här i ett eget avsnitt. 
 
Den årsredovisning som gemene man möter, d v s den offentliga, skiljer sig 
något från den som lämnas in till Patent och registreringsverket (PRV). Till 
PRV sänds den årsredovisning innehållande information enligt den 
lagstadgade revisionen, det vill säga resultaträkning, balansräkning, 
förvaltningsberättelse, noter samt i vissa fall finansieringsanalys. Den 
offentliga årsredovisningen innehåller information utöver detta. Exempel 
på sådan information är rapporter från företagsledningen eller styrelse om 
verksamheten. Även ekonomiska sammanfattningar eller översikter, 
planerade investeringar, marknadsöversikter, konjunkturläge, 
konkurrenssituation, ekonomiska nyckeltal och prognoser är exempel på 
sådan information. Revisorns ansvar är begränsat till informationen som 
den lagstadgade årsredovisningen ska innehålla och har således inget 
ansvar att särskilt fastställa att annan information är korrekt. Revisorns 
uppgift i detta avseende är att beakta informationen eftersom oförenligheter 
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mellan denna information och den reviderade informationen kan 
undergräva den reviderade årsredovisningens trovärdighet. Revisorn ska 
således ta del av informationen och bedöma om det föreligger några 
väsentliga oförenligheter. (RS 720) Det sker alltså en rimlighetsbedömning, 
där revisorn tar ställning till om informationen är förenlig med den bild av 
bolaget som ges i resultat- och balansräkningen och om den 
överensstämmer med revisorns rådande kännedom om företaget. (FAR, 
2004b)  
 
Revisorn har ingen skyldighet att särskilt granska och bedöma de 
förutsättningar som olika framtidsbedömningar baseras på. Det som 
revisorn bör göra är att verka för att de viktigaste förutsättningarna samt 
väsentliga förändringar och dess effekter anges i årsredovisningen. 
(RevU1)  
 
3.5.3 Hänsyn till andra lagar  
Revisorn har ingen skyldighet att förebygga och uppdaga alla överträdelser 
av lagar och föreskrifter som ett företag omgärdas av. Det är 
företagsledningen som har att tillse att bolagets verksamhet bedrivs inom 
lagens ramar, och således vilar ansvaret för att förebygga och upptäcka 
överträdelser på dem. Revisorn granskar inte företagets efterlevnad av lagar 
och föreskrifter20, detta ligger utanför den lagstadgade revisionen. Revisorn 
ska vara medveten om att lagöverträdelser från företagets sida kan ha en 
väsentlig inverkan på årsredovisningen samt bedömningen av 
företagsledningens förvaltning. (RS 250) Revisorn skall ha en skeptisk 
inställning samt vara beredd på att revisionen kan avslöja överträdelser (RS 
200). Upptäcker revisorn överträdelser ska denne informera eller försäkra 
sig om att styrelse och ledning är införstådda med det uppdagade. Om det 
är uppenbart att överträdelserna inte kommer att få någon, eller mycket 
liten, konsekvens för företaget behöver revisorn inte informera. Revisorn 
skall även beakta vilka följder det kan få för revisionen. (RS 250)  
 

                                                 
 
20 På grund av särskilda lagregler kan revisorn bli tvungen att som en del av revisionen 
rapportera huruvida företaget följer vissa bestämmelser i lagar och föreskrifter. I sådana 
fall planerar revisorn revisionen så att han eller hon kan granska om dessa bestämmelser 
efterlevs. Ett exempel på detta är bestämmelserna i revisionslagen 30 § om ett företags 
efterlevnad av vissa bestämmelser i skattebetalningslagen. (RS 250) 
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3.6 Förvaltningsrevisionen 
 
”Granskningen av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 
skall väsentligen gå ut på att upptäcka eller förebygga olagliga eller på 
annat sätt oförsvarliga förvaltningsåtgärder.” (Prop 1997/1998:99, s 147).  
 
I sin granskning av förvaltningen skall revisorn skaffa revisionsbevis21 för 
att kunna bedöma:  

• åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller VD som kan 
föranleda ersättningsskyldighet gentemot bolaget 

• fullgörandet av bokföringsskyldigheten 
• andra överträdelser av aktiebolagslagen (t ex skatter och avgifter), 

tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen. (RS 209) 
 
Den första av ovanstående punkter tar sikte på ABL 15 kap 1 § som 
inbegriper att styrelse eller VD som vid fullgörandet av sin uppgift22 skadar 
bolaget genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande ska ersätta bolaget. Med 
oaktsamhet avses såväl aktiva handlingar som underlåtenheter (FAR, 
1994). För att göra denna bedömning har revisorn att granska väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget. Som ett led i denna granskning 
bedömer revisorn utifrån befintligt underlag om styrelsen eller 
verkställande direktören har utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget 
skada utan att ge motsvarande fördelar. Revisorn ska pröva om vållande 
(uppsåt eller oaktsamhet) ligger för handen samt att det föreligger skada 
eller risk för skada. Vid sin bedömning av eventuellt vållande beaktar 
revisorn sådana förhållanden som att någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören eller någon annan gynnats på ett otillbörligt sätt. 
Vidare har revisorn följande att väga in vid sin bedömning: att någon 
styrelseledamot eller VD inte fullgjort sina plikter eller överträtt sina 
befogenheter, att det funnits väsentliga och uppenbara brister i 
beslutsunderlaget, att beslut och förfaranden varit uppenbart ekonomiskt 
olämpliga eller att skadan uppstått genom lagöverträdelser. Vid en 
bedömning av om det uppstått någon skada genom en förvaltningsåtgärd 

                                                 
 
21 Med revisionsbevis avses den information revisorn införskaffar för att komma fram 
till slutsatserna som uttalandena i revisionsberättelsen baseras på.  Revisionsbevis består 
av källdokument och bokföringsmaterial som årsredovisningen bygger på samt 
stödjande information från andra källor. (RS ordlista) 
22 Styrelse och VD:s uppgifter förklaras och behandlas mer längre fram i kapitlet, se 
även ABL 8 kap 
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eller försummelse beaktar revisorn hur lönsamhet, ställning, likviditet och 
finansiering påverkats i bolaget. Om revisorn funnit att en styrelseledamot 
eller VD företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet skall han eller hon 
anmärka på detta i revisionsberättelsen. Prövningen av detta utgår från 
oaktsamheten varpå revisorn bedömer om det finns risk för att 
ersättningsskyldighet kan uppstå. Om så är fallet skall revisorn avstyrka 
ansvarsfrihet. Granskningen skall alltid ge underlag för ett uttalande om 
ansvarsfrihet, eftersom det enligt lag krävs ett sådant ställningstagande i 
revisionsberättelsen. (RS 209)  
 
Den andra punkten innefattar att revisorn ska bedöma hur bolaget fullgjort 
sin bokföringsskyldighet samt, vid väsentliga brister styrelsens och/eller 
VD:s ansvar för dessa brister. (RS 209) Styrelsen har att tillse att företaget 
har en tillfredsställande kontroll över bokföringen. VD å sin sida ansvarar 
för skötseln av bokföringen. (FAR, 1994) Bokföringsskyldigheten innebär 
att verksamhetens förlopp skall kunna följas på ett rättvisande sätt. Detta 
ställer krav på ändamålsenlig verifikationshantering, säkra system för 
redovisning samt tillförlitlig bokföring och rättvisande bokslut. Brister i hur 
bolaget fullgör sin bokföringsskyldighet bedöms i fråga om eventuell 
ersättningsskyldighet enligt de vanliga grunderna, d v s vållande, kausalitet 
och skada. (RS 209)  
 
Den sista punkten innefattar att bedöma om det förekommit några 
överträdelser av andra regler i aktiebolagslagen, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen. (RS 209) Exempel på överträdelser 
av reglerna i ABL är brott mot bolagsbildningsreglerna, registrering, 
emissioner, förbjudna lån och liknande. Utöver dessa mer formella kan det 
även vara exempelvis att en aktieägarminoritet behandlats orättvist. Vad 
avser överträdelser av bolagsordningen kan detta vara om någon part agerar 
i strid med ändamålsbeskrivningen. (FAR, 1994) Exempelvis om VD låtit 
bolaget bedriva verksamhet som strider mot syftesbeskrivningen i 
stadgarna (FAR, 2004b). 
 
När revisorn ska bedöma om styrelse och VD följt ABL vad gäller 
förvaltning23 har han att granska och bilda sig en uppfattning om bolagets 
organisation och rutiner. Planerings- och kontrollsystem ska kontrolleras 
                                                 
 
23 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter (ABL 8 kap 3§). 
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för att se om de ger styrelsen och VD bra underlag för beslut. Revisorn har 
också att bedöma vilken överblick företagsledningen har över de risker som 
bolaget kan utsättas för. (FAR, 1994) 
 
Granskningen av förvaltningen ska alltid ge underlag för revisorn att kunna 
uttala sig om ansvarsfrihet. Är bolagets förhållanden välordnade och detta 
verifieras vid granskningen av årsredovisning och bokföring, kan 
förvaltningsgranskningen begränsas till mer övergripande genomgångar av 
viktiga förvaltningsområden. (RS 209) 
 
Revisorns granskning av förvaltningen styrs även den av 
väsentlighetskriteriet. Han ska fokusera på områden och förhållanden där 
avsteg eller överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
nuvarande situation samt framtida utveckling. Revisorn går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder samt andra för 
bolagets förvaltning relevanta omständigheter. Alla förhållanden som 
kommer till revisorns kännedom, oavsett om de framkommit vid 
förvaltnings- eller redovisningsgranskningen eller på något annat sätt, 
bedöms av revisorn. (RS 209) 
 

3.7 Rapporteringen  
 
Själva målet med revisionen är att revisorn i en revisionsberättelse ska göra 
ett uttalande om årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen. 
Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapporten revisorn avger. 
(FAR, 2004b) Denna tillsammans med så kallade erinringar är de enda 
formerna av rapportering som är föreskrivna i ABL (RevU 1). Erinringar är 
påpekanden till styrelse eller VD som revisorn gör då brister upptäcks men 
de inte är väsentliga nog för att tas upp i revisionsberättelsen (RS 209). 
Denna rapportering sker skriftligen och antecknas i protokoll som ska 
överlämnas till styrelsen (FAR, 2004b). 
 
Det är viktigt att komma ihåg att en revisionsberättelse enligt 
standardutformningen aldrig kan vara någon garanti för att allt står rätt till. 
Revisorn ska genom planeringen och genomförande av revisionen i rimlig 
grad ha försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel. (FAR, 
2004b)  
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Det sker dock mycket rapportering vid sidan av själva revisionsberättelsen, 
främst är det då i samband med granskningen (FAR, 2004b). Om revisorn i 
sitt granskningsarbete har funnit brister i den interna kontrollen, 
redovisningen eller gjort andra betydelsefulla iakttagelser bör han 
informera om detta (RevU 1). Vad avser den interna kontrollen är det 
viktigt att vara införstådd med att det enbart är brister som revisorn funnit 
som ett resultat av revisionen som rapporteras. Granskningen har inte 
utformats för att ge svar på frågan om den interna kontrollen är tillräcklig 
ur företagsledningens synvinkel. (RS 400) 
 
Avsikten med den löpande rapporteringen om brister eller andra 
iakttagelser på olika områden är att företaget ska ges chans att åtgärda 
problemen innan revisorn avlämnar sin revisionsberättelse. Revisorn ska 
även informera styrelsen om brister och fel som upptäcks som avser 
områden som styrelsen delegerat till VD. (RevU 1) Vem revisorn vänder 
sig till med informationen i övrigt beror av frågans art. Om det är något 
viktigt så ska styrelse och/eller VD informeras (FAR, 2004b).  
 
Om revisorn genom sin granskning fått indikationer om att oegentligheter 
kan förekomma eller att det faktiskt förekommit ska detta rapporteras till 
företagsledningen snarast möjligt. Detta avser oavsett om effekten på 
årsredovisningen inte skulle vara väsentlig. (RS 240) 
 
Revisorn skall även agera om han eller hon finner att det ”kan 
misstänkas"24 att brott begåtts. Anmälan om detta ska omedelbart göras till 
styrelsen25. Därefter ska revisorn avgå inom två veckor och i samband med 
det avlämna en redogörelse för gjorda iakttagelser till 
registreringsmyndigheten (PRV) som sedan även ska överlämnas till 
åklagare. Anmälningsskyldigheten omfattar brottskategorierna 
bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, skattebrott och vårdslös 
skatteuppgift, oredlighet och mannamån mot borgenärer, förskingring, 

                                                 
 
24 Uttrycket "kan misstänkas" är inte definierat i lagen eller i propositionen. I 
propositionen görs bara en hänvisning till konkursförvaltarens anmälningsplikt enligt 
konkurslagen. Graden av misstanke är enligt denna lag också att någon "kan 
misstänkas" för brott. Det finns för närvarande ingen utvecklad praxis avseende 
begreppet "kan misstänkas". (RevU 4) 
25 Med undantag för situationer då det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några 
skadeförebyggande åtgärder eller det framstår som meningslöst av andra skäl. Vidare 
behöver inte rapportering ske i fall då det skulle strida mot syftet med 
underrättelseskyldigheten. (RevU 4)  
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trolöshet mot huvudman och olovligt förfogande, bedrägeri och svindleri, 
penninghäleri samt bestickning och mutbrott. (RevU 4) Revisorn har ingen 
skyldighet att ”leta” efter brott utan ska bara överväga om iakttagelser från 
revisionsarbetet, till exempel granskning av bokföringen samt styrelsens 
och VD:s förvaltning, kan ge upphov till misstanke om brott. Revisorns 
handlingsplikt vad gäller dessa brottsmisstankar avser endast styrelse och 
VD. Det föreligger alltså ingen särskild handlingsplikt, dvs. att avgå och 
göra anmälan till åklagare, vad avser andra personer i bolaget. Revisorn 
torde dock, för att uppfylla kravet på god revisionssed, vara skyldig att 
underrätta styrelsen eller VD om brottsmisstankar uppstår mot underordnad 
personal. Det föreligger inte heller någon skyldighet för revisorn att avgå 
och anmäla om styrelsen inte vidtar åtgärder. Vidare bör noteras att 
passivitet från styrelsen i denna fråga kan medföra att de gör sig skyldiga 
till medhjälp till fortsatt brott, vilket då kan aktualisera denna särskilda 
handlingsplikt. (FAR, 2004a) 
 

3.8 En summering av revisorns uppgift 
 
Vi har i detta kapitel fram till nu beskrivit revisorns uppdrag. Innan vi går 
vidare ska vi därför i korta ordalag summera revisorn uppgifter. Denna 
sammanfattning blir en plattform att stå på i den kommande analysen.  
 
Revisorns ålagda uppgift enligt ABL är att granska årsredovisning, 
bokföring samt styrelse och VD:s förvaltning. Granskningen av de 
förstnämnda benämns vanligen redovisningsrevision och den sistnämnda 
förvaltningsrevision. Revisorns granskning ska vara så ingående som god 
revisionssed kräver. Detta innebär att revisorn med utgångspunkt i 
väsentlighet och risk ska skaffa sig tillräckliga underlag för att göra sina 
uttalanden.  
 
Redovisningsrevisionen, som har till syfte att bedöma om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild, görs genom en kombination av substans- och intern 
kontroll granskning. Revisorn gör en granskning av den interna kontrollen 
för att bekräfta att den fungerar. Granskningen är begränsad till den delen 
som är av betydelse för bolagets räkenskaper. Är den interna kontrollen 
bristfällig får en mer omfattande substansgranskning istället göras. 
Upptäcks väsentliga brister i den interna kontrollen ska styrelsen 
informeras om detta.  
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Det ingår även i revisorns uppgift att beakta men inte att särskilt granska 
annan information än den lagstadgade i årsredovisningen. Revisorn ska ta 
del av informationen och se att den är förenlig med den bild som i övrigt 
ges av företaget.  
 
Revisorns uppgift vid förvaltningsrevisionen är att bedöma om styrelse och 
VD uppfyllt plikterna som följer av ABL. Det revisorn ska granska är om 
styrelse och VD agerat så att ersättnings skyldighet föreligger. Vidare ska 
fullgörandet av bokföringsskyldigheten bedömas samt om det skett några 
andra överträdelser av ABL eller bolagsordning. Revisorn har dock ingen 
skyldighet att förebygga och uppdaga alla överträdelser av lagar och 
föreskrifter som ett företag omgärdas av. 
 
Målet med granskningen är att avge en revisionsberättelse. Här tillstyrker 
eller avstyrker revisorn att resultat- och balansräkningarna fastställs, att 
vinsten disponeras enligt förslag och att styrelsen och VD beviljas 
ansvarsfrihet. Väsentliga avvikelser från lag och god revisionssed leder till 
en oren revisionsberättelse. Vid mindre väsentliga brister som upptäcks kan 
istället en erinran göras till styrelsen. Utöver dessa i lagen stadgade 
rapporteringsformerna, bör revisorn löpande rapportera om brister och fel 
som upptäcks. Detta för att bristerna ska kunna åtgärdas och således kan en 
oren revisionsberättelse eller erinran undvikas. Revisorn ska även 
informera styrelsen om brister och fel på områden som de delegerat till VD.  
 
Det finns ett fall då väsentlighetskriteriet är åsidosatt vid rapporteringen. 
Detta är situationer då revisorn fått indikationer om att det förekommer 
oegentligheter, då ska det omedelbart rapporteras till ledningen oavsett om 
det är väsentligt eller inte. Revisorn har även en handlingsplikt då han 
misstänker att styrelse eller VD begått något brott. I detta fall ska styrelsen 
informeras och därefter ska revisorn avgå samt en anmälan till åklagare ska 
göras. Denna handlingsplikt omfattar inte situationer då det är andra 
personer i bolaget som misstänks. Vid detta tillfälle ska enbart styrelsen 
informeras.  
 

3.9 Grundläggande begrepp 
 
Det finns några grundläggande begrepp som är viktiga att ha klart för sig då 
det talas om revisorns ansvar. Det gäller att skilja på begreppen ”business 
failure”, ”audit failure” och ”audit risk” (Alvin & Loebbecke, 1991).  
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”Business failure”26: Uppkommer då ett företag inte klarar av att betala 
sina långivare, uppfylla investerarnas förväntningar på grund av 
ekonomiska eller affärsmässiga förhållanden såsom lågkonjunktur, dåliga 
ledningsbeslut eller oförutsedd konkurrens. Den mest extrema formen av 
business failure är konkurs. (Alvin & Loebbecke, 1991) 
 
”Audit failure”27: Detta uppkommer då revisorn avger ett felaktigt 
revisionsuttalande som resultat av att han misslyckats följa de rådande 
rekommendationerna  (Alvin & Loebbecke, 1991). 
 
”Audit risk”: Risken att revisorn kommer fram till och uttalar att 
årsredovisningen är rättvisande men då den i själva verket är väsentligt 
missvisande. Revisorn kan inte förväntas uppdaga alla fel. Revisionen är 
inte någon fullständig granskning utan är begränsad genom urval. Vissa fel 
och väl gömda bedrägerier är extremt svåra att upptäcka. Därför finns det 
alltid en risk att revisorn inte kommer att upptäcka ett väsentligt 
missvisande fel.(Alvin & Loebbecke, 1991) Motsvarande finns uttryckt i 
RS, där benämns det revisionsrisk (även kallat revisorns risk) (FAR, 1994), 
varför detta begrepp i fortsättningen kommer att användas.  
 
