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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
Under de senaste åren har en rad bolagsskandaler uppdagats, vilket har 
intensifierat diskussionerna kring corporate governance- och revisionsrelaterade 
frågor. I Sverige ska revisorn granska såväl bolagets årsredovisning och bokföring 
som styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Det lagstadgade kravet 
att granska förvaltningen av bolaget återfinns inte i något annat land, med 
undantag av Finland. Vilken innebörd förvaltningsrevisionen har är dock inte 
tydligt definierad i lagen och frågan är även huruvida den svenska 
förvaltningsrevisionen har någon framtid i den alltmer internationaliserade värld 
som revisorn arbetar i. 
 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den svenska 
förvaltningsrevisionens innebörd, de historiska orsakerna till varför 
förvaltningsrevisionen ser ut som den gör idag samt utreda vilken framtid den går 
till mötes. Inom ramen för syftet kommer följande frågor att besvaras: 
 

• Vilka är de historiska orsakerna inom revisionsområdet till varför det idag 
hör till den svenska revisorns uppgifter att granska företagets förvaltning 
och vilken innebörd har förvaltningsrevisionen? 

• Hur kan EU:s harmoniseringsarbete inom såväl revisions- som corporate 
governance-området komma att påverka den svenska förvaltnings-
revisionens framtid? 

 

Genomförande 
Studien har genomförts med hjälp av 10 stycken expertintervjuer med såväl 
svenska som utländska respondenter, samt en enkätundersökning utskickad till 
73 stycken godkända eller auktoriserade revisorer i Linköping och Stockholm.  
 

Resultat 
Den svenska förvaltningsrevisionen har en stark tradition och har formats genom 
ett antal tydliga ställningstaganden, där Sverige exempelvis har tagit avstånd från 
införandet av ytterligare ett kontrollorgan i corporate governance-strukturen. Vad 
gäller förvaltningsrevisionens innebörd råder det inget tvivel om dess mål; ett till- 
eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Vägen dit är dock något oklar. EU:s 
harmoniseringsarbetet kan komma att få följande konsekvenser för den svenska 
förvaltningsrevisionen: (1) Att den måste tas bort till följd av en fullständig 
harmonisering, (2) att den genom möjlighet till särregler kan behållas i sin 
nuvarande form samt (3) att den kan behållas, men med en något annorlunda 
utformning.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

”I cannot think of a time when business over all has been held in less 
repute.” (Henry M. Paulson Jr., styrelseordförande och VD för 
Goldman Sachs, New York Times 2002-06-06) 

 
Under de senaste åren har en rad bolagsskandaler uppdagats runt om i världen. 
Till ett av de mest omskrivna företagen i dessa sammanhang hör energibolaget 
Enron, som genom ett omfattande bokföringsfusk visade upp en alltför positiv 
bild av sin ekonomiska ställning och vars konkurs var ett faktum hösten 2001. 
Även Enrons revisorer, Arthur Andersen, drogs med i skandalen. Arthur 
Andersen, som innan Enron-skandalen var ett av världens största revisionsbolag, 
tvingades till sist att upplösas till följd av den förtroendekris som uppstod. (SOU 
2004:47) 
 
I början av 2000-talet uppdagades också den hittills största konkursen i USA:s 
historia. Det var telekombolaget WorldCom som efter ett omfattande 
redovisningsbedrägeri i juli 2002 tvingades ansöka om konkurs (SOU 2004:47). 
Även det italienska mejeriföretaget Parmalats mångmiljardkrasch räknas till en av 
världens mest omfattande bokföringsskandaler och brukar i media ofta kallas 
”Europas Enron” (von Hall 2004). Inte heller Sverige har varit förskonat från 
bolagsskandaler och som exempel på företag som under de senaste åren har 
kopplats samman med oegentligheter och tvivelaktiga redovisningsmetoder kan 
nämnas Fermenta, Trustor och Prosolvia (SOU 2004:47). 
 