Det kan alltså föreligga en situation där det skett en ”business failure” men 
inte en ”audit failure”. Ett företag kan gå i konkurs, men revisorn är inte 
ansvarig för detta så länge årsredovisningen varit rättvisande. Även det 
fallet att det skett ett ”business failure” och årsredovisningen varit 
missvisande betyder inte att revisorn per automatik är ansvarig. Har 
revisorn fullgjort sitt uppdrag i enlighet med rådande rekommendationer, 
dvs. att granskningen varit så ingående som god revisorssed kräver, kan 
inte denne hållas ansvarig. Revisorn ansvarar bara för skada som orsakats 
av att denne själv agerat felaktigt. Det råder således en revisions risk, det är 
inte säkert att revisorn hittar alla fel men det betyder inte att uppdraget inte 
fullgjorts. Detta är något man bör ha klart för sig då man talar om revisorns 
ansvar. (Alvin & Loebbecke, 1991) 
 

                                                 
 
26 Företags misslyckande (Egen översättning). Vi kommer fortsättningsvis använda 
uttrycket på engelska då vi inte funnit något likvärdigt i svensk litteratur. 
27 Revisions misslyckande (Egen översättning). Vi kommer fortsättningsvis använda 
uttrycket på engelska då vi inte funnit något likvärdigt i svensk litteratur. 
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Revisionsrisken är enligt RS 400 en funktion av tre andra risker. Dessa är 
inneboende risk, kontrollrisk samt upptäcktsrisk. Dessa risker kan 
definieras enligt följande (FAR, 2004b): 
 
Inneboende risk är risken för att det blir fel i redovisningen eller brister i 
förvaltningen på grund av bolagets verksamhet 
 
Kontrollrisk är risken för att fel inte upptäcks och tas om hand av bolagets 
eget system för intern kontroll.  
 
Upptäcktsrisk är risken för att man vid revisionen inte upptäcker väsentliga 
fel. 
 
Den inneboende risken och kontrollrisken är alltså inte beroende av 
revisionen utan dessa finns alltid i alla företag. Dessa benämns även ibland 
för företagets risker. (FAR, 1994) Dessa får dock en indirekt påverkan på 
revisorns granskning. De påverkar revisorns bedömning av 
granskningsinsatserna och således möjligheten att upptäcka väsentliga fel.   
 
Revisorn ska försöka minimera risken, men kan aldrig utesluta den. Det 
föreligger alltid en viss risk. Revisorn skall använda sitt professionella 
omdöme för att bedöma revisionsrisken och utforma granskningsåtgärder 
som säkerställer att risken minskar till en nivå som är godtagbart låg. (RS 
400) 

3.10 Konsekvenser av en ”misslyckad” 
revision 
 
Om revisorn inte utfört sin granskning enligt gällande regelverk, utifrån 
Alvin & Loebbeckes (1991) terminologi; att det skett en ”audit failure”, 
kan revisorn ställas till svars. Det finns särskilda skadeståndsregler i ABL:s 
15 kapitel som reglerar detta. Vad krävs då för att revisorns ska åläggas ett 
skadeståndsansvar, eller med andra ord; vad krävs för att det ska anses som 
ett ”audit failure”? 
 
I ABL 15 kap 2 § framkommer att revisorn för att bli skadeståndsskyldig 
gentemot bolaget skall, vid fullgörandet av sitt uppdrag28, ha skadat bolaget 

                                                 
 
28 Med uppdrag avses det som följer av ABL 10 kap. 
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genom att ha agerat uppsåtligt (dolus) eller oaktsamt (culpa). Detta avser 
såväl handling som underlåtenhet att handla (Moberg, 2003). För 
ersättningsskyldighet krävs alltså uppsåt eller oaktsamhet, att en ekonomisk 
skada kan påvisas samt att det finns adekvat kausalitet29 mellan handlandet 
och skadan (Näslund, 2002). Skadeståndsansvaret mot bolaget benämns 
ofta för det interna skadeståndsansvaret (Moberg, 2003). 
 
Revisorn kan också bli skadeståndsskyldig gentemot aktieägare eller annan 
(ABL 15 kap 1 § 2 men), med annan menas exempelvis borgenär. Detta 
benämns det externa skadeståndsansvaret. (Moberg, 2003) För att detta 
skall aktualiseras krävs samma rekvisit som vid ersättningsskyldighet 
gentemot bolaget. Utöver detta tillkommer rekvisitet att det skall ha skett 
en överträdelse av ABL eller bolagsordning. (Näslund, 2002)   
 
Revisorn har även ett skadeståndsansvar för anmälningsskyldigheten till 
åklagaren enligt ABL 15 kap 2 § vad avser misstanke om brott. I detta fall 
är revisorn bara skadeståndsskyldig om denne gör en felaktig anmälning, 
alltså inte vid underlåtande att anmäla. När det gäller 
skadestångsskyldighet för en felaktig anmälan avses situationer då felaktiga 
uppgifter lämnats till åklagaren och revisorn har haft skälig anledning att 
anta att de varit oriktiga. Revisorn blir således inte skadeståndsskyldig med 
anledning av att denne gör en felaktig straffrättslig bedömning i frågan. 
(Moberg, 2003) 
 
Om ett revisionsbolag är revisor, är både detta bolag och den 
huvudansvarige för revisionen ersättningsskyldiga (Rodhe, 1999, samt 
ABL 15 kap 2 § 2 st). Solidariskt ansvar föreligger således. Är det enbart 
den fysiske personen som valts till revisor så handlar denna under 
skadeståndsansvar. Den påskrivande revisorn är även ansvarig för skada 
som en medhjälpare vållar genom oaktsamhet.  (Näslund, 2002)   
 
Utöver det ovan beskrivna skadeståndsansvaret har revisorn såväl ett straff- 
som disciplinärt ansvar. Revisorn har ett straffansvar enligt ABL. Det finns 
dock inga straffbestämmelser i lagen om revisorns underlåtenhet att följa 
de rådande lagarna. Istället är det brottsbalkens regler om förskingring, 
trolöshet mot huvudman etcetera som aktualiseras då en revisor i väsentligt 
hänseende åsidosätter reglerna om upprättande av revisionsberättelsen. Det 
disciplinära ansvaret handlar om att Revisorsnämnden kan upphäva 
                                                 
 
29 Skadan är en typiskt följd av försumligheten (Näslund, 2002).  
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auktorisation eller godkännande om revisorn uppsåtligen agerar felaktigt i 
sin revisionsverksamhet. Vid mindre allvarliga fall meddelas istället en 
varning och i vissa fall tillkommer även en straffavgift. (Moberg, 2003) 

3.11 Styrelsens uppgift och ansvar 
 
Då uppsatsen behandlar styrelseledamöters syn på revisorns ansvar och 
detta är nära kopplat till styrelsens eget ansvar, kommer för uppsatsens 
förståelse även styrelsens uppgifter och därtill kopplat ansvar i väsentliga 
avseenden kort att behandlas. 
 
Det är bolagsstämman, aktiebolagets högsta beslutande organ, som ska 
välja styrelse (ABL 8 kap 6 §). Styrelsens uppgifter anges i ABL 8 kap 3 §: 
”Styrelsen svarar för att bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen30 och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å 
ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de 
andra organ som styrelsen inrättar. Styrelsens ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.” Att sköta alla dessa 
uppgifter är ett övermäktigt arbete varför styrelsen utser en ställföreträdare, 
den verkställande direktören (ABL 8 kap 23 §). Denne har enligt ABL 8 
kap 25 § att sköta den löpande förvaltningen. Styrelsen ska i skrift 
framställa en arbetsordning där styrelse och VD:s uppgifter ska klargöras.  
 
Styrelsen har, enligt ovan, ett ansvar för att införa olika redovisnings- och 
kontrollsystem för att se till att det sker en betryggande kontroll av 
bokföring, medelsförvaltning och övriga ekonomiska förhållanden. Då 
detta är styrelsens ansvar så följer även att de är ansvariga för att förhindra 
och upptäcka oegentligheter och fel. (RS 240) 
 
Ett bolag har för varje räkenskapsår en skyldighet att avge en 
årsredovisning. Denna skrivs under av styrelseledamöterna och VD (ÅRL 2 
kap 7 §), som även är ansvariga för att årsredovisningen upprättas enligt 
gällande regler. Revisorn ansvarar för att utforma revisionsberättelsen och 

                                                 
 
30 Med medelsförvaltning avses skötseln av de pengar och andra finansiella resurser 
företaget har för sin verksamhet. (FAR, 2004b ) 



 
 
Revisorns ansvar - kristallklart eller? [KAPITEL 3] 

[43] 

där i göra ett uttalande, men revisionen befriar inte på något sätt företagets 
ledning från ansvaret. (RS 200) 
 
Styrelseledamoten kan anses ingå ett avtal med bolaget när denne 
accepterar styrelseuppdraget. Om ledamoten försummar eller handlar i strid 
med det som ingår i uppdraget kan han ställas till svars för detta. 
Förutsättningen för att kunna utkräva detta ansvar är att det föreligger 
uppsåt eller oaktsamhet. Det ska även finnas ett orsakssamband mellan 
handlingen och skadan. Bolagsstämman har att ta ställning till huruvida 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej efter avslutat verksamhetsår 
(ABL 9 kap 7 §). När ansvarsfrihet beviljats kan skadeståndstalan endast 
väckas om bolagsstämman inte hade korrekt information eller om det rör 
sig om skadestånd på grund av brottslig verksamhet (Rodhe, 1999).  
 
Ledamöternas ansvar är individuellt, men det saknas praxis för hur ansvaret 
ska fördelas och utkrävas. ABL och bolagsordningen ger en utgångspunkt 
för hur detta ska ske men fördelning kan också ske efter faktiskt 
ansvarsfördelning. En ordförande tillmäts ett större ansvar än övriga då han 
förväntas ha ”bättre koll” på verksamheten. En styrelseledamot som är vald 
som juridisk expert kan anses ha ett större ansvar än de andra när det gäller 
juridiska frågor. Det finns exempel där oaktsamhet kan föreligga men då 
det ändå inte är lätt att utkräva skadestånd. Sådana situationer kan vara 
grov misskötsel av bolaget, obefogad affärsoptimism och styrelsens 
underlåtenhet att hålla sig informerad. (Arlebäck, 1997)  
 
Styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga vid ett antal olika 
situationer. Det kan aktualiseras i följande situationer: förpliktelser 
uppkomna tiden före registrering av bolaget (ABL 2 kap 13 §), inlämnande 
av årsredovisning och revisionsberättelse för sent (ÅRL 8 kap 3 § och 12 
§), olovlig vinstutdelning (ABL 12 kap 1§) samt för skulder som företaget 
ådragit sig efter inträdd likvidationsplikt (ABL 13 kap 17 §). Styrelsen 
måste upprätta en kontrollbalansräkning så fort de misstänker att det egna 
kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (ABL 13 kap 
12 § och 17 §). Om bolaget fortsätter sin verksamhet utan att göra detta 
inträder personligt betalningsansvar för de som har medverkat. En 
styrelseledamot kan inte avsäga sig detta ansvar så länge han inte aktivt och 
genom konkreta åtgärder visat att denne har gjort allt för att uppfylla 
föreskrifterna i ABL 13 kap 12 §. Passivitet i styrelsearbetet är ingen 
förmildrande omständighet. (Arlebäck, 1997) 
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[KAPITEL 4] 

SEX STYRELSELEDAMÖTER 
GER SIN SYN PÅ REVISORNS 

ANSVAR 
 
I detta kapitel redovisar vi våra 
insamlade data från våra 
intervjuer med styrelse-
ledamöter. Vi har sammanställt 
samtliga ledamöters svar och 
redovisar dem tillsammans under 
tolv olika områden. Intervju-
guiden finns, för den som är 
intresserad, som bilaga ett.  
 
I detta kapitel kommer du att 
möta: Anders Dreijer (Cloetta 
Fazer mfl.), Thomas Ericson 
(Sectra), Bo Berggren (Astra, 
SAS, SSAB, SEB, Stora, Ericsson 
mfl.), Meg Tivéus (Billerud, Swedish Match, Cloetta Fazer mfl.), Wilhelm 
Lüning (Cloetta Fazer, Cederqvist KB) samt Per Zaunders (BT-industries, 
Svenska Handelsbanken region öst, Linköping Hockey Club mfl.) 
 
Ytterligare information om våra respondenter återfinns i bilaga tre. 
 

4.1 Potentiella hot  
 
Dreijer anser att det inte ingår i revisorns uppdrag att särskilt granska om 
det föreligger några hot mot verksamheten. Detta är något som även de 
övriga fem respondenterna ger uttryck för. Dreijer säger dock att det inte 
finns något principiellt hinder för att revisorn även kan förmedla sina 
synpunkter på områden som ligger utanför det rena revisionsuppdraget. 
Berggren håller samma linje och menar att revisorn kan informera om det 
är ”något han snavar över.” Berggren berättar att han varit med om att 
revisorer kommit med synpunkter i denna typ av frågor, vilket han anser 

Lag 
God revisionssed 
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ansvar
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värdefullt. Detta är dock inget han förväntar sig av revisorn utan det är 
ledningen men också styrelsens uppgift att bevaka, poängterar han. 
 
Zaunders, liksom Ericson och Berggren, är tveksam till hela scenariot att 
revisorn skulle kunna upptäcka något av denna dignitet inom företagets 
område. Om revisorn mot all förmodan skulle upptäcka något är det inte fel 
att informera säger han. Tivéus sällar sig till i stort sett samma åsikt. ”Det 
skulle vara förfärligt om revisorn upptäcker något sådant. Då skulle jag 
nog känna mig inkompetent som ledning”, säger hon. 
 
Lüning och Ericson skiljer sig något från övriga. De anser att det är 
revisorns skyldighet att informera. Lüning förklarar att revisorerna har en 
lojalitetsplikt gentemot bolaget precis som de som styrelseledamöter har. 
Han anser att revisorn ska bidra till bolaget varför de givetvis ska informera 
om de ser något. Ericson uttryckte att ”revisorn, precis som alla andra, ska 
säga till om han upptäcker något”.  
 

4.2 Incitamentprogram 
 
Dreijer berättar att det är styrelsen som fattar beslut i dessa frågor, efter 
förslag från ersättningskommittén om det finns en sådan. Han välkomnar 
åsikter från revisorn även om det inte ligger inom revisorernas 
ansvarsområde. Tivéus ansluter sig till samma linje. ”Ja alltså i grunden så 
är det inte revisorns sak utan det är kompensationskommitténs sak att 
föreslå styrelsen och det är styrelsens beslut när det gäller vilka 
incitamentprogram man vill ha i företagen.” Hon tillägger sedan att 
företaget alltid kan fråga revisorn om råd men att det inte är revisorns sak 
att avgöra.  
 
Zaunders menar att revisorn har att kontrollera beslutsordningen samt att 
programmen följer de lagar och regler som finns, speciellt på skattesidan. 
Han sammanfattar: ”Så det är mer på det formella än att lägga en subjektiv 
värdering på om ledningen får för mycket eller för lite betalt.” Berggren är 
inne på samma spår och anser att revisorn ska göra en teknisk kontroll. Han 
betonar att revisorn inte har något ansvar över huruvida företaget ska ha ett 
incitamentprogram och hur generöst detta i så fall ska vara. Även Lüning 
sällar sig till denna skara då han anser att revisorn är skyldig att kontrollera 
att programmen inte överträder några regler. Han menar vidare att revisorn 
givetvis får komma med synpunkter men att det är styrelsen eller 
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bolagsstämman som har ett ansvar för att fatta beslut. Ericson ansluter även 
han sig till de övriga herrarnas linje när han anser att revisorn ska reagera 
om styrelsen är på väg mot ett beslut som är olagligt eller i strid med 
gällande kutym på området. Han poängterar att det är precis det som är 
revisorns roll.  
 
Sammantaget kan det således sägas att styrelseledamöterna är eniga om att 
det är styrelsen som har att fatta beslut om incitamentprogram. Revisorn 
har en skyldighet att kontrollera att de följer lagar och att det finns en riktig 
beslutsordning. En del av ledamöterna anser att revisorn är välkommen att 
lämna synpunkter på upplägget.  
 

4.3 Affärer med hög risk 
 
Tivéus anser att det är bra med en revisor som är förebyggande och säger 
vad han tycker och tänker när det gäller riskfyllda affärer. Hur stora risker 
ett företag får ta beror på hur företaget ser ut och i vilken fas de befinner 
sig i. Hon menar vidare att det är VD:s uppgift att bedöma risker och göra 
en riskanalys och sedan förelägga detta för styrelsen som får besluta om 
man är beredd att ta risker eller inte. Lüning är inne på samma linje då han 
anser att revisorerna gärna kan informera och säga att de uppfattar en affär 
vara av hög risk och att styrelsen är på väg åt fel håll riskmässigt. På så sätt 
tillvaratar de bolagets intresse, menar han. Sedan är det ändock styrelsen 
som fattar sitt beslut. Även Dreijer och Berggren säger att revisorn gärna 
får ha synpunkter. Berggren betonar dock att det inte betyder att företaget 
kan förlita sig på att detta är något som ingår i revisorns uppgift. Vidare 
säger han att ”det är inte straffbart att göra dåliga affärer”. 
 
Inte heller Ericson och Zaunders anser att det ingår i revisorns uppgift att 
ha åsikter om det görs affärer med hög risk. Ericson menar att revisorn 
endast ska rapportera om något onormalt upptäcks. Zaunders anser att 
revisorn ska uppmärksamma om det finns risker som är uppenbarligen 
försummade från företagets sida. Dessa uttrycker inte, till skillnad från de 
övriga, några förväntningar om information eller synpunkter från revisorn i 
övrigt.  
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4.4 Ren revisionsberättelse strax innan ett 
företag går i konkurs  
 
Dreijer anser att det är en självklarhet att revisorn ska varna så fort det 
finns anledning till det. Han anser en situation som denna vara allvarlig 
men menar samtidigt att det kan inträffa händelser som revisorn inte 
rimligtvis kan känna till. Detta är i linje med Zaunders som även han 
betonar att revisorns roll måste ses i ljuset av vad som föranledde 
konkursen. Även de övriga ledamöterna är av uppfattningen att revisorn 
inte kan ses som ansvarig om något oförutsett inträffar. Tivéus och Lüning 
uttrycker att det inte föreligger något samband mellan en ren 
revisionsberättelse och konkurs. Tivéus säger: ”Man kan ju få en ren 
revisionsberättelse, allting är korrekt och det har ju inte att göra med om 
man går i konkurs”. Lüning berättar att redovisningen ska avspegla den 
situation som råder i företaget. Gör redovisningen det så bör en ren 
revisionsberättelse lämnas. ”Det finns inte någon direkt korrelation mellan 
konkurs och en ren revisionsberättelse”, avslutar han.  
 
Däremot uttrycker flertalet att om det vid avlämnandet av revisions-
berättelsen föreligger en konkursrisk ska revisorn varna och görs inte detta 
anses inte revisorn gjort sitt jobb. Ericson anser att revisorn slarvat lite om 
det skulle inträffa. Han förklarar: ”om affärerna är sådana att det är risk 
för konkurs och revisorn ser detta ska han varna”. Berggren säger: ”om 
detta skulle inträffa, då har revisorn verkligen inte gjort sitt jobb”. Vidare 
menar han att revisorerna ska ingripa om det egna kapitalet börjar urholkas 
eller om likviditetsproblem föreligger. Detta är något Tivéus och Lüning 
också gör uttryck för. Berggren tillägger dock att ledningen och styrelse 
vanligen redan har reagerat och agerat.  
 

4.5 Kontrollsystem och beslutsrutiner  
 
Angående revisorns roll i systemet säger Dreijer att ”de ingår naturligtvis 
som en del i våra kontrollsystem”. Vidare berättar han att styrelsen genom 
revisionskommittén får en löpande kontakt med revisorerna under året. En 
av revisorns roller, menar Dreijer, är ju att löpande granska bolagets 
räkenskaper och rutiner, så man bör förvänta sig att revisorn även granskar 
dessa. Ericson ger inte, till skillnad från Dreijer, uttryck för att revisorn är 
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en del av kontrollsystemen. Däremot säger även han att det ingår i 
revisorns lagstadgade uppgift att granska.  
 
Zaunders berättar att styrelsen har en arbetsordning, som är levande och 
uppdateras årligen. Han anser att revisorn ska granska att denna fungerar 
som ett övergripande ramverk för hur det ska fattas beslut, vilka beslut som 
är delegerade till VD. Om det finns brister ska dessa påtalas. När det gäller 
kontrollsystem i övrigt i företaget anser han att det ligger i revisorns 
uppdrag att följa upp det. I de fall revisorn finner brister ska han ta upp 
detta med ledningen. Om ledningen inte tar åt sig och åtgärdar dessa måste 
informationen om bristerna vidarebefordras till styrelsen, förklarar 
Zaunders.  
 
Även Berggren är inne på linjen att det inte är revisorn som är ansvarig för 
att upprätta kontrollsystem utan att revisorn ska rapportera om brister. 
Berggren säger uttryckligen att ansvaret för att upprätta systemen är 
bolagets. Han menar att revisorns uppgift är att se till att det finns 
kontrollsystem och att det finns beslutsrutiner. I praktiken är det styrelsen 
som beslutar om att kontrollsystem och beslutsrutiner skall finnas, berättar 
han. Därefter ges ledningen i uppdrag att utarbeta förslag som föreläggs 
styrelsen som har att besluta i frågan. I arbetet rådgör ledningen med 
revisorerna. Revisorerna får en konsultativ roll då de besitter rika 
erfarenheter. Berggren anser att revisorn bör, i alla fall informellt, 
godkänna dessa kontrollsystem. Han anser även att det är revisorns 
skyldighet att kräva åtgärder i de fall han finner brister i systemen 
 
Lüning berättar att det är styrelsen som ansvarar för bolaget och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt ABL. Revisorerna har att 
kontrollera detta, så de har ett stort ansvar att se till att den interna 
kontrollen fungerar. Är det så att den inte fungerar ska revisorn påpeka det, 
förklarar Lüning. Han poängterar att revisorerna har en oerhört viktig roll, 
för om kontrollsystemen inte fungerar kan inte de i styrelsen utföra sitt 
jobb. ”Vi har ingen möjlighet att själva göra detaljkontroller” säger han. 
Även Tivéus lägger stor vikt på revisionen som hon anser ”har en central 
roll, det är ju den mest viktiga kontrollapparaten i grunden”. Hon berättar 
vidare att revisorn ska se till att företagets kontrollsystem och beslutsrutiner 
fungerar.  
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4.6 Information till styrelsen 
 
Dreijer berättar att det förs en löpande kontakt under året mellan styrelse 
och revisor. Sedan händer det i förekommande fall att styrelsen i anslutning 
till bokslutsarbetet får ett så kallat ”management letter” från revisorerna 
där de i skrift sammanfattar sina intryck och noteringar under året och i 
samband med revisionen. Även Tivéus, Lüning och Berggren förväntar sig 
en ganska utförlig redogörelse för vad revisorn funnit vid revisionen. 
Berggren vill även ha revisorns syn på de avvägningar som företaget gjort i 
redovisningen. Han nämner bland annat lager- och kreditvärdering samt IT-
systemens säkerhet som exempel. 
 
Zaunders förväntar sig att revisorn ska informera ledningen om det finns 
brister och att denna information också kommer styrelsen till del i de fall då 
bristerna inte åtgärdas eller om de är grava. Detta är något som även 
Ericson är inne på. Han berättar att man helst vill ha besked från revisorn 
om att allt står rätt till. ”Om så ej är fallet förväntar jag mig att få 
information om detta”, säger han.  
 

4.7 Information om VD och övrig bolags-
ledning 
 
Beträffande information om VD och övriga bolagsledning finns lite olika 
uppfattningar bland styrelseledamöterna. Om VD eller företagsledning har 
gjort sig skyldiga till något som kan medföra skadeståndsskyldighet menar 
Dreijer att revisorn ska anmäla detta till styrelsen. Han poängterar dock att 
det är styrelsens uppgift att generellt bedöma ledningen, alltså ej revisorns. 
Även Ericson uttrycker att det inte ingår i revisorns uppdrag utan att det är 
styrelsens roll att övervaka. Han anser dock att revisorn har en god insyn i 
företaget och ska därför informera om denne upptäcker att allt inte står rätt 
till. Berggren är inne på samma spår. Han välkomnar synpunkter från 
revisorerna om VD och övrig bolagsledning. Berggren berättar att han 
faktiskt varit med om att revisorn med sin erfarenhet har kunnat påpeka att 
ett bolag efter kraftig expansion vuxit ifrån personer i ledande befattningar.  
 
Den information Lüning förväntar sig få av revisorn är att man den vägen 
också utövar kontroll över företagsledningen. Han anser att revisorn ska slå 
larm om de upplever att någonting inte känns bra eller om de är oroliga 
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över något. Lüning förväntar sig även allmänna synpunkter vad gäller 
teknikförändringar, nya konkurrenter, incitamentprogram och risker. 
 

4.8 Hänsyn till andra lagar 
 
Samtliga styrelseledamöter är av uppfattningen att revisorn inte har någon 
primär uppgift att upptäcka överträdelser av exempelvis arbetsmarknads-
lagar. Tivéus betonar till och med att det är VD:s ansvar. Ericson och 
Berggren anser dock att revisorn ska informera om de stöter på något. Den 
först nämnde framhäver att vem som helst som upptäcker något ska 
anmärka. Berggren förklarar att om revisorn upptäcker något så är det 
”naturligtvis så att revisorn ska rapportera detta”. Dreijer anser att det ska 
föras en dialog.  
 

4.9 Årsredovisningen  
 
4.9.1 Ansvar och uppgift 
Styrelseledamöterna Lüning, Berggren, Zaunders och Ericson berättar 
samtliga att revisorn har en granskningsuppgift och inte någon 
framtagningsuppgift vad avser årsredovisningen. Tivéus och Dreijer säger 
att det förs en dialog mellan revisorn och företaget vid framtagandet av 
årsredovisningen. Lüning, liksom Berggren, anser att revisorn kan lämna 
råd på vägen, men betonar att revisorn ytterst har en kontrollerande roll. 
Zaunders förklarar att revisorerna ska granska det material som kommer 
fram från företaget. Vidare säger han att det är VD och styrelse som bär 
ansvaret för att bolagets årsredovisning ger en rättvisande bild. Ericson 
uttryckte sig nästan ordagrant som Zaunders. ”Revisorn granskar hela det 
material som ligger till grund för det som rapporteras. Han ska se till att 
materialet avspeglar det som hänt i företaget på ett bra sätt” 
 
Även Berggren är tydlig angående vem som är ansvarig för att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild. ”Utom någon som helst tvekan 
ytterst styrelsens”, sa han, men påpekar att ledningen också har ett ansvar. 
Dreijer uttalade sig inte vad gäller vem som bär ansvaret för att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild.  
 
4.9.2 Förväntningar 
Dreijer säger att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget. 
Inte bara genom att företaget uppfyller minimikraven och formella krav 
utan också att de genom öppenhet kunna beskriva viktiga faktorer och 
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villkor runt företagets verksamhet både av kommersiell natur och av mer 
formell redovisningsnatur. Dreijer förklarar vidare: ”Eftersom en av 
revisorns uppgifter är att granska bokslut och årsredovisning, så har 
revisorn givetvis ett ansvar i fall det finns felaktigheter i 
årsredovisningen.”  
 
Även Zaunders är av uppfattningen att årsredovisningen ska ge en 
rättvisande bild. Han berättar att en läsare ska kunna förstå företagets 
verksamhet av en årsredovisning. När det gäller felaktigheter i 
årsredovisningar säger Zaunders: ”Det är fel i årsredovisningar, punkt slut, 
så är det. De flesta, nästan alla, fel jag har stött på under årens lopp är av 
måttlig betydelse.” 
 
Lüning instämmer i ovanstående herrars uppfattning om att 
årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Han förväntar sig att en 
godkänd årsredovisning har hög kvalitet på siffrorna.  
 
Ericson förväntar sig att en årsredovisning som är godkänd av revisorn är 
formellt korrekt och detta gäller även annan information än balans- och 
resultaträkning i årsredovisningen. Han anser att revisorn utgör en garant 
för detta. Alla kan göra fel så det kan ändå finnas felaktigheter i en 
årsredovisning, menar Ericson. ”Det man har revisorn till är att se till att 
det inte blir fel.” Han förklarar att revisorn har mer fackkunskaper medan 
VD och ledning agerar utifrån vad som är bra för företaget. Det kan då vara 
så att VD och ledning går över gränsen för hur redovisning ska ske. ”Det 
är revisorns uppgift att bromsa. Det förväntar jag mig”, säger Ericson. 
Tivéus är inne på samma spår och berättar att en årsredovisning som är 
godkänd av revisorn ska vara rätt och enligt alla regler. Hon uttryckte 
också: ”Det får inte förekomma felaktigheter”. Tivéus berättar även att hon 
själv varit med om att det har saknats en bit av årsredovisningen, vilket hon 
tyckte var mycket pinsamt. Hon anser att detta är något revisorn måste 
uppmärksamma.  
 
Berggren förväntar sig att revisorerna följt god revisionssed vid 
granskningen eftersom de skriver detta i revisionsberättelsen. Om det i 
efterhand skulle framkomma något fel och det visar sig att revisorerna inte 
följt god redovisningssed så ”blir det allvarligt för revisorerna”, förklarar 
han. Vad gäller felaktigheter som finns i årsredovisningen är det mycket 
beroende på vad det är för fel anser Berggren. ”Men själva 
årsredovisningen som sådan, med alla sifferuppgifter och hela 
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notapparaten och så vidare måste revisorerna gå igenom med största 
noggrannhet. Där förväntar jag mig verkligen att allt skall vara korrekt.”   

4.10 Annan information i årsredovisningen 
 
Det är inte revisorns skyldighet att ha synpunkter på prognoser eller andra 
bedömningar, anser Berggren. Det är ledningens uppgift enligt honom. I 
allmänhet välkomnas dock revisorns synpunkter även i dessa frågor, 
berättar han. Även Tivéus är av liknande uppfattning. Hon säger att det är 
VD som lämnar prognoser men att de även granskas och diskuteras av 
styrelsen. Zaunders betonar inte heller på något sätt att revisorn har någon 
roll här. Han berättar att företaget är mer lyhörda för revisorernas 
kommentarer när det gäller siffermaterialet i årsredovisningen än själva 
brödtexten som ska beskriva företaget och exemplifiera vad de sysslar med. 
 
Dreijer anser att revisorerna har ett ansvar i hela årsredovisningen, inte bara 
balans- och resultaträkning och notapparat. Han berättar att även om det är 
detta som är fokus så bör revisorn naturligtvis också ha satt sig in de 
beskrivande delarna. Även Lüning kan sägas vara inne på samma spår. Han 
anser att en läsare ska kunna känna att det verkar riktigt. Företaget får inte 
gå ut i några fantastiska uppmålanden av bilder och marknader, menar 
Lüning. Ericson kan också inrymmas kring åsikten att revisorn ska beakta 
informationen då han säger att revisorn ska påtala om han observerar något 
som strider mot bilden som förmedlas i resultat- och balansräkning.  
 

4.11 Den löpande bokföringen 
 
Zaunders sammanfattar revisorns roll när det gäller den löpande 
bokföringen: ”Revisorns roll är inte inblandad i den löpande verksamheten 
men naturligtvis ingår det i deras granskning av kontrollsystemen att se att 
den löpande bokföringen bedrivs på ett sådant sätt så risken för att det blir 
systematiska fel eller att det medvetet förvanskas eller manipuleras i 
företaget minimeras.” Även Dreijer är av uppfattningen att det ingår i 
revisorns uppdrag att granska den löpande bokföringen. Han säger att det är 
en av revisorns tre viktigaste uppgifter att löpande granska bokföringen. De 
andra två är, enligt honom, granskning av bokslut samt årsredovisning och 
förvaltning. Dreijer uttalar sig dock inte något om hur ingående 
granskningen ska vara eller när och vad revisorn ska uttala sig om. Tivéus 
anser att det hör till revisorns roll att uttala sig om huruvida den löpande 
bokföringen har en god kvalitet eller inte. 
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Ericson uttalar sig inte om revisorn har någon uppgift att granska den 
löpande bokföringen. Det han säger är att det inte är revisorns 
huvuduppgift att se till att den löpande bokföringen fungerar bra. Han 
tillägger dock att en erfaren revisor kan ge goda råd till en oerfaren 
ekonomichef.  
 
Berggren berättar att revisorn ska tillse att det finns system och rutiner för 
den löpande bokföringen. Han anser att det är revisorns plikt att anmäla till 
ledning och styrelse om den löpande bokföringen inte fungerar. ”Detta är 
verkligen en uppgift som ingår i revisorns roll”, säger han. Vidare förklarar 
Berggren att revisorn ska se till att den löpande bokföringen fungerar.  Att 
det finns system och rutiner och att dessa efterföljs. 
 

4.12 Ekonomiska oegentligheter  
 
Berggren framhåller att han inte tillhör den skara som klandrar revisorerna 
för att de inte upptäcker oegentligheter. De som ägnar sig åt oegentligheter 
gör det ofta skickligt varför det är svårt att upptäcka, menar han. Berggren 
berättar även att han varit med om fall där revisorerna kommit på 
oegentligeter, men att det vanligast förekommande är att det upptäcks av 
personer i organisationen. Även Zaunders är av uppfattningen att 
revisorerna inte har någon primär uppgift att granska att inga oegentligheter 
förekommer. Han framhäver dock att revisorn är tillsatt för att se till att 
förvaltningen sker på ett rimligt betryggande sätt. Revisorns uppgift är att 
se till att det finns rimliga kontrollsystem som är uppbyggda för att fånga 
upp det mesta. Utöver detta kan inte revisorn göra speciellt mycket, menar 
Zaunders. Han framhåller även att revisorn inte kan ha någon polisiär 
funktion att granska risken för, eller om det finns, olaglighet i alla bolagets 
transaktioner.  
 
Dreijer är av uppfattningen att ekonomiska oegentligheter, olagligheter, 
skall uppmärksammas av revisorn. Tivéus och Ericson får sägas göra 
honom sällskap i denna fråga. Tivéus säger att revisorn definitivt har en roll 
när det gäller oegentligheter. Revisorn hamnar direkt i skottgluggen om 
något sådant uppdagas, förklarar hon. Ericson anser att revisorn med god 
revisionssed bör upptäcka oegentligheter på ett tidigt stadium. Han säger 
dock att revisorns roll avseende oegentligheter kan variera från fall till fall.  
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[KAPITEL 5] 

FEM REVISORER GER SIN SYN 
PÅ ANSVARET 

 
I detta kapitel redovisar vi våra 
insamlade data från våra 
intervjuer med auktoriserade 
revisorer. Vi har sammanställt 
samtliga revisorers svar och 
redovisar dem tillsammans under 
tolv olika områden. Intervju-
guiden finns, för den som är 
intresserad, som bilaga ett.  
 
I detta kapitel kommer du att 
möta: Håkan Andersson 
(anonym), Carl Svensson 
(anonym), Lars Dykert (tidigare 
KPMG, numera egen byrå), 
Robert Söderlund (Öhrlings 
PWC) samt Nils Persson (anonym).  
 
Ytterligare information om våra respondenter återfinns i bilaga tre. 
 

5.1 Potentiella hot 
 
Revisorerna är av samstämmig uppfattning om att det inte ingår i deras 
uppgift att särskilt granska potentiella hot mot det granskade företaget. 
Dykert anser dock att revisorn kan ”hinta” styrelsen om en förändring av 
risk förutsatt att det är en öppen tillgänglig information. Han betonar 
emellertid att det inte ingår i revisorns primära roll att tipsa styrelsen om 
det ena och det andra. Andersson anser inte att revisorn ska ta kontakt med 
styrelsen och informera eller kolla upp om de känner till att det exempelvis 
dykt upp en ny konkurrent. Han säger att det för revisorn i sådana fall 
istället handlar om att bedöma hur revisionen påverkas. Det är VD:s 
uppgift att vara införstådd med vad som händer eftersom denne arbetar i 
företaget, förklarar han. Söderlund anser att revisorn måste agera i de fall 
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då going concern kan ifrågasättas, det vill säga att företagets fortlevnad är 
hotad. 
 
Svensson är inne på samma spår som Andersson om att revisorns uppgift 
handlar om att bedöma hur revisionen påverkas. Revisorn uttalar sig om 
balansen, det egna kapitalet och så vidare, säger Svensson. Om en ny 
konkurrent eller en ny teknik dyker upp blir värderingsfrågorna viktiga, 
förklarar han. Han berättar att om det skulle komma en teknikförändring 
som är omfattande ska revisorn ta en dialog med företagsledningen om hur 
denna förändring kommer att påverka företaget. Exempelvis om 
försäljningen kommer att påverkas eller andra liknande följder. 
Förändringar som påverkar företagets verksamhet hanteras genom den 
inledande planeringen som revisorn gör, förklarar Svensson. Denna görs 
visserligen vid ett tillfälle men omprövas sedan så fort information 
framkommer om nya externa faktorer som påverkar, avslutar han. Även 
Söderlund och Persson framhåller att det är viktigt att föra en dialog med 
företaget för att få deras syn på saken och se hur det kommer att påverka 
granskningen.  
 

5.2 Incitamentprogram 
 
Dykert menar att revisorns granskning av beslutsordning är väldigt viktig 
när det gäller incitamentprogram. VD och ledning har inte rätt att ingå 
långsiktiga avtal, det vill säga avtal som sträcker sig längre än innevarande 
år, förklarar han. Det är styrelsen som ska besluta om denna typ av 
incitamentprogram. Att beslut fattas av rätt instans, som Svensson 
uttryckte, är i enlighet med Dykerts uttalande vilket även de övriga 
revisorerna instämmer i. Svensson och Andersson betonar också att 
revisorn ska granska att incitamentprogram redovisas korrekt.  
 
När det gäller programmens storlek och effekter är det en svårare fråga 
anser Dykert. ” Är det uppenbart att programmen leder till ansenlig skada 
för aktieägarna så skulle det vara påkallat med en erinran från revisorn”, 
säger han. Övriga revisorer är inne på samma spår. Om styrelsen har skadat 
bolaget genom oaktsamhet eller uppsåt skall revisorn anmärka på detta i 
revisionsberättelsen, förklarar Andersson. Persson anser att det är på sin 
plats att revisorn agerar då det rör sig om stora belopp som kan hota 
företagets framtid. Hur stora dessa belopp får vara är svårt att säga generellt 
utan måste bedömas från fall till fall, menar han. Även Söderlund kan anses 
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vara av liknande uppfattning som de övriga då han berättar att revisorn ska 
agera om styrelsen skriver bort en hel årsvinst i bonus.  
 

5.3 Affärer med hög risk 
 
Det är inte primärt revisorns roll att lägga sig i affärerna, förklarar Dykert. 
Han menar dock att om revisorn ser något uppenbart kan han ha synpunkter 
och funderingar i samband med förvaltningsrevisionen. Han får medhåll av 
Andersson som säger att revisorn inte ska ha åsikter om företaget gör 
affärer med hög risk. Andersson förklarar vidare att det är upp till företaget 
att bedöma hur stora risker de vill ta. Söderlund och Svensson instämmer 
och båda tillägger att ”dåliga affärer får man göra”. Dessa två är också 
inne på att revisorns uppgift istället är att granska att åtagandena redovisas 
på rätt sätt. Svensson betonar att en revisor som har åsikter om affärer är 
inne på den operativa delen, vilket är något som revisorn ska hålla sig ifrån. 
Han poängterar också att det är viktigt att komma ihåg att revisorn inte har 
kompetens till att bedöma affärer.  
 