Som en följd av ovan nämnda företagsskandaler har diskussionerna kring 
corporate governance-relaterade frågor, det vill säga frågor relaterade till 
bolagsstyrning, intensifierats under senare tid. Det moderna corporate 
governance-synsättet började användas i USA redan under mitten av 1980-talet, 
till följd av att institutionella ägare tröttnade på bolagsledningar som agerade på 
ett egenmäktigt sätt. I början av 1990-talet började begreppet, efter omfattande 
bolagsskandaler i främst Storbritannien, att användas även i Europa. De förda 
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diskussionerna har bland annat lett till framtagandet av flertalet rapporter och 
koder för bolagsstyrning. (SOU 2004:46)  
 
Huvudbudskapet i rapporterna är att företagens styrelser måste se över det sätt 
som de arbetar på, att de ska se mer till aktieägarnas intressen samt att kraven på 
redovisning och revision ska bli högre (Söderström et al 2003).  Flera länder, 
däribland Sverige, har också utvecklat egna koder för bolagsstyrning och inom 
EU pågår för tillfället ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för 
medlemsländerna vad gäller corporate governance- och revisionsrelaterade frågor 
(SOU 2004:46).  
 
I USA har de senaste årens skandaler i näringslivet även resulterat i ett nytt 
regelverk, Sarbanes-Oxley Act, med vars hjälp allmänhetens förtroende för 
aktiemarknaden ska försöka återuppbyggas (Svernlöv och Blomberg 2003). 
Reglerna gäller för alla bolag, även icke-amerikanska, som är noterade på en 
amerikansk börs och lagens huvudsakliga mål är att förbättra företagens 
finansiella rapporters innehåll och tillförlitlighet (Söderström et al 2003). Lagen 
medför inte enbart förändringar för företagens utan även för revisorernas sätt att 
arbeta. (Svernlöv och Blomberg 2003). 
 
Överhuvudtaget har en stor del av de corporate governance-relaterade debatterna 
kretsat runt revisionen och revisorns roll (Thorell 2004). Hur omfattande bör 
revisionen vara? Vilket ansvar kan egentligen läggas på revisorn? En annan, ur 
svenskt perspektiv, mycket viktig aspekt att beakta är hur den svenska revisorns 
roll kan komma att förändras i och med den strävan mot ökad internationell 
enhetlighet vad gäller revisionsrelaterade regler som har blivit mer påtaglig på 
senare tid.  
 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

För att kunna placera in revisorn och revisionen i corporate governance-
strukturen krävs ett tydliggörande av vad begreppet corporate governance egentligen 
står för. Corporate governance kan definieras på flera olika sätt men kan sägas 
handla om att företag ska styras på ett sådant sätt att de generar den avkastning 
som ägarna kräver på sitt investerade kapital (SOU 2004:46). Ett annat sätt att 
förklara begreppet är att säga att corporate governance behandlar relationen 
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mellan riskkapitalisterna, ägarna, och det företag som de har valt att investera sina 
pengar i (Carlsson 1997).  
 
Som nämndes ovan uppkom det moderna corporate governance-synsättet som 
en reaktion på ägares problem med företagsledningar som agerade på ett 
egenmäktigt sätt. Den typen av problem inom corporate governance-strukturen 
kan förklaras med hjälp av den så kallade agentteorin, som behandlar det ibland 
mycket ojämna och komplicerade förhållandet mellan företagets ägare och de 
personer, företagsledningen, som har uppgiften att förvalta och kontrollera de 
resurser som ägarna har satsat (Adams 1994). Då ägarna i ett företag där ägandet 
är separerat från förvaltningen inte på egen hand helt kan övervaka det sätt varpå 
företaget arbetar måste de använda sig av andra aktörer som utför denna 
kontroll. Ett exempel på en sådan kontroll är det arbete som revisorn utför. 
(Moberg 2003)  
 
I Sverige finns revisorns uppgifter definierade i Aktiebolagslagens (1975:1385) 
10:e kapitel, tredje paragrafen:  
 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” 

 
Den del av ovanstående definition av revisorns uppgifter som torde väcka störst 
uppmärksamhet ur ett internationellt perspektiv är den sista delen av den första 
meningen, det vill säga att revisorn ska granska styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Detta lagstadgade krav återfinns inte i något annan land, 
med undantag av Finland. Vad förvaltningsrevisionen egentligen omfattar är 
dock inte tydligt definierat i aktiebolagslagen.   
 