Andersson berättar att revisorns uppgift är att se om bolagsordningen följs, 
det vill säga om den beskrivning av verksamhetens syfte som finns 
efterlevs. Han förklarar att revisorn ska anmärka i revisionsberättelsen om 
det görs avsteg, men att revisorn i första hand ska påpeka för styrelsen att 
de är inne på ett spår som inte följer verksamhetsidén eller affärsplanen. 
Enligt Andersson krävs det stora och tydliga avsteg för att det ska bli 
aktuellt. Han berättar också att revisorn måste vara säker, det får inte råda 
tveksamheter. Detta på grund av att revisorn kan bli skadeståndsskyldig om 
han anmärker på något som sedan visar sig vara ogrundat. Söderlund, 
Persson och Svensson berör samtliga, liksom Andersson, att revisorn ska se 
att företaget håller sig inom de ramar som anges av bolagsordningen. 
Söderlund berättar också att om det ska göras avsteg från detta dokument 
så måste handlandet vara förankrat i styrelsen.  
 

5.4 Ren revisionsberättelse strax innan ett 
företag går i konkurs  
 
Dykert berättar att revisorn skulle bli väldigt utsatt av alla intressenterna i 
en sådan situation. Han anser att en revisor som hamnar i en sådan här 
situation har brustit i uppmärksamheten. Revisorn har ett ansvar att i 
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granskningen påtala om ett företag börjar komma på obestånd, förklarar 
Dykert. Om en obeståndssituation riskerar att uppstå är revisorn skyldig att 
larma, och styrelsen ska då upprätta en så kallad kontrollbalansräkning, 
berättar han. Persson är helt i överensstämmelse med Dykert. Persson 
tillägger dock att det kan inträffa att en ren revisionsberättelse lämnas men 
att företaget kort därefter ändå går i konkurs. Han berättar att så kan fallet 
vara om det sker något helt oväntat, exempelvis att en stor kund plötsligt 
går i konkurs. I en sådan situation anser inte Persson att revisorn kan 
klandras. 
 
Svensson är inne på samma spår som de två ovanstående då han menar att 
det hela tiden handlar om att utgå ifrån vad styrelsen visste i steg ett och 
vad revisorerna visste då årsredovisningen och revisionsberättelsen 
lämnades. Har företaget haft problem med likvida medel och det var ett 
känt faktum när års- och revisionsberättelsen lämnades så vill revisorn att 
detta ska framkomma i förvaltningsberättelsen, berättar han. Svensson 
framhåller, precis som Persson, att det alltid kan inträffa oväntade 
händelser som kan förorsaka en konkurs. ”Revisorn kan fortsätta sova lugnt 
i sådana fall”, säger han.  
 
Andersson och Söderlund instämmer med övriga i att revisorn ska agera 
om going concern hotas. Dessa båda berör även situationen då företaget 
presenterar en plan för sin överlevnad. Andersson säger att han då mycket 
väl kan skriva en ren revisionsberättelse. Sedan kan det hända att företaget 
går i konkurs men då har revisorn gjort sitt, förklarar han. Söderlund är av 
samma uppfattning och uttryckte ”Jag kan inte skriva i en 
revisionsberättelse att bolaget kanske går i konkurs snart”. Söderlund 
poängterar också att ett bolag som sköter sig, betalar skatter och avgifter i 
tid samt redovisar rätt får gå med förlust.  
 

5.5 Kontrollsystem och beslutsrutiner 
 
Persson menar att styrelse och VD är ansvariga för att intern kontroll finns i 
företaget. Revisorns uppgift är, enligt honom, att anmärka om det finns 
fullständiga brister i systemen. Persson förklarar att interna kontrollen ofta 
handlar om hur mycket jobb de som revisorer måste göra. Dykert är inne på 
samma linje då han menar att revisorn har ett ansvar att granska och påtala 
brister. Han framhäver dock att det sedan är styrelse och ledning som är 
ansvariga för åtgärderna. Andersson sluter upp i samma åsikt vad gäller 
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ansvarsfördelningen. De brister som han finner i granskningen rapporteras 
till olika nivåer i organisationen med ledning av bristens storlek och 
betydelse. Andersson berättar att han i denna rapportering även skriver vad 
han anser bör förbättras. Söderlund ansluter sig till de övriga revisorerna i 
den mening att han endast anser sig ha ett granskningsansvar. Han 
framhåller också att revisorn inte fokuserar på systemens effektivitet. Det 
viktiga, enligt Söderlund, är att bolagets bokföring och system håller en 
sådan kvalitet att det då och då är möjligt att ha en vettig diskussion om hur 
bolaget går egentligen. Han påpekar att det är ett ganska långt steg från 
detta till att ha effektiva kontrollsystem och beslutsunderlag. Söderlund 
berättar också att det blir naturligt att han lämnar vissa tips på vägen när 
han gör sin granskning, den mer konsultativa delen av granskningen. 
 
Svensson berättar att han som revisor ofta får frågor om den interna 
kontrollen. ”Hur ser revisorn på den interna kontrollen?” eller ”Hur är nu 
den interna kontrollen?". En mer naturlig fråga från den som är ansvarig, 
anser han, borde vara i stil med ”att styrelsens utvärderingar av den 
interna kontrollen visar att vi tycker att den fungerar bra, vad tycker du?”. 
Svensson säger att det är alldeles påtagligt att frågan ställs utifrån 
förutsättningen att det är revisorn som ska ha grepp om det hela. Revisorn 
tittar på den interna kontrollen med utgångspunkt i hur den påverkar den 
finansiella rapporteringen, förklarar han. Svensson vill framhålla att detta 
är en mycket viktig nyansering eftersom den interna kontrollen är väldigt 
stor och mycket komplex. Revisorn inriktar sig på den delen som leder 
fram till årsredovisningen och försöker hålla det spåret. Sedan vad gäller 
förvaltningsrevisionen tittar revisorn på hur den interna kontrollen 
organiserats och sedan vid viktiga delar att den hänger ihop, förklarar 
Svensson.  
 

5.6 Information till styrelsen 
 
Det råder samstämmighet bland revisorerna när det gäller information till 
styrelsen. Persson menar att allvarliga synpunkter, som exempelvis att VD 
brutit mot bolagsordningen, ska informeras om. Dykert berättar att den 
information revisorn tillhandahåller är så kallade granskningsrapporter. I 
dessa rapporteras brister och eventuellt också förslag till förbättringar. Han 
vill även framhålla revisorns förebyggande roll när det gäller anmärkningar 
på styrelse och ledning under löpande år vilket inte alltid uppmärksammas 
utåt. Andersson säger att han ska rapportera större brister, exempelvis i den 
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interna kontrollen. Han påpekar också att styrelsen själv måste vara aktiv i 
att söka information. Vidare uttryckte han: ”Och är inte styrelsen aktiv då 
tycker jag styrelsen, då måste ju styrelsen ändå ta sitt ansvar och kunna bli 
ansvariga för att de varit passiva.” Söderlund säger att styrelsen får 
information av revisorn genom en revisionspromemoria, där det beskrivs 
vilka brister som revisorn har funnit genom sin granskning och hur dessa 
har åtgärdats. Svensson berättar att styrelsen kan förvänta sig att revisorn 
informerar om väsentliga och viktiga saker för bolaget om han har funnit 
några sådana under granskningen så att dessa kan rättas till. Även 
Svensson, liksom Andersson, framhäver styrelsens roll att aktivt söka 
information genom att bygga upp system som gör att de får den 
information de behöver.  
 

5.7 Information om VD och övrig 
bolagsledning 
 
Andersson anser att det är styrelsens uppgift att se till att VD sköter sitt 
jobb. I revisionen ingår bara att se till att han inte har misskött sig, menar 
han. Söderlund delar Anderssons åsikt om att revisorn inte ska utvärdera 
hur bra VD har skött sig. Persson är inne på samma linje. Han anser att 
revisorn bara ska ta kontakt med styrelsen om revisorn upptäcker att VD 
eller ledning gjort något allvarligt. Även Svensson kan anses instämma 
med ovanstående. Han säger att revisorn inte är en organisatorisk del i det 
informationsflöde som styrelsen får utan att revisorn är en kompletterande 
del i informationsflödet till styrelsen. Vidare förklarar han att ”Styrelsen 
måste bygga upp ett system som gör att de får den information de behöver, 
dels för att ta rätt beslut men också för att kontrollera att organisationen 
fungerar på ett sådant sätt som styrelsen avsett att det ska fungera”. 
 

5.8 Hänsyn till andra lagar 
 
I denna fråga är revisorerna eniga. Revisorn kommer in i bilden då ett brott 
mot en lag får ekonomiska konsekvenser genom skadeståndsanspråk eller, 
för att dra det ett steg längre, badwill för företaget.  
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5.9 Årsredovisningen  
 
5.9.1 Ansvar och uppgift 
Revisorerna kan sägas vara av samma uppfattning. Deras uppgift är att 
granska årsredovisningen, inte att delta i framtagandet. Svensson berättar 
att det i praktiken uppkommer en rad frågor, bedömningsfrågor, vilka 
diskuteras. Ledningen, VD och ekonomichefen tar upp frågor med revisorn 
och berättar hur de tänkt göra eller frågar om något är möjligt, samt hur 
revisorn ser på saken. Det är mer avstämningar, revisorn får inte vara för 
djupt engagerad i framtagandet, förklarar Svensson. Även Persson, Dykert 
och Söderlund kan sägas vara inne på samma linje. Persson menar att 
revisorn får lämna råd, men inte ha någon aktiv roll. Dykert säger att 
revisorn ska kritisera, men att det sedan är styrelsen och ledningens ansvar 
att det blir korrigerat. Söderlund uttryckte ”Jag får ju inte peta i 
årsredovisningen. Jag får ju inte skriva en rad i årsredovisningen”. 
 
Vad avser ansvarsfrågan för årsredovisningen är det enbart Andersson och 
Svensson som uttryckligen uttalat att det är styrelsen som är ytterst 
ansvarig. Svensson förklarar att det är styrelsen som avlämnar 
årsredovisningen och därmed har ansvaret för den. Han poängterar att det 
alltid är den som avlämnar en produkt som har det primära ansvaret. 
Revisorn har ansvaret att granska årsredovisningen och blir ansvarig om 
denne brustit i granskningen av årsredovisningen. ”Då har vi ett rejält 
ansvar”, säger Svensson.  
 
5.9.2 Förväntningar 
I denna fråga betonar samtliga revisorer begreppet väsentlighet. Revisorn 
ska upptäcka väsentliga fel vilket innebär att det finns mindre fel i 
årsredovisningen.  
 
”Fel finns det i varenda årsredovisning, det är helt klart. Trots att den 
granskas utav bolaget och utav oss.”, säger Persson. Detta uttalande är 
identiskt med betydelsen i Svenssons, ”det finns fel i alla 
årsredovisningar”. Svensson berättar att en vanligt rådande uppfattning är 
att årsredovisningen är en sanning, alltså att det är så här det är! Han 
förklarar att det gäller att vara medveten och komma ihåg att det ligger en 
rad bedömningar i årsredovisningen på väsentliga poster, på 
avskrivningstider, semesterskulder och reserver etcetera. De övriga 
revisorerna framhäver också, mer eller mindre tydligt, att det finns fel i en 
årsredovisning.  



 
 
Revisorns ansvar - Kristallklart eller? [KAPITEL 5] 

[61] 

 
Persson anser att man av en godkänd årsredovisning kan förvänta sig att 
den i allt väsentligt speglar företagets verksamhet. Dykert gör honom 
sällskap då han menar att en läsare ska kunna förvänta sig att 
årsredovisningen i väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av 
företaget. Andersson kan sägas sluta sig till de ovanstående då han säger att 
en godkänd årsredovisning ska ge en bild av företaget som är rimlig. 
 

5.10 Annan information i årsredovisningen 
 
Dykert anser att revisorn har ett granskningsansvar för informationen i hela 
årsredovisningen. Han framhäver att det inkluderar förvaltningsberättelsen. 
Vad gäller prognoser säger Dykert: ”Vi granskar att han inte är helt ute 
och cyklar och har felaktiga fakta. Men i övrigt är det hans spelplan.” 
Svensson kan sägas ge Dykert medhåll. Han berättar att revisorn bedömer 
all information utifrån ett väsentlighetskriterium men även ett 
riskkriterium. I förvaltningsberättelsen tittar revisorn på att saker och ting 
hänger samman. När det gäller prognoser uttalar revisorn inte gärna sig 
konkret, berättar han. Om företaget har en budget som styrker 
resonemanget samt att omvärldsfaktorer och information i övrigt säger att 
det verkar riktigt, så säger revisorn att det är okej. Även Andersson är inne 
på att revisorn ska se att det finns något slags underlag till prognoser som 
görs, ”att det inte är några fantasiprognoser”, som han uttryckte sig. 
Persson uttalade sig inte i frågan då han inte arbetar med klienter som avger 
prognoser och liknande.  
 
Söderlund kan anses skilja sig något från övriga. Han säger att revisorn har 
samma ansvar på varenda bokstav i årsredovisningen. Därför behöver han 
revisionsbevis för förvaltningsberättelsen och eventuella prognoser. 
Prognoserna ska ge en rättvisande bild och vara underbyggda med fakta, 
anser han. Det får varken vara för positivt eller för negativt. 
 

5.11 Den löpande bokföringen 
 
Persson anser att revisorns uppgift är att se att bokföringen är a jour, att inte 
stora högar ligger obokförda. Andersson och Dreijer kan anses göra 
Persson sällskap. Dykert menar att det är en av revisorns primära roller att 
granska att den löpande bokföringen fungerar. Andersson instämmer samt 
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framhåller att revisorn ska anmärka om brister upptäcks. Om avstämningar 
inte görs eller att bokföringen släpar efter anser Andersson att det är dags 
att anmärka. Söderlund följer ungefär samma linje då han framhåller vikten 
av att följa lagens krav. ”Om de sitter med sådana här gammaldags böcker 
så det tar jätte lång tid. Det kan inte jag ha synpunkter på, bara det funkar 
och de bokför i rätt tid enligt bokföringslagens krav och så.” 
 
Svensson är av samma uppfattning men uttrycker sig på ett lite annorlunda 
sätt. Revisorn har inte något ansvar alls för att den löpande bokföringen ska 
fungera. Däremot har revisorn ett ansvar att säga till när den inte fungerar. 
Det behöver inte vara så att hela bokföringen inte fungerar utan det kan 
vara så att vissa redskap eller sidoordnade system inte fungerar men som är 
väsentliga för funktionen, förklarar han. 
 

5.12 Ekonomiska oegentligheter 
 
Dykert menar att denna del av uppdraget finns väl beskrivet i ABL och 
enligt god revisionssed. I riskanalysen som görs inför granskaningen ska 
revisorn bedöma risken för oegentligheter. ”I första hand gäller detta 
oegentligheter som, om de realiseras i händelser, i väsentlig grad skulle 
påverka bolagets resultat och ställning eller frågan om ansvarsfrihet” 
säger Dykert. Han framhåller även att revisorns granskning inte har till 
självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter i 
verksamheten.  
 
Andersson påpekar, liksom Dykert, att det inte ingår i revisionen att 
upptäcka oegentligheter. Det skulle kräva en helt annan typ av revision än 
vad som görs idag menar han. Det är naturligt att den som begår brott inom 
företaget försöker dölja det vilket skulle kräva helt andra revisorsinsatser. 
Detta framhålls även av Persson. Söderlund är också inne på samma bana. 
Han framhäver att oegentligheter som upptäcks ofta uppmärksammas av en 
slump. Vidare säger han att man kan tvista om det är revisorns ansvar över 
huvud taget att upptäcka det. Om revisorn fått indikationer så ska han 
försöka kolla upp det anser Söderlund. Utöver detta anser han inte att 
revisorn kan göra så mycket. Svensson har inte svarat på denna fråga. 
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[KAPITEL 6] 

EN JÄMFÖRELSE 
 
I detta, uppsatsen näst sista, 
kapitel analyseras den insamlade 
empirin och jämförelser görs 
mellan grupperna; revisorer och 
styrelseledamöter samt inom 
grupperna. Vidare görs 
jämförelser med vad som sägs i 
lagar och rekommendationer i 
ämnet revisorns ansvar.  
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Styrelsen, revisorn och lagen 
 
Vi kommer inledningsvis att gå igenom de områden som diskuterats med 
intervjupersonerna och fokusera på vilka oklarheter respektive 
samstämmigheter som finns inom och mellan grupperna. En återkoppling 
kommer också att göras till vad som sägs i teorin, det vill säga lagar och 
rekommendationer. Vi kommer även för att åskådliggöra förhållandet 
mellan revisorernas och styrelseledamöternas uppfattningar samt teorin, att 
avsluta varje avsnitt med en figur som ett komplement till texten.  
 
6.1.1 Potentiella hot 
Samtliga respondenter, såväl styrelseledamöter som revisorer, är eniga i 
frågan om att revisorn inte har någon skyldighet att granska om det 
föreligger några potentiella hot mot företaget. Detta får också anses vara i 
överensstämmelse med god revisionssed.  
 
Vi har dock funnit en annan skillnad mellan respondenterna som är 
intressant. Denna skillnad berör revisorns skyldighet att informera om 
denne, trots att det ej ingår i granskningen, upptäcker något som kan hota 
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företaget. Samtliga styrelseledamöter, Tivéus reserverat, anser att revisorn 
gärna får informera om han har vetskap om sådana faktorer. Lüning ställer 
högre krav då han anser att revisorn har en form av lojalitetsplikt gentemot 
bolaget och därför har en skyldighet att informera om händelser som kan 
hota bolagets fortlevnad. Ericson kan sägas vara inne på samma linje som 
Lüning då han är av åsikten att revisorn, precis som alla andra, ska 
informera om de upptäcker något. Dessa två respondenter anser alltså, till 
skillnad från övriga, att revisorn har en skyldighet att informera. Vi har 
dock ställt oss frågande till vilken innebörd de övriga ledamöterna lägger i 
uttryck som ”gärna mottager”, ”välkomnar” osv. Vi frågar oss vad de 
skulle svara på en fråga som lyder enligt följande: Anta att revisorn 
upptäckt något som är av vikt för företaget, anser du då att revisorn ska 
informera styrelsen om detta? Om svaret skulle vara ja, vilket vi inte finner 
helt osannolikt, så anser vi att innebörden av ”gärna mottager” och 
”välkomnar” går mer mot att revisorn ska. Detta skulle då vara i linje med 
Ericson och Lüning och alltså innebära att revisorn på sätt och vis åläggs 
ett ansvar.  
 
Åsikterna bland revisorerna är relativt samstämmiga men uttrycks på olika 
sätt. Andersson anser inte att revisorn ska ta kontakt med styrelsen för att 
informera eller kontrollera om företaget känner till att det exempelvis har 
dykt upp en konkurrent. För revisorns del, anser han, handlar detta istället 
om att se hur granskningen av bolaget påverkas. Svensson, Söderlund och 
Persson för ett liknande resonemang. De anser visserligen att en dialog ska 
föras med företaget, men detta för att se hur granskningen påverkas. De 
uttrycker således inte någon allmän skyldighet att tipsa bolaget. Dykert, får 
anses skilja sig något från övriga, framförallt jämfört med Andersson. Han 
anser nämligen att revisorn faktiskt kan, som han uttryckte det, ”hinta” 
styrelsen om stora förändringar som är på gång. Han betonar dock att detta 
inte är revisorns primära roll.  
 