Vissa har också hyst tvivel om huruvida det är möjligt att alls genomföra en 
förvaltningsrevision: 
 

”Finns det överhuvudtaget personer, som anse sig kompetenta att åtaga sig ett 
så krävande arbete som att granska och avge omdöme icke blott om ett stort 
företags räkenskaper utan ock om dess förvaltning?” (Sillén 1951, s. 511) 

 
Frågan är också huruvida den svenska förvaltningsrevisionen har någon framtid i 
den alltmer internationaliserade värld som revisorn arbetar i, med regelsystem 
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som blir mer och mer enhetliga. I EU-kommissionens förslag till ett nytt 8:e 
direktiv, som behandlar den lagstadgade revisionen, är det exempelvis möjligt att 
se vilket inflytande det amerikanska regleverket, Sarbanes-Oxley Act, har haft i 
utformandet av direktivet (Brännström 2004). Då det amerikanska regelsystemet 
till stor del bygger på detaljstyrning (Tidström 2003) kan det vara intressant att 
ställa sig frågan vad detta kommer att medföra för den svenska revisionen, som 
till stor del bygger på det något svårdefinierade begreppet ”god revisionssed” och 
kanske framförallt för förvaltningsrevisionen, vars utformning och omfattning 
saknar tydlig precisering i lagtexten.  
 
Även corporate governance-systemens uppbyggnad och rollfördelning skiljer sig 
markant åt mellan olika länder, något som även inverkar på revisorns roll. I 
Sverige kan exempelvis revisorn i och med förvaltningsrevisionen anses ha i stort 
sett samma uppdrag och ansvar som det tyska bolagsorganet Aufsichtsrat, vars 
uppgift är att övervaka det organ, Vorstand, som ska sköta förvaltningen av 
företaget (SOU 2004:46). Vilken roll i corporate governance-strukturen kommer 
den svenske revisorn att ha i en framtid där det strävas efter harmonisering och 
ökad enhetlighet vad gäller såväl revision som corporate governance? 
 
I utredningen ”Näringslivet och förtroendet” (SOU 2004:47) som presenterades 
2004 sägs följande om den svenska förvaltningsrevisionen: 
 

”Den svenska förvaltningsrevisionen är av intresse därför att dess verkliga 
innebörd är svår att förklara för såväl svenska som utländska intressenter. 
/…/ Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att det specifikt svenska 
lagkravet på förvaltningsrevision blir föremål för en översyn. Det 
grundläggande skälet är att revisionsreglerna bör vara harmoniserade på 
internationell nivå. Utvecklingen på corporate governance-området förstärker 
detta. /…/ Vad som behöver ske är dels att det klargörs vad denna 
innefattar med särskild tonvikt på eventuella skillnader gentemot andra 
länder, dels att man ser över det sätt på vilket förvaltningsrevisionen 
avrapporteras.” (SOU 2004:47, s. 251-252) 

 
Sammanfattningsvis verkar det finnas ett behov av att utreda den svenska 
förvaltningsrevisionen närmare.  
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1.3 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den svenska 
förvaltningsrevisionens innebörd och de historiska orsakerna till varför 
förvaltningsrevisionen ser ut som den gör idag samt utreda vilken framtid den går 
till mötes.  
 
Inom ramen för syftet kommer följande frågor att besvaras: 
 

• Vilka är de historiska orsakerna inom revisionsområdet till varför det idag 
hör till den svenska revisorns uppgifter att granska företagets förvaltning 
och vilken innebörd har förvaltningsrevisionen? 

 
• Hur kan EU:s harmoniseringsarbete inom såväl revisions- som corporate 
governance-området komma att påverka den svenska förvaltnings-
revisionens framtid? 

 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

När corporate governance-strukturerna i olika länder diskuteras görs detta med 
avseende på de företagsformer som kan jämföras med det svenska aktiebolaget, 
det vill säga företagsformer utan personligt ägaransvar.  
 
Framställningen av utländska corporate governence-system är inte tänkta att 
utgöra en fullständig beskrivning av systemen, utan är skrivna med fokus på 
revisorns roll och de delar som direkt påverkar eller kan komma att påverka 
revisionen.  
 