Vi upplever att revisorerna inte riktigt kan anses instämma i någondera av 
styrelseledamöternas påståenden, vare sig de som kräver eller de som 
välkomnar information. Även om flera av revisorerna anser att bolaget ska 
konsulteras i denna fråga, vilket även styrelseledamöterna i olika grad 
anser, frågar vi oss ändock om inte det underliggande argumentet för denna 
kommunikation skiljer sig mellan grupperna. Styrelseledamöterna förväntar 
sig information av revisorn mer med anledning av revisorns välvilja för 
bolagets bästa, medan revisorerna tar kontakt med företaget för att se hur 
granskningen kan kommat att påverkas. Revisorerna ser sig inte som någon 
del i företagets ”allmänna informationskanal”. Här ser vi alltså en viss 
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skillnad mellan våra respondentgrupper, där styrelseledamöterna kan sägas 
förvänta sig mer av revisorn än vad revisorerna själva anser sig vara 
skyldiga att erbjuda. Lüning och Ericson som anser att revisorn ska 
informera får utan tvekan anses ge revisorn ett större ansvar än vad 
revisorerna själva anser sig ha. Frågan är var övriga ledamöter, med 
reservation för Tivéus, kan placeras. Om vår hypotes ovan, gällande 
betydelsen av ”gärna välkomnar”, skulle anses stämma, är även övriga 
ledamöter av samma uppfattning som Ericson och Lüning. Om hypotesen 
saknar relevans, får de anses vara samstämmiga med revisorernas syn samt 
god revisionssed. Vi kan inte finna något stöd i lag eller god revisionssed 
för att revisorn har en skyldighet att informera om potentiella hot mot 
bolaget. Revisorn har en skyldighet att agera om antagandet om going 
concern, som styrelsen gjort i årsredovisningen, kan ifrågasättas. 
Värderingsposter i redovisningen kan då komma att omprövas. Om 
revisorn upptäcker att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer ska en 
upplysning om detta finnas i revisionsberättelsen. 
 
Sammantaget synes alltså alla parter eniga om att det inte är revisorns 
uppgift att granska och upptäcka potentiella hot. Däremot är parterna inte 
ense om revisorns informationsplikt om denne ändock upptäcker faktorer 
som skulle kunna utgöra potentiella hot bolagets verksamhet och 
fortlevnad. Styrelseledamöterna ålägger härvidlag revisorn ett större ansvar 
än vad revisorerna anser sig vara skyldiga att ta. Illustrationen nedan visar 
detta förhållande genom att styrelseledamöternas ring blir något större än 
revisorernas och lagens. Detta för att visa att ledamöterna ålägger 
revisorerna ett större ansvar än vad revisorerna anser sig ansvariga för. 
Information, som är kursiverat i bilden, ska exemplifiera vari skillnaden i 
uppfattning finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; potentiella hot  
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6.1.2 Incitamentprogram 
Samtliga styrelseledamöter och revisorer är eniga om att det är styrelsens 
uppgift att fatta beslut om incitamentprogram, varför styrelsen också är 
ansvarig för dessa. Revisorn uppgifter innefattar inte att bedöma och 
avgöra hur generösa löner olika individer i bolaget ska ha. Så länge 
styrelsen håller sig inom lagens ramar ska inte revisorn agera. Revisorerna 
anser att de ska blanda sig i styrelsens beslut endast om det är frågan om så 
stora belopp att företagets verksamhet kan hotas eller då det finns risk för 
ansenlig skada för aktieägarna. Om incitamentprogram inte är 
sanktionerade av styrelsen anser revisorerna att de har skyldighet att agera. 
Vidare ska revisorn granska att åtgärderna redovisats på ett korrekt sätt. 
Detta får även anses vara i överensstämmelse med god revisionssed. Det 
faktum att styrelseledamöterna vill fråga revisorn om råd i denna fråga 
samt att de gärna mottar hans synpunkter anser vi inte vara att ålägga 
revisorn ett ansvar. Ledamöterna kräver inte något av revisorn och de är väl 
medvetna om att det är styrelsen som har att fatta beslut i dessa frågor. När 
generösa incitamentprogram kommer till allmän kännedom uppstår inte 
sällan frågeställningar omkring vilka som beslutat om förmånerna samt 
vilka som granskat och godkänt dem. Brister styrelsen i handläggningen i 
dessa sammanhang kan incitamentprogrammen bli oerhört vidlyftiga och 
kostsamma för bolaget vilket inte sällan skadar bolagets ekonomi och dess 
goodwill. På senare år har detta inträffat i flera bolag. Som framgår av 
respondenternas svar i vår undersökning är enigheten i frågan stor varför vi 
anser det vara anmärkningsvärt att det vid mediala granskningar av 
incitamentprogram som ”spårat ur” inte går att få fram någon person eller 
grupp villig att ta ansvar för den uppkomna situationen. 
 
 
 
 
 
 
Figur 5, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; incitamentprogram 
 
6.1.3 Affärer med hög risk  
Revisorerna är helt eniga i frågan. De anser inte att revisorn ska lägga sig i 
vilka affärer bolaget gör så länge de görs inom lagen och bolagsordningens 
ramar. Revisorerna anser att de ska se till att företaget redovisar 
verksamheten korrekt. Revisorsgruppen anser inte att de i övrigt ska ha 
några åsikter beträffande företagets affärer. Svensson, som är revisor, 
framhäver tydligt att revisorn inte kan ha synpunkter på företagets affärer 
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eftersom denne då skulle vara inne på den operativa delen Detta är ett 
område revisorn ska hålla sig ifrån. Revisorn har inte till uppgift att granska 
och bedöma företagets affärer, vilket får anses vara i enlighet med god 
revisionssed. Revisorn har heller ingen skyldighet att ifrågasätta styrelsens 
agerande. Det är styrelsens uppgift att bestämma vilken risknivå förtaget 
ska ha.  
 
Ingen av ledamöterna anser att det ingår i revisorns uppgift att särskilt 
granska och ha åsikter om företagets affärer. Däremot finns en uppfattning 
att revisorn kan lämna synpunkter. Styrelseledamoten Lüning anser att 
revisorn har att tillvarata bolagets intresse och därför bör denne informera 
om de uppfattar en affär vara förenad med hög risk och att styrelsen kan 
vara på väg ”åt fel håll” när det gäller risktagande. Även ledamöterna 
Dreijer, Tivéus och Berggren är inne på samma spår, då de gärna ser att 
revisorn informerar om han har något att tillföra. Vi anser detta vara att 
ålägga revisorn ett större ansvar än vad som kan anses följa av god 
revisionssed samt vad revisorerna gett uttryck för. Detta antagande har sin 
grund i att dessa styrelseledamöter, enligt vår uppfattning, mer eller 
mindre, anser att revisorn ska delge sina synpunkter till styrelsen om det är 
så att denne har något att bidra med. Denna synpunkt kan vi inte finna att 
revisorerna helt stämmer in i. Revisorerna uppfattar tvärtom inte att de har 
någon uppgift att uppmärksamma företaget på olika händelser som kan har 
betydelse för de framtida möjligheterna i en bransch eller i övrigt komma 
med synpunkter vad avser bolagets affärer. De ska inte agera så länge inget 
allvarligt pågår som står i strid med lagens skrivning beträffande 
redovisning. Vi uppfattar att revisorerna inte anser sig ha samma 
”förebyggande” uppgift som styrelseledamöterna förväntar sig av dem.  
 
Ericson och Zaunders, anser vi, skiljer sig något från övriga ledamöter. De 
anser visserligen att revisorn ska rapportera, men det handlar enbart om han 
upptäcker något onormalt eller att det finns risker som styrelsen 
uppenbarligen försummat. De anser inte att revisorn ska ha några 
synpunkter i övrigt. Detta anser vi vara i överensstämmelse med vad som 
sägs i lag och rekommendationer. 
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Figur 6, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; affärer med hög risk 
 
6.1.4 Ansvar för going concern 
Alla styrelseledamöterna som har uttalat sig i frågan är av åsikten att om 
revisorn upptäcker att affärerna är av sådant slag att det föreligger risk för 
konkurs ska han varna styrelsen. Flertalet av styrelseledamöterna anser att 
revisorn inte har skött sitt jobb om han avger en ren revisionsberättelse 
trots att det vid tidpunkten för avlämnandet fanns en påtaglig konkursrisk. 
Detta ska revisorn uppmärksamma, anser styrelseledamöterna. Om något 
oväntat skulle inträffa precis efter det att en ren revisionsberättelse har 
lämnats så är det ingen styrelseledamot som ålägger revisorn någon skuld 
för detta. De kan således anses instämma i antagandet att det inte föreligger 
någon direkt korrelation mellan en ren revisionsberättelse och konkurs, dvs. 
att en ren revisionsberättelse inte utgör någon garanti för företagets 
framtida fortlevnad. Detta är något som även uttryckligen står att läsa i RS 
570. Revisorn kan inte ses som ansvarig om företaget går i konkurs, under 
förutsättning att revisorn fullgjort sitt uppdrag. Det är detta som med Alvin 
& Loebbeckes terminologi kan benämnas ”business failure”, vilket skall 
skiljas från ”audit failure”.  
 
Revisorernas syn skiljer sig inte nämnvärt från styrelseledamöternas. De 
anser att en revisor ska upptäcka om omständigheterna har varit sådana 
under en längre tid att det finns risk för konkurs. Enligt Alvin & Loebbecke 
anser revisorerna således att det föreligger en ”audit failure” om revisorn 
inte uppmärksammar dessa omständigheter. Revisorerna vill dock 
framhålla att de naturligtvis inte kan lastas för sådana oväntade händelser 
som att en stor kund helt plötsligt går i konkurs och att detta får till följd att 
det granskade bolagets fortsatta verksamhet allvarligt hotas. Detta är ett 
tydligt exempel på en ”business failure” således inte en ”audit failure”. 
Revisorn kan då han har uppmärksammat en konkursrisk ta kontakt med 
bolaget som då presenterar planer som visar att företaget har förutsättningar 
att kunna leva vidare. Efter dessa undersökningar avger revisorn en ren 
revisionsberättelse. Om företagets scenario sedan inte faller in, får revisorn 
anses ”ha gjort sitt” och han kan inte lastas för den uppkomna situationen, 
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dvs. det kan inte anses vara en ”audit failure”. Detta utryckte Andersson 
och Söderlund.  
 
Om going concern är hotad så förutsätts alltså revisorn reagera och agera. 
Detta är något alla parter är överens om. Samtliga anser att revisorn inte 
skött sitt uppdrag om en ren revisionsberättelse lämnas och det sedan visar 
sig att det redan vid granskningen förelåg en avsevärd konkursrisk. Om 
något oväntat sker så är det ingen som ålägger revisorn ett ansvar om 
företaget går i konkurs. Det finns således en samstämmighet mellan det 
ansvar styrelseledamöterna ålägger revisorerna och vad revisorerna själva 
anser om sitt ansvar, samt vad som följer av lag och god revisionssed.  
 
 
 
 
 
Figur 7, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; ren 
revisionsberättelse strax innan konkurs 
 
Trots denna enighet finns en intressant aspekt. Den fråga vi ställer oss är 
om det bara är revisorn som ska agera i dessa lägen. Vad har styrelsen och 
företagsledningen för ansvar att agera när bolaget riskerar att hamna på 
obestånd? Det är styrelsen som är ansvarig för att en årsredovisning 
upprättas. En grundläggande princip för årsredovisningen är antagandet om 
going concern, vilket alltså styrelsen har att ta ställning till. Revisorn, å sin 
sida, ska granska styrelsens ställningstagande. I första läget är det alltså 
styrelsen som ska bedöma om going concern föreligger och borde då inte 
vara beroende av att revisorn ska varna. Vi anser det märkligt att ingen 
styrelseledamot tydligare tar på sig ansvar i denna fråga. Endast Berggren 
antyder att det är ovanligt att inte styrelsen redan har agerat och reagerat 
innan revisorn griper in.  
 
6.1.5 Den interna kontrollen 
Samtliga revisorer betonar att det är styrelsen som är ansvarig för den 
interna kontrollen, vilket även är överensstämmande med 
ansvarsfördelningen enligt lag och det står även uttryckligen att läsa i RS 
209. Revisorerna anser sig ha en granskande roll när det gäller 
kontrollsystemen.  
 
Svensson framhåller att han som revisor enbart granskar en begränsad del 
av den interna kontrollen. Den del som leder fram till finansiella den 
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rapporteringen. När det gäller denna del uttalar han sig sedan huruvida den 
interna kontrollen är av bra kvalitet eller ej. Svensson gör alltså en slags 
kvalitetsbedömning. Vi uppfattar att Svenssons ställningstagande skiljer sig 
något från bland annat Söderlund som vill framhäva att han som revisor 
inte undersöker effektiviteten. Persson framhåller att endast allvarliga 
brister rapporteras. Revisorn har inte, vilket uttrycks i RS 400, till uppgift 
att granska systemen för att bedöma om de är tillräckliga ur 
företagsledningens synvinkel. Någon effektivitetsbedömning är således inte 
aktuell utan endast rapportering av väsentliga brister. Andersson berättar att 
han när han upptäcker brister, stora som små, påpekar vad som kan 
förbättras. Frågan är vilken betydelse ordet brister har i detta sammanhang. 
Det skulle kunna vara så att Andersson i ordet brister innefattar allt  han 
upptäcker som kan göras bättre. Om detta antagande stämmer anser vi att 
Andersson gör en slags kvalitetsbedömning och således gör mer än vad 
som vad som ligger i den lagstadgade uppgiften. 
 
Vi anser att några av revisorerna troligen åtar sig ett större ansvar än de 
behöver. Svensson och Andersson kan inte direkt sägas ta avstånd från att 
genomföra någon form av effektivitetsbedömning. Vi anser att de på detta 
sätt åtar sig ett större ansvar för systemen än vad de behöver och vad övriga 
revisorer gör.  
 
Styrelseledamöterna är av lite olika uppfattningar. Det verkar råda en del 
oklarheter på detta område. Lüning uttalar sig om att det är en mycket 
viktig uppgift för revisorn att se till att de interna kontrollsystemen 
fungerar. Om inte systemen fungerar kan inte styrelsen sköta sitt jobb, 
menar han. Vi uppfattar att Lüning visserligen ser styrelsen som ansvarig 
för förvaltningen av bolaget. Dock lägger han ett stort ansvar på revisorn 
för att denne ska se till att systemen fungerar. Revisorns uppgift enligt 
teorin är att påtala att systemen inte fungerar, inte att se till att de fungerar. 
Revisorn ska informera om väsentliga brister som upptäcks, men styrelsens 
möjlighet att kunna sköta sitt jobb är inte på något vis avhängigt revisorn. 
Eftersom en revisor inte är skyldig att bedöma effektiviteten i systemen, 
anser vi att Lüning överför en del av sitt eget ansvar på revisorn. 
 
Dreijer uttrycker att: ”revisorn ingår naturligtvis som en del i våra 
kontrollsystem”. Man bör ha i åtanke att denna formulering kan ha flera 
betydelser, men det är ändå något som vi inte anser vara i överens- 
stämmelse med revisorns roll. Revisorn är en extern granskare som ska 
bedöma eventuella brister i den kontroll som finns och inte en del av den 
interna kontrollen. Styrelsen ska inte ta hänsyn till att en revisor granskar 
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företaget när den utformar sina kontrollsystem. Med detta resonemang som 
grund anser vi att Dreijer överför en del av sitt ansvar på revisorn.  
 
Zaunders är inne på linjen att styrelsen utformar system som revisorerna 
sedan ska granska och rapportera de eventuella brister han finner. Frågan är 
dock vilka brister han avser. Frågan är om det är en kvalitetsgranskning av 
systemen Zaunders avser, eller om det är frågan om att ”slå larm” vid 
allvarliga brister. Revisorn ska inte bedöma effektiviteten i den interna 
kontrollen enligt lag och sed. Berggren anser att det är revisorns uppgift att 
se till att det finns kontrollsystem och beslutsrutiner, men att det är 
styrelsens ansvar att upprätta systemen. Vidare säger han att det är 
revisorns skyldighet att kräva åtgärder om brister upptäcks i 
kontrollsystemen. Även här, liksom i Zaunders fall, kan frågan ställas vad 
man lägger för betydelse i ordet ”brister”. Om Zaunders och Berggren 
lägger en mer djupgående betydelse i ordet brister, anser vi att de är inne på 
samma spår som Lüning. Även Tivéus, anser vi, vara av samma 
uppfattning. Hon berättar om hur styrelsen arbetar med kontrollen, att de 
kräver genomgångar av olika system. Vidare anser Tivéus att revisionen 
har en central roll, ”det är ju den mest viktiga kontrollapparaten i 
grunden”, säger hon. Revisorn ska se till att kontrollerna fungerar, 
fortsätter hon. Den sista formuleringen, anser vi, ger revisorn ett mer 
långtgående ansvar än vad som följer av teorin.  
 
Vi anser att styrelseledamöterna ålägger revisorerna ett stort ansvar i denna 
fråga, större än vad som får anses följa av god revisionssed. Vi anser vidare 
att ledamöterna överför en del av sitt eget ansvar på revisorn. Vid en 
jämförelse av styrelseledamöternas åsikter i förhållande till revisorernas ser 
vi att en relativt god överensstämmelse föreligger. Några av revisorerna ger 
uttryck för att de faktiskt ”ser till att systemen fungerar” genom att 
rapportera alla brister, alltså inte enbart väsentliga brister, och även genom 
att lämna förslag till förbättringar. Revisorerna åtar sig, enligt vår 
uppfattning, på detta sätt en del av styrelsens uppgifter. Viktigt är dock att 
notera att detta avser bara en del av det interna kontrollsystemet, det som 
leder fram till den ekonomiska rapporteringen. Vi har en känsla av att 
styrelseledamöterna förutsätter att revisorn ska vara aktiv även i andra delar 
av de interna kontrollsystemen.  
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Figur 8, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; intern kontroll 
 
Vi anser det en aning anmärkningsvärt att styrelseledamöterna inte 
framhåller sin egen roll på ett tydligare sätt när det gäller kontrollsystemen. 
Styrelsen har ju uttryckligen detta ansvar enligt ABL 8 kap 3 §. Revisorns 
roll är, i förhållande till styrelsen, mer sidoordnad i denna fråga. Trots detta 
verkar styrelseledamöterna förvänta sig mycket av revisorn i dessa 
sammanhang. De överför, enligt vår uppfattning, en stor del av sitt ansvar 
på revisorn. 
 
6.1.6 Information 
När det gäller information från revisorn är styrelseledamöterna relativt 
eniga. Berggren vill ha information om vad revisorerna har funnit i 
siffergranskningen. Han är också intresserad av revisorernas synpunkter i 
värderingsfrågor. Dreijer berättar att han får information från revisorerna i 
ett så kallat management letter. Där sammanfattar revisorerna sina intryck 
och de noteringar som de har gjort under året. Tivéus har liknande 
erfarenheter och berättar att styrelsen får en utförlig dragning om vad 
revisorerna har hittat i revisionen. Zaunders vill ha information från 
revisorn om brister, om de inte åtgärdats eller är grava. Ericson och Lüning 
är inne på samma linje och vill ha information om allt inte står rätt till. 
Dessa åsikter framkom när vi frågade vilken information 
styrelseledamöterna förväntade sig att revisorn ska bistå med. En intressant 
aspekt är att vi, när det gäller övriga frågor, fick många svar där 
styrelseledamöterna välkomnade revisorns synpunkter. Denna inställning 
finns hos flertalet styrelseledamöter men är genomgående tydligast hos 
Lüning och Ericson som vill ha information om allt revisorn upptäcker. De 
anser det vara revisorns skyldighet.  
 
Även bland revisorerna är samstämmigheten stor. Samtliga revisorer är 
inne på att de ska informera om brister som de har funnit i granskningen. 
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Sammantaget kan information således sägas gälla brister, som är 
väsentliga. Mycket av revisorns kommunikation med bolaget sker med 
företagsledning och ekonomiavdelning. Det är inte speciellt ofta som 
styrelsen måste involveras.  
 
Enligt ABL har revisorn att avge en revisionsberättelse. Av god 
revisionssed följer att revisorn bör informera företaget om brister som 
upptäcks genom granskningen för att ge företaget möjlighet att åtgärda 
dessa och därigenom undvika en oren revisionsberättelse. Denna 
beskrivning av revisorns uppgift, anser vi, stämmer bra med revisorernas 
uppfattning om vad som ska utföras. Ser vi till styrelseledamöternas svar på 
just informationsfrågan kan deras syn anses stämma väl överens med 
revisorernas uppfattning och teorin. Det som dock har framkommit i andra 
frågor är att styrelseledamöterna gärna mottar information i många frågor. 
Detta kan antyda att de ger revisorerna ett större ansvar än vad som följer 
av lag och god revisionssed. Detta fenomen återkommer vi till längre fram i 
kapitlet.  
 
 
 
 
 
Figur 9, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; information (utan 
hänsyn till svar på övriga frågor) 
 
6.1.7 Information om VD och övrig ledning  
När det gäller att informera styrelsen om VD och företagsledningens 
”handel och vandel” går åsikterna något isär. Styrelseledamoten Dreijer 
menar att revisorn inte har någon generell uppgift att granska och bedöma 
ledningen utan detta är styrelsens uppgift. Försummelser som är så 
allvarliga att de kan medföra skadeståndsskyldighet ska revisorn anmäla till 
styrelsen, säger Dreijer. Även Ericson anser att det är styrelsens roll att 
övervaka. Han säger dock att då revisorn har en sådan insyn i bolaget så 
kan han komma med information om han märker att VD och ledning inte 
fullgör sitt uppdrag på ett acceptabelt sätt. Berggren uttalar sig inte 
uttryckligen om revisorns skyldighet att informera men han räknar med att 
revisorn kan ha synpunkter på ledande personer i företaget. Detta kan 
exempelvis handla om att bolagets expansion har gjort att företaget har, 
som Berggren uttryckte det, ”vuxit ifrån” en person i en ledande befattning 
och att revisorn med sin erfarenhet påpekar detta. Lüning uttrycker att han 
också genom revisorn utövar kontroll över företagsledningen. Revisorn slår 
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larm om någonting inte känns bra och om de är oroliga över något, säger 
han. När det gäller Tivéus och Zaunders saknar vi deras åsikter i denna 
fråga. 
 
Revisorerna, som har uttalat sig, är eniga och menar att det inte är revisorns 
uppgift att bedöma och informera styrelsen beträffande VD och ledning 
annat än i de fall då VD och/eller ledning har brustit i den av lagen ålagda 
uppgiften eller om de har överskridit sina befogenheter enligt 
bolagsordningen. Det är detta revisorn enligt lagen har att uttala sig om i 
revisionsberättelsen. Svensson menar att revisorerna inte är en 
organisatorisk del i det informationsflöde som når styrelsen. Revisorn är 
enbart en kompletterande del. Vidare uttryckte Svensson följande: 
”Styrelsen ska bygga upp ett system som gör att de får den information de 
behöver, dels för att ta rätt beslut men dels också för att kontrollera att 
organisationen fungerar på det sätt styrelsen har avsett att den ska 
fungera.” Det är i överensstämmelse med vad som framkommer i ABL. 
Revisorns uppgift är att se huruvida styrelsen uppfyller sina plikter. I övrigt 
torde inte revisorn ha någon skyldighet att informera. Revisorn skall 
informera styrelsen om fel och brister som är att hänföra till områden som 
delegerats till VD, detta för att fel ska kunna åtgärdas och således undvika 
en oren revisionsberättelse.  
 
Som synes finns det en viss åsiktsskillnad, såväl inom styrelsegruppen, som 
mellan styrelseledamöter och revisorer. Samtliga som har berört området, 
är dock eniga om att revisorn inte har någon övervakningsplikt. Det som 
skiljer är uppfattningen om revisorns kommunikation om denne upptäcker 
något. Ericson, Lüning och Berggren förväntar sig en viss information från 
revisorn om det är så att denne upptäcker någonting. Vi upplever inte att 
det enbart handlar om lagöverträdelser eller brister av det slag som skulle 
kunna föranleda en oren revisionsberättelse utan att det även här, som i ett 
antal andra fall, handlar om information av mer allmän karaktär. Detta 
anser vi vara att ålägga revisorn ett visst ansvar, vilket skiljer sig från 
revisorernas uppfattning i frågan och vad som följer av god revisionssed. 
Sammanfattningsvis kan styrelseledamöterna generellt, även om det finns 
en viss variation i svaren, anses ålägga revisorerna ett större ansvar än vad 
som följer av teorin och vad revisorerna anser.  
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Figur 10, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; information om VD 
och lednings agerande 
 
6.1.8 Arbetsmarknadslagar och andra lagar 
Revisorerna framhåller, när det gäller brott mot arbetsmarknadslagar, att 
det endast är en fråga som blir aktuell för revisorn om ett brott mot 
arbetsmarknadslagarna är av så allvarlig art att det skulle ge stora 
ekonomiska konsekvenser för bolaget. I övrigt anser sig revisorerna inte ha 
någon skyldighet att granska eller upptäcka huruvida överträdelser gjorts. 
Detta stöds också av RS 250. Det ingår inte i revisionsuppdraget att utföra 
granskningsåtgärder avseende företagets efterlevnad av lagar. Revisorn 
skall dock ”vara medveten om att överträdelser av lagar och föreskrifter 
från företagets sida kan ha väsentlig inverkan på årsredovisningen och 
bedömningen av företagsledningens förvaltning”. Därför ska revisorn, 
enligt RS 200, ha en skeptisk inställning och vara införstådd med att 
granskningen kan avslöja förhållanden eller händelser som kan ge upphov 
till frågor om huruvida företaget följer lagar och föreskrifter.  
 
Styrelseledamöterna anser inte heller att någon granskning av 
lagöverträdelser ingår i revisorns granskningsuppgift. Men återigen 
förväntar sig några ledamöter information i de fall då revisorn fått vetskap 
om en händelse av detta slag. Dreijer menar att det ska föras en dialog. 
Ericson är, som framgått tidigare, av åsikten att alla som upptäcker något 
lagvidrigt eller annat som kan vara av betydelse för bolaget, ska informera, 
vilket han även betonar här. Berggren uttrycker bland annat att revisorn 
naturligtvis ska rapportera om han har upptäckt något av vikt. Detta är 
också i överensstämmelse med RS 250, där det framgår att revisorn så snart 
som möjligt ska informera eller försäkra sig om att styrelse och ledning har 
vetskap om det som upptäckts. Det gäller dock endast om det rör sig om 
förhållanden som kommer att kunna få större konsekvenser för företaget. 
 
I denna fråga är revisorerna och styrelseledamöterna relativt eniga kring 
revisorns ansvar att uppdaga lagöverträdelser. Åsikterna stöds också av vad 
som sägs i teorin. Ingen av respondenterna tycker att lagöverträdelser är 
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något som kan ”skyllas” på revisorn. När det gäller kommunikationen är vi 
av uppfattningen att motiven skiljer sig en del. Revisorerna utgår, när det 
gäller information, ifrån påverkan på sin granskningsinsats medan 
styrelseledamöterna vill ha information för att kunna förvalta bolaget. 
Frågan som vi ställer oss är om styrelseledamöterna är av uppfattningen att 
det endast ska rapporteras när det handlar om sådant som kommer att 
medföra större konsekvenser för företaget, exempelvis stora skadestånd. Vi 
uppfattar inte att det är händelser i den storleksordningen som ledamöterna 
åsyftar på. Vi tolkar att det i större utsträckning handlar om att 
styrelseledamöterna anser att revisorn ska tillvarata bolagets intresse. Vi 
anser att styrelseledamöterna ålägger revisorn ett större ansvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; arbetsmarknads- 
lagar och andra lagar 
 
6.1.9 Årsredovisningen 
 
6.1.9.1 Ansvar 
Alla respondenter, såväl revisorer som styrelseledamöter, är eniga om att 
revisorns uppgift när det gäller årsredovisningen är att granska det material 
som bolaget tar fram. Detta stöds också av vad som sägs i teorin. Det kan 
föras diskussioner kring bedömningsfrågor och vilka metoder som ska 
användas. Samtliga är eniga om att det är styrelse och VD som bär ansvaret 
för årsredovisningen, vilket även betonats starkt av flera. Detta är också i 
överensstämmelse med teorin. 
 
 
 
 
 
Figur 12, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; årsredovisningen 
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6.1.9.2 Förväntningar  
Alla parter förväntar sig att en årsredovisning ska ge en rättvisande bild av 
verksamheten och att den ska följa lagar och regler. När det däremot gäller 
eventuella felaktigheter i årsredovisningen är uppfattningarna delade. 
Zaunders uttrycker tydligt att det finns fel i alla årsredovisningar. Detta är 
en åsikt som också revisorerna skriver under på och som även 
överensstämmer med god revisionssed. Revisionen utgår från väsentlighet 
och risk, vilket innebär att väsentliga fel ska upptäckas. Detta finns även 
uttryckt i revisionsberättelsen där det står att läsa ”Revisionen har utförts i 
enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel.” 
Det föreligger alltid en viss revisionsrisk med anledning av att det finns en 
upptäcktsrisk. Med andra ord, det finns en risk att revisorn gör ett felaktigt 
uttalande med anledning av att inte alla väsentliga fel upptäckts. 
Revisorernas åsikter överensstämmer helt med det som rekommen- 
dationerna anger.  
 
Ericson påpekar att en årsredovisning som är godkänd av revisorn är 
formellt korrekt. En av revisorns uppgifter är att utgöra en garant för detta. 
Ericson säger även att ”det man har revisorn till är att se till att det inte 
blir fel”. Vi tolkar detta som att Ericson anser att revisorn inte har skött sitt 
jobb om det finns fel i en godkänd årsredovisning, det vill säga att det 
föreligger en ”audit failure”. Visserligen säger han att ”det kan finnas fel, 
alla kan göra fel”, men detta uppfattar vi som något mer allmänt, alltså att 
det kan hända någon gång då och då, inte att det i varje årsredovisning 
vanligen finns felaktigheter. Vi upplever således att Ericson ålägger 
revisorn ett stort ansvar, han förväntar sig mer av revisorn än vad som kan 
sägas vara revisorns uppgift. Vi uppfattar att även Berggren är av åsikten 
att det inte får finnas några fel i årsredovisningen. Tivéus spontana reaktion 
var att ”fel får inte förekomma”. Det är dock oklart vilken innebörd hon 
lägger i ordet fel. I samband med denna fråga berättade hon om en 
årsredovisning där det saknades en del vilket får anses vara ett väsentligt 
fel vilket kan antyda att hon menade fel av större grad. Dreijer uttalar sig 
inte direkt om han förväntar sig att det kan finnas fel. Däremot uttalar han 
sig om att revisorns uppgift är att granska bokslut och årsredovisning och 
därför har denne givetvis ett ansvar om det skulle finnas felaktigheter. 
Detta tolkar vi som att han inte ser det som någon självklarhet att det kan 
finnas fel i en granskad årsredovisning. Vidare kan det även tyda på att han 
anser att revisorn i sin granskning inte ska släppa igenom några fel och 
därför får ansvara för eventuella kvarstående felaktigheter. Detta skulle 
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betyda att Dreijer, precis som Ericson, anser det vara, enligt Alvin & 
Loebbecke, en ”audit failure”, om fel uppdagas i efterhand. Vi uppfattar att 
Anders Dreijer anser att styrelsen inte har något ansvar för de eventuella fel 
som kan finnas. Det är styrelsen som enligt lagen är ansvarig för 
årsredovisningen, och har att se till att det finns kontrollsystem som gör att 
fel kan ”fångas upp”. Revisionen har inte som primärt syfte att hitta alla fel, 
revisionen har en inneboende begränsning som inte gör detta möjligt. Det 
är inte någon fullständig granskning utan granskningen görs genom urval. 
Genom ovanstående resonemang kring förväntningar på årsredovisningen 
utkristalliseras följande bild gällande ansvarsfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; förväntningar på 
årsredovisningen 
 
6.1.10 Annan information i årsredovisningen  
Revisorns uppgifter när det gäller annan information i årsredovisningen är 
enligt god revisionssed att ta ställning till om informationen är förenlig med 
bilden av bolaget som ges i balans- och resultaträkning. Revisorn ska även 
beakta om det överensstämmer med den kännedom som denne har om 
företaget. Det finns inget krav på revisorn att han särskilt ska granska och 
bedöma de förutsättningar som bedömningarna baseras på. 
 
Revisorerna anser att de har ett ansvar att granska. Uppfattningen om hur 
långt detta ansvar sträcker sig skiljer sig något mellan revisorerna. 
Söderlund menar att han har samma ansvar för varenda bokstav i 
årsredovisningen och därmed anser han sig behöva revisionsbevis även för 
prognoser. Detta uppfattar vi som att han då åtar sig ett större ansvar än vad 
som kan krävas för att följa god revisionssed. De andra revisorerna 
framhåller istället att de ska kontrollera om prognoserna verkar någorlunda 
rimliga. Detta anser vi vara i överensstämmelse med vad som följer av god 
revisionssed.  
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Det finns en rad olika åsikter hos styrelseledamöterna. Ericson, Dreijer och 
Lüning uttrycker att revisorn ska sätta sig in i även de beskrivande delarna, 
dvs. prognoser och annan tilläggsinformation, för att se att det som 
förmedlas är rättvisande. Detta kan anses stämma överens med den bild 
som de flesta revisorerna ger samt även vad som följer av god revisionssed. 
Tivéus anser att det är VD som lämnar prognoser och är ansvarig för att de 
är korrekta. Hon ålägger inte revisorn något ansvar beträffande detta. 
Berggren och Zaunders är inne på samma spår. Detta innebär att de ålägger 
revisorn ett mindre ansvar än vad som följer av såväl lag som vad 
revisorerna uttalat.  
 
Denna fråga kan sägas skilja sig en del från de tidigare. Här tar nämligen 
revisorerna på sig ett större ansvar än vad en del av styrelseledamöterna 
ålägger dem. Det finns även skillnader mellan en av revisorerna och lagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; annan information i 
årsredovisningen  
 
6.1.11 Den löpande bokföringen 
Revisorns uppgift i den lagstadgade revisionen vad gäller den löpande 
bokföringen är att bedöma om styrelse och VD har uppfyllt sin 
bokföringsskyldighet. Häri ingår alltså inte att granska och uttala sig om 
hur väl bokföringen fungerar eller ge förslag om effektiviseringar. Det är 
upp till företaget självt att besluta om, så länge det fullgör sin skyldighet. 
Revisorn skall uppmärksamma när det inte fungerar, men det är styrelsens 
ansvar att se till att det verkligen fungerar. Enligt RS 209 granskar och 
bedömer revisorn bara att bokföringsskyldigheten uppfylls, alltså att den 
löpande bokföringen uppfyller en nivå så att det inte föreligger 
ersättningsskyldighet för styrelseledamöter och VD. Finns brister i detta 
avseende, alltså att bokföringsskyldigheten inte kan anses uppfylld, ska 
revisorn uppmärksamma detta. 
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Styrelseledamoten Tivéus förväntar sig att revisorn ska uttala sig om 
huruvida den löpande bokföringen är av god kvalitet eller inte. Detta är en 
uppgift som vi inte anser torde ingå i revisorns uppdrag. Revisorn har, 
enligt vår uppfattning av god revisionssed, endast att granska att 
bokföringsskyldigheten kan anses vara uppfylld, inte att granska för att 
bedöma kvaliteten. Vi anser således att Tivéus ålägger revisorn ett större 
ansvar än vad som följer av lagar och rekommendationer. Zaunders anser 
att revisorn har att granska den löpande bokföringen för att se att den 
bedrivs på ett sådant sätt att risken för systematiska fel minimeras. Frågan 
är om inte detta kan anses vara i linje med Tivéus. Att bokföringen bedrivs 
på ett sådant sätt att risken för fel minimeras torde vara ett optimalt system. 
Med grund i detta anser vi att Zaunders förväntar sig en 
kvalitetsbedömning redovisningen, vilket inte är en uppgift för revisorn 
Detta betyder att Zaunders, liksom Tivéus, enligt vår mening, ålägger 
revisorn ett större ansvar än vad som följer av lag och sed. 
 
Ericson skiljer sig något från de ovanstående då han anser att det inte ingår 
i revisorns huvuduppgift att se till att den löpande bokföringen fungerar 
bra. Han välkomnar dock revisorns råd när det gäller företagets 
bokföringsrutiner. Detta, anser vi, innebär att Ericson, i likhet med övriga 
ledamöter, vill att revisorn ska bedöma kvaliteten och komma med 
förbättringsförslag. 
 
Dreijer uttalar att det är en av revisorns viktigaste uppgifter att granska 
bokföringen. Han säger dock inte något om hur ingående granskningen ska 
vara och om revisorn har att bedöma kvaliteten, varför det är omöjligt för 
oss att avgöra vilket ansvar Dreijer lägger på revisorn i detta avseende. 
Lüning har inte heller han uttalat sig i ansvarsfrågan vad gäller den löpande 
bokföringen.  
 
Berggren uttryckte att revisorn har att tillse att det finns system och rutiner 
för den löpande bokföringen. Vidare anser han att revisorn ska se till att 
den löpande bokföringen fungerar, i första hand att det finns system och 
rutiner och sedan att dessa följs. Han anser att det är revisorns plikt att 
anmäla till styrelse och VD när bokföringen inte fungerar. Detta är 
verkligen en uppgift som ingår i revisorns roll, understryker han. När det 
gäller den sista formuleringen instämmer vi i att det är en uppgift som ingår 
i revisorns roll. Vi är dock lite förbryllade över hur denna formulering ska 
kunna kopplas till ”att revisorn ska se till att den löpande bokföringen 
fungerar”. Denna ordalydelse anser vi ger revisorn ett mer långtgående 
ansvar än den förra. Revisorns rapporteringsskyldighet, som Berggren 
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uttrycker, till styrelsen när det inte fungerar ger dock den sista 
formuleringen en annan betydelse. Varför skulle revisorn rapportera till 
styrelsen om han själv ska se till att det fungerar? Vi tolkar det alltså så att 
Berggren anser att det är styrelsen som är ansvarig och att revisorn ska 
rapportera när det inte fungerar. Detta får anses stämma väl överens med 
det ansvar revisorn åläggs genom lag och god revisionssed. 
 
Revisorerna står enade i frågan. De anser att de ska rapportera om det finns 
väsentliga brister i bokföringen. Exempelvis att avstämningar inte görs 
eller att stora högar ligger obokförda. Det kan även vara något väsentligt 
sidoordnat system som inte fungerar, exempelvis leverantörsreskontra. 
Revisorerna har inget ansvar för att den löpande bokföringen fungerar utan 
endast att påtala när den inte fungerar. Det är företagets uppgift att utforma 
system för den löpande bokföringen så att lagens krav uppfylls. Företaget 
kan sköta bokföringen via dator eller manuellt, ha tio eller tre anställda som 
gör det. Detta är inget revisorn har att lämna synpunkter på så länge 
bokföringsskyldigheten uppfylls. Revisorn granskar inte utifrån att bedöma 
hur bra och effektiv den är utan enbart att den är godtagbar, dvs. att den 
håller en viss miniminivå. Detta får anses överensstämma med vad som 
beskrivs i den teoretiska referensramen. Om detta ställs i relation till vad 
styrelseledamöterna har sagt i frågan kan vissa mindre skillnader ses. 
Berggrens åsikter i frågan anser vi stämma väl överens med revisorernas 
och vad som sägs i lagen. Tivéus och även i någon mån Zaunders och 
Ericson, anser vi, ålägger revisorerna ett mer långtgående ansvar än vad 
revisorerna själva vill ta på sig och vad som föreskrivs i lagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; den löpande 
bokföringen 
 
6.1.12 Ekonomiska oegentligheter 
Berggren framhåller att revisorn inte har någon särskild uppgift att 
upptäcka oegentligheter. Detta är något som även Zaunders instämmer i. 
Han ålägger dock revisorn ett ansvar genom påpeka att revisorn ska se till 
att det finns kontrollsystem som är uppbyggda på ett sådant sätt att de 
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fångar upp riskerna på ett anständigt sätt. Detta är något som berörts 
tidigare, där vi har konstaterat att det är styrelsens uppgift att se till att 
system finns, revisorn ska enbart granska och informera om eventuella 
brister, inte om systemen är optimala. Det är också enligt teorin styrelsen 
som ska se till att företaget har kontrollsystem som fångar upp fel och 
oegentligheter. Vi bedömer att Zaunders indirekt ålägger revisorn ett 
ansvar, när han ger revisorn ett ansvar för kontrollsystemen. Om 
oegentligheter uppdagas och det framkommer att kontrollsystemen inte 
fungerat som avsett eller inte varit optimala så skulle det vara revisorns 
ansvar och en ”audit failure”.  
 
Tivéus, Ericson och Dreijer lägger ett något tydligare ansvar på revisorn. 
Ericson anser att oegentligheter bör upptäckas tidigt om revisionen ska 
kunna betecknas som god. Vår tolkning är att Ericson anser att revisorn inte 
fullgjort sin uppgift om oegentligheter inte upptäcks efter en lagenlig 
revision. Styrkan i detta antagande försvagas dock genom att Ericson säger 
att revisorns roll kan variera från fall till fall. Tivéus anser att revisorn 
definitivt har en roll när det gäller att uppdaga oegentligheter. Hon 
förväntar sig att revisorn hamnar i skottgluggen om oegentligheter 
uppdagas i efterhand. Dreijer framhåller att ekonomiska oegentligheter 
skall uppmärksammas av revisorn. I denna fråga framgår det att vi har ett 
brett spektrum av åsikter, vilka sträcker sig ifrån att revisorn inte har något 
ansvar dessa situationer till att han skall upptäcka oegentligheter.  
 
Enligt lag och god revisionssed har inte revisorn någon självständig uppgift 
att upptäcka och förhindra oegentligheter. Detta framgår även tydligt i RS 
209. Det är, som vi ovan berört, styrelsen som ska se till att bolaget 
kontrolleras på ett betryggande sätt, vilket bland annat innebär att styrelsen 
har ansvar för att förhindra och upptäcka oegentligheter. De revisorer vi 
intervjuat tar inte på sig något direkt ansvar för att upptäcka oegentligheter. 
Revisorernas syn på sitt ansvar får anses stämma mycket väl överens med 
vad som sägs i teorin.  
 
Sammantaget anser vi att revisorerna är eniga i frågan och att deras syn väl 
stämmer överens med teorin medan flertalet styrelseledamöter ålägger 
revisorerna ett större ansvar än vad som kan utläsas i lag och 
rekommendationer. 
 
 
 
 



 
 
Revisorns ansvar - kristallklart eller?  [KAPITEL 6] 

[83] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16, Graden av samstämmighet i ansvarsfrågan; ekonomiska 
oegentligheter 
 
Det vi reflekterar över i denna fråga är att ingen, vare sig revisorer eller 
styrelseledamöter, har påpekat styrelsens roll i detta avseende. Frågan som 
ställdes var angående revisorns roll när det gäller att uppdaga 
oegentligheter. Det vore dock inte helt orimligt att även styrelsens ansvar 
framhålls eftersom styrelsen har huvudansvaret medan revisorn bara kan 
anses ha en sidoordnad roll. Då detta inte framkommer anser vi det vara ett 
tecken på att styrelseledamöterna möjligen inte ser sitt ansvar i frågan. 
Vissa av ledamöterna överför tydligt ansvar på revisorn. Detta kan tänkas 
ha ett samband med synen på revisorns roll avseende kontrollsystem. Då 
några styrelseledamöter förväntade sig att revisorn ska se till att 
kontrollsystemen är bra och effektiva, är det kanske inte speciellt 
anmärkningsvärt att ledamöterna inte tar på sig mer ansvar i denna fråga. 
Även det förhållandet att vissa ledamöter ansåg revisorn vara en del av den 
interna kontrollen kan förklara att styrelsens roll i denna fråga inte 
framhävs.  
 

6.2 Styrelseledamöternas syn i sammandrag 
 
Styrelseledamöternas syn på revisorns ansvar är inte, vilket framkommer 
av resonemangen ovan, i överensstämmelse med det ansvar som 
revisorerna åtar sig och vad som kan anses utgöra god revisionssed. Det 
råder oklarheter på en rad områden. Vi anser att styrelseledamöterna 
ålägger revisorerna ett större ansvar än vad revisorerna vill ta på sig, men 
det finns även exempel på det motsatta förhållandet. Det omvända har vi 
dock endast uppmärksammat i ett enda avseende, nämligen beträffande 
prognoser. De största skillnaderna finner vi kring ekonomiska 
oegentligheter, den interna kontrollen, information samt eventuella 
felaktigheter i årsredovisningen. Styrelseledamöterna överför i många fall, 
som vi uppfattar det, en del av sitt eget ansvar på revisorerna. I vissa fall 
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handlar det inte om en ansvarsöverföring utan om att ledamöterna har höga 
förväntningarna på vad revisorn ska göra och därigenom ålägger de 
revisorn ett större ansvar. 
 
6.2.1 Ansvarsöverföring 
De frågor där styrelseledamöterna kan anses överföra en del av sitt ansvar 
på revisorerna är ekonomiska oegentligheter, den interna kontrollen samt 
den löpande bokföringen. 
 
Styrelseledamöterna är i många fall av olika uppfattning, vilket gör det 
svårt att uttala sig om dem som en grupp. Ekonomiska oegentligheter är ett 
av dessa områden. Några av styrelseledamöterna är av åsikten att revisorn 
ska upptäcka oegentligheter. Detta ser vi som en ansvarsöverföring, då det 
är styrelsens ansvar att se till att företaget har kontrollsystem som i så stor 
utsträckning som möjligt ska förhindra förekomsten av oegentligheter. 
Löpande bokföring är ytterligare ett område där en viss ansvarsöverföring 
sker. Vi anser att Tivéus och även till viss del Zaunders och Ericson kan 
sägas överföra ett ansvar på revisorn i detta fall. Det finns ett område där vi 
anser att samtliga styrelseledamöter, mer eller mindre, får anses överföra en 
del av sitt ansvar på revisorn, nämligen den interna kontrollen. Några 
styrelseledamöter tycks anse att revisorn är en del av den interna kontrollen 
och andra att revisorn har att se till att kontrollsystem fungerar på ett bra 
sätt. Detta är dock något som styrelsen enligt lag ovillkorligen bär ansvaret 
för. 
 
6.2.2 Högt ställda förväntningar 
I alla situationer handlar det inte om att styrelseledamöterna överför delar 
av sitt ansvar. Det finns områden där styrelseledamöterna förväntar sig mer 
av revisorn än vad revisorn själv anser sig ansvarig för och/eller vad som 
följer av god revisionssed. Ledamöterna ålägger således, genom sina 
förväntningar, revisorn ett större ansvar. Detta anser vi sker när det gäller 
följande områden: felaktigheter i årsredovisningen samt information av 
olika slag. Beträffande felaktigheter i årsredovisningen förväntar sig några 
ledamöter att det i princip inte får finnas några felaktigheter. Vi uppfattar 
att ledamöterna anser att revisorn ska uppdaga de flesta felen, alltså inte 
enbart de väsentliga. Detta anser vi vara att förvänta sig mycket av 
revisorn, och de ger således revisorn ett stort ansvar för att hitta 
felaktigheter. Vår uppfattning är att kraven härvidlag är större än vad som 
kan anses följa av god revisionssed samt vad de intervjuade revisorerna har 
uttalat. 
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Vi vill här även behandla revisorns information till bolaget. Det handlar 
inte enbart frågan gällande vilken information ledamöterna förväntar sig, 
utan den sammanlagda uppfattningen hos ledamöterna vi erhållit genom 
samtliga intervjuer. Det ryms många olika åsikter inom den här begränsade 
gruppen styrelseledamöter. Det finns två styrelseledamöter som förväntar 
sig mycket information av revisorn, nämligen Ericson och Lüning. De 
anser att revisorn ska hjälpa bolaget och upplysa om allt som kan vara av 
vikt för bolaget, alltså en form av lojalitetsplikt eller en slags ”generell 
informationsplikt”. Ericson och Lüning ålägger således revisorn ett stort 
ansvar. Detta ansvar är större än vad både revisorerna anser och vad som 
kan anses följa av god revisionssed. Det finns ingen uttalad skyldighet för 
revisorn att ha företagets bästa framför ögonen, på samma sätt som för VD 
och styrelse31. Det närmaste detta man kan komma, som vi uppfattar det, är 
att det i RevU1 stadgas att revisorn bör informera om betydelsefulla 
iakttagelser som framkommer av granskningen, men detta avser sådant som 
är av betydelse för revisorns slutliga uttalande (revisionsberättelsen) och 
inte annat som är av affärsmässig betydelse för företaget. Vidare faller även 
sådant som revisorn kan upptäcka eller få vetskap om utanför 
granskningen, utanför revisorns ansvar. Det framkommer alltså ingenstans 
att revisorn skall upplysa bolaget om allt som kan vara av betydelse oavsett 
hur det har kommit till revisorns kännedom. Den enda formen av ”generell 
informationsplikt” vi kunnat identifiera är att revisorn ska rapportera om 
misstänkta oegentligheter oavsett om det är eller skulle kunna bli av 
betydelse för årsredovisningen. 
 
Revisorerna är utsedda för att bevaka i första hand aktieägarnas intressen. 
Det skulle kunna betyda att det finns en mer eller mindre underförstådd 
skyldighet för revisorn att ständigt ha företagets bästa framför ögonen och 
således informera om allt som kan vara av betydelse för bolaget. Eftersom 
revisorns uppgift är att tillvarata utomstående intressenters intressen skulle 
det kunna ligga en form av lojalitetsplikt i uppdraget. Vi anser att det 
verkar finnas en grundläggande uppfattning bland revisorerna att de ska 
skydda aktieägarna vilket de anser sig göra genom att fullgöra sitt uppdrag 
enligt lag och rekommendationer. Det är, enligt vår mening, ett relativt 
långt steg från detta till att revisorn ständigt ska ha företagets bästa framför 

                                                 
 
31 Enligt ABL och dess förarbeten framkommer att ledningen har en skyldighet att agera 
och fatta beslut i bolagets intresse (Bergström, Samuelsson, 1997). 
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ögonen. Frågan är om revisorn kan åläggas ett sådant ansvar. Om så är 
fallet anser vi att detta måste förtydligas. 
 
De resterande ledamöterna, förutom Ericson och Lüning, kräver inte 
uttryckligen information utan de välkomnar revisorns synpunkter. Enligt 
vår uppfattning, är styrelseledamöterna positiva till information från 
revisorn i de fall informationen kan vara av vikt för bolaget. Det finns 
således en viss antydan till den tidigare nämnda lojalitetsplikten, men inte 
alls av samma grad som när det gäller de två övriga ledamöterna. Frågan är 
vilken betydelse ledamöterna lägger i ordet välkomnar. Vi håller det inte 
för omöjligt att ledamöterna anser att revisorn ska informera om han har 
några synpunkter som kan vara till nytta för företaget. Frågan är hur 
ledamöterna skulle ställa sig i en situation då revisorn har vetskap om något 
men inte lämnar sina synpunkter. Är det så att ledamöterna ”bara” 
välkomnar revisorns synpunkter är det indifferent om han informerar eller 
inte. Det skulle också kunna vara så att styrelseledamöterna faktiskt anser 
att revisorn, om han har vetskap om något, ska informera om detta. Vilken 
innebörd som läggs i begreppet välkomnar får således betydelse för vilken 
grad av lojalitetsplikt eller ”generell informationsplikt” som föreligger. Om 
det är så att ledamöterna i själva verket anser att revisorn ska delge 
styrelsen allt som kan vara av värde för bolaget, med reservation för vad 
som faller under tystnadsplikten, anser vi att de ålägger revisorn ett ansvar 
som är större än vad såväl revisorerna uttrycker som vad som följer av god 
revisionssed. 
 
Vi har ovan diskuterat att vi anser att det råder oklarheter kring en rad olika 
områden och vi har sökt finna förklaringar till varför det ser ut som det gör. 
Den första tänkbara förklaringen, som vi uppfattar, är att styrelse- 
ledamöterna helt enkelt inte har tillräckliga kunskaper om vad revisorns 
uppgift består i enligt lag och sed, vilket förmodligen har sin förklaring i 
revisorernas arbetssätt i praktiken. Det verkar som om revisorerna gör mer 
än vad de behöver, det vill säga att de självmant tar på sig ett större ansvar. 
Detta kan medföra att styrelseledamöterna uppfattar att revisorn har en 
vidare uppgift än vad som föreskrivs av lag och rekommendationer. Detta 
uppfattar vi i viss mån i samband med revisorns roll kring det interna 
kontrollsystemet. Vi anser att detta framkommit genom att en del revisorer 
säger att de kan ge tips om förbättringar i systemen. Visserligen betonas det 
av någon att det ligger mer i den konsultativa rollen revisorn har, men 
frågan är om det verkligen uppfattas så av styrelseledamöterna. Det kan 
vara så att revisorerna inte tydliggör skillnaden mellan rollerna tillräckligt. 
Om tydligheten inte är tillräcklig är det inte särskilt konstigt att en sned bild 
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skapas. Olika revisorer kanske också har olika arbetssätt, vilket medför att 
en konsistent bild inte framträder.  
 
Det kan vara så att revisorerna inte är tillräckligt tydliga med att påpeka 
den lagstadgade uppgiftens innehåll vid upphandlingen. Visserligen 
framkommer relativt mycket gällande detta i revisionsberättelsen, men det 
är kanske inte alltid tillräckligt. Vidare ska ett så kallat uppdragsbrev32 
skrivas vid starten av uppdraget. Vi tror att det skulle vara bra om revisorn 
även muntligen redogjorde för detta inför styrelse och företagsledning. 
 
Det är också viktigt att ha i åtanke att revisorerna agerar på en 
efterfrågestyrd marknad. Detta innebär att de, precis som alla andra företag, 
har att uppnå kundtillfredsställelse för att upprätthålla en acceptabel 
kundstock. I praktiken är det vanligen så att det är styrelse eller VD och 
inte bolagsstämman som upphandlar revisionen, varför revisorn givetvis 
vill hålla sig väl med dessa aktörer. Det är svårt att bortse från det faktum 
att relationerna mellan beställare och granskare kan var en känslig fråga. 
Om revisorn upptäcker allvarliga brister är det inte helt självklart att 
ledningen vill ha obekväma detaljer offentliggjorda. Det finns en risk att en 
revisor, i känsliga lägen, väljer att blunda för att få behålla sitt uppdrag. 
Denna beroendeställning kan också innebära att revisorn gör mer än han är 
skyldig att göra och inte tydligt begränsar sitt uppdrag. Visserligen har vi 
inte i funnit detta i undersökningen, men sedan är det ju alltid en skillnad i 
vad man säger att man gör och vad man i själva verket gör. Revisorerna 
ingår i en stark kår som ska hålla sig enad varför de kanske inte vill gå ut 
och säga att de gör mer än de behöver. En annan förklaring till att 
revisorerna gör mer än vad de behöver, vilket kan skapa felaktiga 
förväntningar, skulle kunna vara att de vill gardera sig. De är rädda för att 
hamna i ”blåsväder” och gör således mer av ren självbevarelsedrift.  
 

6.3 Revisorernas syn i sammandrag 
 
Vi uppfattar att den uppgift revisorerna anser sig ha stämmer relativt väl 
överens med den uppgift som de föreskrivs genom lag och skrivningarna i 
rekommendationerna (RS samt RevU).  

                                                 
 
32 Ett "uppdragsbrev" dokumenterar och bekräftar att revisorn åtar sig uppdraget samt 
revisionens syfte och omfattning, revisorns ansvar gentemot klienten och formen för 
den rapportering som kan förekomma. (RS ordlista) 
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I åtminstone två avseenden har vi har fått uppfattningen att revisorerna gör 
mer än de behöver. Det första handlar om annan information i 
årsredovisningen, där en av revisorerna var av uppfattningen att granskning 
av detta inte skiljer sig från andra delar av årsredovisningen. I detta 
avseende har revisorn inte ett speciellt långtgående ansvar enligt god 
revisionssed, utan det handlar enbart om en rimlighetsbedömning. Det 
andra området har vi, vilket har diskuterats rikligt, funnit kring den interna 
kontrollen. Första tanken, rent generellt, var att vi ansåg det märkligt att 
någon tar på sig mer arbete än vad som krävs. Efter en stunds funderande 
hittade vi dock en tänkbar förklaring till detta fenomen. Revisorns 
granskning påverkas, vilket redogjorts för i den teoretiska referensramen, 
av hur väl den interna kontrollen fungerar. Om företaget har en bra intern 
kontroll underlättas revisorns arbete. Vi anser att revisorerna således har 
incitament att åta sig en något större uppgift än vad de behöver just vad 
gäller den interna kontrollen. Det finns alltså ett egenintresse för revisorn i 
detta sammanhang. 
 
Vidare anser vi att revisorerna är väldigt fokuserade på händelser som berör 
granskningen. De kopplar allt som de upptäcker till hur granskningen kan 
komma att påverkas. Om granskningen inte påverkas fäster revisorerna inte 
lika stort avseende vid omständigheten. Revisorerna tar kontakt med 
bolaget om de upptäcker något som kan påverka granskningen och som de 
därför behöver få klarhet i. Denna information ges alltså inte för att 
försäkra sig om att bolaget har vetskap om det som uppdagats. Något 
sådant upplever vi inte, vilket diskuterats i ovanstående avsnitt, att 
revisorerna anser att de är skyldiga göra. De kan informera om iakttagelser 
de gör, men då är det med anledning av att företaget ska kunna rätta till 
bristerna och på så vis undvika en oren revisionsberättelse. Vi upplever inte 
att revisorerna anser sig ha någon direkt uppgift att tillvarata bolagets 
intressen.  
 
Vår uppfattning är att revisorerna avgränsar sitt ansvar till att granska och 
sedan avge en revisionsberättelse. Vid sidan av denna rapportering ska 
revisorn informera om något upptäcks som är av betydelse för uttalandet i 
revisionsberättelsen. Beträffande den interna kontrollen har vi funnit att 
revisorerna rapporterar mer än endast det som kan ha inverkar på 
skrivningarna i revisionsberättelsen.  
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6.4 En precisering av revisorns ansvar 
 
Vad innefattar revisorns ansvar egentligen? Detta är en fråga som vi har 
brottats med och som vi vill försöka klargöra något i detta avsnitt. 
 
Revisorn har ett ansvar för att granska bokföringen och årsredovisningen 
samt förvaltningen av bolaget. Detta handlar om att revisorn i efterhand 
granskar hur företaget skött sin redovisning och sin förvaltning. 
Kristallklart så långt med andra ord, men det finns ändå en del att diskutera 
och fundera kring. Vi skulle vilja tydliggöra att revisorn har mer av en 
”efterhandsuppgift”. Visserligen ska revisorn rapportera löpande om sådant 
han upptäcker i granskningen som är av betydelse för revisorns slutliga 
uttalande. På detta sätt ska revisorn förebygga för att en oren 
revisionsberättelse ska behöva avlämnas. Vi anser således inte att revisorn 
har någon uppgift att agera när det gäller annat som framkommer i 
granskningen och som kan vara av affärsmässigt värde för bolaget. Det är i 
detta sammanhang en reflektion omkring revisorns eventuella lojalitetsplikt 
kan göras. I referensramen hävdade vi att revisorns ansvar får anses vara 
vad som framkommer i gällande lagrum och däri liggande hänvisning till 
god revisionssed. Revisorns ansvar skulle således vara det som 
framkommer av rekommendationerna, vilket anses utgöra god revisionssed. 
Häri går inte att utläsa någon direkt lojalitetsplikt eller ”generell 
informationsplikt” men det skulle kunna vara möjligt att revisorn har en 
sådan genom att denne har att tillvarata aktieägarnas intressen. I linje med 
denna plikt skulle revisorns ansvar utvidgas och han skulle således åläggas 
en uppgift att alltid, i allt han gör, ha företagets bästa framför ögonen. Detta 
är dock något vi ställer oss tveksamma till. 
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[KAPITEL 7] 

SLUTSATSER  
 
I detta, uppsatsens avslutande kapitel, summeras undersökningens resultat. 
Vidare ges förslag till framtida studier.  
 
Vår undersökning har visat att styrelseledamöter och revisorer har olika syn 
på vad som är revisorns ansvar. Styrelseledamöterna ålägger revisorn ett 
större ansvar än vad revisorerna själva anser sig skyldiga att ta. I vissa 
avseenden sker detta genom att styrelseledamöterna, enligt vår uppfattning, 
överför en del av sitt ansvar på revisorn. Detta gäller framförallt avseende 
den interna kontrollen. I andra fall förväntar ledamöterna sig ”bara” mer av 
revisorn än vad som kan anses vara befogat. Vi har fått vissa indikationer 
på att styrelseledamöterna förväntar sig att revisorn ska informera företaget 
om allt denne har vetskap om och som kan bedömas vara av värde för 
företaget och dess ledning. Detta är dock något som, enligt vår uppfattning 
klart, faller utanför revisorns ansvar. Revisorerna själva kan överlag sägas 
varken ta på sig ett större eller mindre ansvar än vad som kan anses följa av 
god revisionssed. Det finns dock ett område där vi uppfattar en viss 
ansvarsutvidgning bland några av revisorerna och det är kring den interna 
kontrollen. De nöjer sig inte med att bedöma att systemen uppfyller en viss 
miniminivå, utan de verkar även göra en kvalitetsbedömning av systemen. 
 
Sammantaget, anser vi, att det råder en del oklarheter kring begreppet 
revisorns ansvar. Genom denna studie har vi även försökt tydliggöra och 
precisera revisorns ansvar, vilket vi har försökt göra genom att peka på vad 
som inte är revisorns ansvar. Vi anser att, som tidigare framgått att revisorn 
inte har någon skyldighet att informera företaget om allt som kan vara av 
värde för företagets verksamhet, utan endast avseende väsentliga brister 
som kan komma att inverka på revisorns uttalande i revisionsberättelsen.  
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Vi har valt att visuellt försöka belysa de oklarheter som vi funnit i vår 
undersökning. Figuren avser att sammanfatta vår studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17, Uppsatsens resultat 
 
Figuren åskådliggör förhållandet att styrelseledamöterna ålägger revisorn 
ett större ansvar än vad som följer av lag och sed och vad revisorerna själva 
anser sig skyldiga att genomföra. Ansvarsutvidgningen sker inom 
områdena intern kontroll, information, ekonomiska oegentligheter och 
felaktigheter i årsredovisningen. Endast i ett fall kan vi se att revisorerna 
anser sig utföra mer än vad styrelseledamöterna kräver nämligen när det 
gäller prognoser. Intern kontroll är ett område där revisorerna tar ett större 
ansvar än vad som föreskrivs i lag och rekommendationer.  
 
Möjliga förklaringar till denna situation kan troligen tillskrivas så väl 
revisorer som styrelseledamöter. Revisorerna är kanske inte tillräckligt 
tydliga vid upphandlingen. Det kan således anses föreligga ett 
upphandlingsproblem. Vidare är det inte helt otänkbart att revisorerna gör 
mer än vad de behöver för att såväl ha möjlighet att behålla uppdrag som 
att erhålla nya kunder. Vi uppfattar det också som troligt att revisorerna 
utför mer än vad som krävs för att vara ”på den säkra sidan” om något 
oegentligt senare skulle uppdagas. Alla revisorer arbetar inte heller lika i 
alla delar, varför det är svårt att få en enhetlig bild av revisorns ansvar. En 
annan förklaring till oklarheterna kan vara bristande kunskaper gällande 
ansvarsfrågan hos styrelseledamöterna. 
 
Ansvarsöverföringen som sker i vissa frågor anser vi vara allvarlig 
eftersom individer som bär ansvar för något på detta sätt inte klart uppfattar 
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sig själva som ansvariga. Detta förhållande, det vill säga att de inte riktigt 
är införstådda med ansvarfördelningen, tror vi kan hämma utvecklingen på 
de aktuella områdena. Detta gäller exempelvis de interna kontrollsystemen. 
Revisorn ska enbart bedöma att de uppfyller en viss miniminivå. Det är då 
inte bra om styrelsen väntar på revisorns kommentarer om systemens 
effektivitet och inte själv arbetar med att förbättra systemen. Om 
ansvarsfördelningen görs tydligare skulle styrelseledamöterna kanske mer 
aktivt arbeta för att förbättra och försöka optimera systemen. Detta skulle 
kunna vara till båtnad för aktieägarnas intressen och allmänhetens 
förtroende för bolaget, dess redovisning samt dess verksamhet. 
 
Med tanke på rådande situation anser vi det inte vara speciellt överraskande 
att styrelse och revisorer inte alltid är eniga om vem som ska bära ansvaret 
när brister framkommit i exempelvis den interna kontrollen. Det är en 
naturlig del av en tvist att försöka rentvå sig själv genom att kasta skulden 
på motparten. Allvarligare är situationen om det inte bara handlar om att 
skylla på den andra för att rentvå sig själv, utan att detta görs för att man 
inte själv är medveten om sitt ansvar. Oklarheterna i ansvarsfördelningen 
som vi uppmärksammat ovan anser vi måste klaras upp. Den senaste tidens 
skandaler, vilka media inte varit sena att rapportera om, har visat att 
rollerna och ansvarsfördelningen mellan aktörer såsom styrelse, revisor och 
verkställande ledning varit långt ifrån klara. Vi har en känsla av att 
allmänheten har en tro och en uppfattning om revisorn som en garant för att 
ett bolag sköts på ett sätt som är till gagn för såväl ägare som anställda. 
Efter våra samtal och intervjuer med ledamöter och revisorer i samband 
med detta arbete tycker vi oss se att det finns ett antal frågeställningar 
beträffande ansvarsfördelningen som inte är fullt ut klarlagda. Eftersom de 
aktörer som agerar i dessa sammanhang har ansvar för såväl nutida som 
framtida värden, är det av största vikt att bringa klarhet i var ansvaret ligger 
när något ”gått snett”. Ett klarläggande av ansvar och skyldigheter skulle 
naturligtvis också, enligt vår mening, minska risken för att oegentligheter 
och andra icke önskvärda händelser ska kunna inträffa. 
 
En tänkbar väg för att bringa klarhet i dessa frågor tror vi skulle kunna vara 
att utbilda styrelseledamöter. Utbildningsinsatserna skulle då inte enbart 
avse revisorns ansvar, utan i främsta rummet fokusera på vad styrelsen har 
för uppgift och ansvar. Detta är faktiskt något som i skrivande stund införts 
och påbörjats för alla börsbolags styrelseledamöter på initiativ av 
Stockholmsbörsen. 
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Vidare skulle det förmodligen vara möjligt att uppnå en större konsensus 
genom att förhandla vid upphandlingen av revisionen. Revisionen ska ha en 
viss miniminivå, det vill säga det som föreskrivs i lag, och sedan får 
företagen betala för en fördjupad granskning och analys. Detta återkopplar 
också till behovet av att revisorerna är tydliga i vad som innefattas i det 
lagstadgade revisionsuppdraget. Det finns dock en baksida av detta. 
Problem skulle kunna uppstå för utomstående intressenter. Hur ska dessa 
veta hur ingående granskningar som har företagits? 
 
Vi vill avsluta med att framhålla att det råder oenighet, i varierande grad i 
olika frågor, mellan de intervjuade styrelseledamöterna. Detta gör det svårt 
att ge en klar och tydlig bild över hur det skiljer sig mellan våra 
respondentgrupper samt i förhållandet till lag. Vi tror att det skulle gå att 
bringa större klarhet i dessa oklarheter genom att genomföra en mer 
omfattande studie som innefattar ett större antal styrelseledamöter. På så 
vis skulle en mer precis kartläggning kunna göras. Detta skulle vara mycket 
intressant för att ytterligare få möjlighet att belysa och förklara fenomenet. 
Vi vill således ge någon eller några kommande magisteruppsatsskribenter 
som, precis som vi, har ett intresse för revision, ett tips till framtida studier. 
Ni kommer inte ångra er! 
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Intervjuguide, Styrelseledamöter (Bilaga 1) 
 
Berätta gärna lite om dig själv.  
 
I vilka situationer möter du som styrelseledamot bolagets revisor? 
 
I arbetet med att analysera företaget upptäcker er revisor en 
teknikförändring, en ny konkurrent eller något liknande som kommer att 
kunna hota företagets verksamhet. Anser du att revisorn ska informera er 
om detta? 
 
Ett aktuellt område just nu är debatten om incitamentprogram. Hur ser du 
på revisorns roll här? Ska han ingripa och lägga sig i styrelsens beslut? I så 
fall när?  
 
Ska revisorn ha åsikter om det görs affärer med hög risk? Hur stora risker 
får företaget ta? 
 
Ett företag går i konkurs strax efter det att en ren revisionsberättelse har 
lämnats. Hur ser du på detta? Ska revisorn varna, och i så fall när? 
 
Hur arbetar ni i styrelsen med kontrollsystem och beslutsrutiner? Vad har 
revisorn för roll här? 
 
Vilken information förväntar du dig, som styrelseledamot, att få från 
revisorn? Förväntar du dig information om VD och övriga 
bolagsledningen?  
 
Ett företag har brutit mot någon av arbetsmarknadslagarna, exempelvis 
diskriminering eller uppsägning utan saklig grund. Vilken del har revisorn i 
detta? 
 
Vilken roll har revisorn i framtagandet av årsredovisningen?  
 
Vad förväntar du dig som styrelseledamot av en godkänd årsredovisning?  
 
Hur ser du på scenariot att det efter revisorns granskning och godkännande 
framkommer att det funnits felaktigheter i årsredovisningen? 
 
Vem anser du bär ansvaret för att årsredovisningen ger en rättvisande bild? 



 

 

 
Vilken roll anser du att revisorn har  när det gäller att den löpande 
bokföringen ska fungera bra? 
 
Ekonomiska oegentligheter har förekommit i ett bolag, vad anser du om 
revisorns roll här? 
 
Vad är revisorns uppgift när det gäller annan information än balans- och 
resultaträkning som finns i årsredovisningen, exempelvis prognoser och 
liknande? 
 
Lite allmänt, vad anser du om revisorns ansvar i skandalerna? Har debatten 
lett fram till några direkta förändringar i ditt samarbete med revisorn? 



 

 

Intervjuguide, Revisorer (Bilaga 2) 
 
Berätta gärna lite om dig själv (Hur länge inom branschen osv) 
 
I vilka situationer möter du styrelsen i de bolag du granskar? 
 
Hur arbetar du för att sätta dig in i företagets verksamhet? 
 
I arbetet med att analysera företagets omvärld upptäcker du en 
teknikförändring, en ny konkurrent eller något liknande som kommer 
kunna hota företagets verksamhet. Hur agerar du i denna situation?  
 
Ett aktuellt område just nu är debatten om bonusprogram och fallskärmar. 
Hur ser du på din roll som revisor här? Ska du ingripa och lägga dig i 
styrelsens beslut? I så fall när?  
 
Ska du som revisor ha åsikter om det görs affärer med hög risk? Hur stora 
risker får företaget ta? 
 
Ett företag går i konkurs strax efter det att en ren revisionsberättelse har 
lämnats. Hur ser du på detta? Ska du som revisor varna, och i så fall när? 
 
Revisorn ska vid granskningen och bedömningen av årsredovisningen 
överväga om det finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande 
företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet som det behöver upplysas 
om i årsredovisningen. Vad skulle väsentliga osäkerhetsfaktorer kunna vara 
i praktiken? 
 
Vilket ansvar har du som revisor när det gäller att kontrollsystem och 
beslutsrutiner fungerar bra? (När anmärka?) 
 
Vilken information anser du att du är skyldig att rapportera till styrelsen för 
att fullgöra ditt uppdrag? Vilken information anser du att styrelsen kan 
förvänta sig att du ska bistå med och vilken information ska de 
tillhandahålla på egen hand? Vilken rapportskyldighet har ni till styrelsen 
om VD och övrig bolagslednings agerande?  
 
Ett företag har brutit mot någon av arbetsmarknadslagarna, exempelvis 
uppsägning utan saklig grund eller diskriminering. Vilken del har du som 
revisor i detta? 



 

 

 
Vilken roll har du som revisor i framtagandet av årsredovisningen? 
 
Vad kan man förvänta sig av en årsredovisning som godkänts av bolagets 
revisor? Vilka fel kan förekomma trots att den är godkänd? Vilket ansvar 
har ni för årsredovisningen?  
 
Vad är din uppgift som revisor när det gäller annan information än balans- 
och resultaträkning som finns i årsredovisningen, exempelvis prognoser 
och liknande? 
 
Vilken roll har du som revisor när det gäller att den löpande bokföringen 
ska fungera bra?  
 
Lite allmänt, din uppfattning om revisorns ansvar i skandalerna, 
exempelvis Skandia och Enron? Har synen på revisorn förändrats efter 
skandalerna? Har debatten lett till några direkta förändringar i arbetet?  
 
Hur upplever du att styrelsens kunskap om revisorns roll/ansvar är? Var 
finns eventuella oklarheter? 



 

 

En kort presentation av våra respondenter (Bilaga 3) 
 
Anders Dreijer 
Anders Dreijer är vice VD i rederiföretaget Brorström. Operativt har han 
ett ansvar för divisionen Marin & Logistic services. Han har arbetat här i 
ungefär 20 år. Vid sidan om sitt operativa arbete på Brorströms har Dreijer 
ett antal styrelseuppdrag. Han är bland annat styrelseordförande i Cloetta 
Fazer sedan två år tillbaka (2002). 
 
Per Zaunders 
Per Zaunders är civilekonom i grunden. Han har tidigare i karriären arbetat 
i företag verksamma i golvbranschen och massaindustri. Numera är han 
koncernchef på BT- industries som tillverkar truckar. Denna befattning har 
han haft i två år. Zaunders har ett antal olika styrelseuppdrag, där återfinns 
förutom BT även Svenska Handelsbanken region öst, Linköping Hockey 
Club samt Svenska handelskammaren i Östsverige. 
 
Thomas Ericson 
Thomas Ericson är professor i datatransmission vid Linköpings Tekniska 
Högskola sedan 1973. Han är styrelseledamot och ordförande i Sectras 
styrelse sedan 1984.  
 
Meg Tivéus 
Meg Tivéus är utbildad civilekonom och arbetar som VD i statliga Svenska 
spel. Hon är styrelseledamot i tre börsnoterade bolag, nämligen Billerud, 
Swedish Match och Cloetta Fazer. Tivéus är även ledamot i Operan AB, 
Danderyds Sjukhus AB samt Orrefors Kosta Boda.  
 
Bo Berggren 
Bo Berggren studerade bergsvetenskap vid KTH och tog sin examen 1962. 
1975 blev Berggren vice VD i Stora vilket han var i dryga tre år. Mellan 
åren 1978 och 1984 var han VD för Incentive. Under åren i Incentive satt 
han även i Storas styrelse. Berggren blev VD i Stora 1984, och hade denna 
tjänst fram till 1992. Därefter åtog han sig posten som styrelseordförande i 
Stora samt styrelseledamot i ett flertal andra Wallenbergföretag.  
 
Några styrelser Berggren har suttit med i under årens lopp är Astra, SAS, 
SSAB, SEB, Stora, Ericsson samt JP Morgan Bank. På senare år har han 
systematiskt trappat ner på antalet uppdrag. Idag sitter han bland annat i 
Danisco (Danmark) och Robert Bosch (Tyskland). Han är även 



 

 

styrelseordförande i Stiftelsen Stora Kopparberget som ingår i världsarvet 
Falun. 
 
Wilhelm Lüning 
Wilhelm Lüning är advokat och arbetar med aktiemarknadsfrågor och 
bolagsrätt. Han är styrelseledamot i Cloetta Fazer sedan ett år tillbaka. 
Lüning är även styrelseordförande i advokatfirman Cederqvist KB sedan 
drygt tio år tillbaka. Han sitter även som sekreterare i olika bolags styrelser 
där han för protokoll.  
 
Nils Persson33 
Nils Persson gick ekonomlinjen på högskolan och tog examen 1982. Det 
efterföljande året började han på KPMG, som då hette Bohlins. Persson 
blev auktoriserad 1988. 
 
Persson jobbar med ett stort antal medelstora företag, där han inte är 
påskrivande revisor men i stort sett gör allt annat. I de minsta bolagen är 
han själv påskrivare. 
 
Lars Dykert 
Lars Dykert har under många år (1980-2002) arbetat som auktoriserad 
revisor hos KPMG, tidigare Bohlins. Där var han även delägare/partner. 
Dykerts huvudinriktning har varit revision av banker, sparbanker, 
kreditaktiebolag, fondbolag och fondkommissionärer. Han har även varit 
påskrivande revisor för en större industrikoncern. Vidare har Dykert ingått 
som specialiserad IT-revisor i större revisionsuppdrag. Mellan åren 1997 
fram till pensioneringen från KPMG 2002, har han även ingått i KPMG:s 
internationella kvalitetskontrollteam.  
 
Numera driver han eget företag inom revision och rådgivning, LRD 
Revision & Rådgivning. Revisionsverksamheten idag är av begränsad 
omfattning och består av mindre företag, föreningar och 
intresseorganisationer.  
 
 
 
 
                                                 
 
33 Nils Persson är ett fingerat namn då intervjupersonen uttryckte önskemål om att få 
vara anonym.  



 

 

 
Håkan Andersson34 
Håkan Andersson har arbetat inom revisionsbranschen sedan han tagit sin 
ekonomexamen 1981. Efter examen arbetade han i två olika 
revisionsfirmor i cirka tretton år innan han startade egen byrå. Denna har 
han drivit i elva år nu.  
 
Robert Söderlund 
Robert Söderlund har arbetat inom revisionsbranschen sedan han tog sin 
ekonomexamen vid Linköpings universitet 1994. Han började som 
revisorsassistent och blev auktoriserad revisor år 2000. Idag arbetar han på 
Öhrlings PWC i Norrköping. Söderlund arbetar främst med familjeföretag 
och mindre och medelstora företag i olika branscher. 
 
Carl Svensson35 
Carl Svensson har varit verksam i revisionsbranschen sedan 1977. Han har 
även arbetat lite i näringslivet samt utomlands några år. Sammantaget 
uppskattar han att han arbetat 20 år inom branschen. Svensson arbetar till 
största delen med noterande företag och stora organisationer, men har även 
små och medelstora bolag som uppdrag. Svensson arbetar på en utav de 
stora revisionsbyråerna, där han även sitter med i styrelsen. Vidare har han 
haft ett linjeansvar samt varit utbildningsansvarig och liknande.  

                                                 
 
34 Håkan Andersson är ett fingerat namn då intervjupersonen uttryckte önskemål om att 
få vara anonym. 
35 Carl Svensson är ett fingerat namn då intervjupersonen uttryckte önskemål om att få 
vara anonym. 