När skadeståndsfrågan diskuteras görs detta främst med utgångspunkt i 
relationen mellan bolaget och de personer som är ansvariga för dess förvaltning. 
Eventuella skadeståndsanspråk från enskilda aktieägare, de anställda eller annan 
tredje man kommer inte att beröras närmare.  
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1.5 DEFINITIONER 

Aktiebolag 
Synonymt med termen aktiebolag används företag och bolag. Detta gäller även då 
utländska företagsformer som kan jämföras med det svenska aktiebolaget 
diskuteras.  
 
Corporate governance 
Då det inte finns något svenskt ord som exakt motsvarar begreppet corporate 
governance (SOU 2004:47) används i denna uppsats det engelska uttrycket. Svenska 
ord som skulle kunna ses som synonymer till det engelska begreppet är 
bolagsstyrning och ägarstyrning (Ibid.).  
 
Förvaltningsrevision 
Med förvaltningsrevision avses i denna uppsats den typ av revision som finns 
beskriven i aktiebolagslagen och som syftar till att revisorerna ska granska 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Att observera är att 
uttrycket förvaltningsrevision i andra sammanhang ibland kan åsyfta den del av 
revisionens uppgifter inom statsförvaltningen som innebär att en myndighets 
eller verksamhets effektivitet och produktivitet granskas (SOU 1971:15). 
 
 

1.6 FÖRKORTNINGAR 

ABL   Aktiebolagslagen (1975:1385) 
EES   Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
EU   Europeiska Unionen 
FAR Ursprungligen en förkortning av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer. Idag heter organisationen dock bara FAR, då 
branschen vilar på kompetens från flera yrkesgrupper. (FAR 
2005) 

IFAC   International Federation of Accountants 
ISA   International Standards on Auditing 
LO   Landsorganisationen i Sverige 
Prop.   Proposition 
RS   Revisionsstandard i Sverige 2005 
SEC   U.S. Securities and Exchange Commission 
SOU   Statens Offentliga Utredningar 
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SOX   Sarbanes-Oxley Act 
TCO   Tjänstemännens Centralorganisation 
VD   Verkställande direktör 
 
 

1.7 DISPOSITION 

Ovan har det valda problemområdet och uppsatsens syfte preciserats. Med 
utgångspunkt i syftet har metoden utformats och i detta kapitel beskrivs det valda 
tillvägagångssätt samt i viss mån även ståndpunkter vad gäller några 
metodfilosofiska frågor. Därefter följer två kapitel skrivna med skriftliga och 
elektroniska källor som grund, Den svenska förvaltningsrevisionen och dess historia samt 
Corporate governance i europeisk praxis. Dessa följs av två kapitel baserade på 
intervjuer och enkäter, Förvaltningsrevision i praktiken och Harmoniseringsarbetet inom 
EU. De fyra sistnämnda kapitlen förs sedan samman i en analys och ur denna 
mynnar slutsatsen, där studiens syftesfrågor besvaras.  
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2. METOD 

 
Metodkapitlet är en beskrivning av såväl det praktiska tillvägagångssättet som 
studiens vetenskapliga synsätt. Enligt Kvale (1997) kunde ordet metod från 
början likställas med ”vägen till målet” och det är just denna väg, från studiens 
syfte till slutsats, som metodkapitlet avser beskriva. Därigenom ges läsaren en 
möjlighet att själv bedöma studiens kvalitet, det vill säga dess tillförlitlighet, 
validitet och generaliserbarhet. 
 
Metodkapitlets struktur bygger på de tre nivåer som metodfrågor enligt Paulsson 
(1999) kan delas upp i. Dessa nivåer utgörs av metodfilosofi, den fundamentala 
filosofi som ligger till grund för hur andra metodfrågor, på lägre nivåer, ska 
hanteras, undersökningsmetod, där de principiella valen som gjorts, vad gäller 
exempelvis hur det teoretiska respektive empiriska materialet ska samlas in 
kommer att behandlas samt slutligen det praktiska tillvägagångssättet (Paulsson 1999) 
 
 

2.1 METODFILOSOFI 

2.1.1 Förförståelse 
 

De förutsättningar och erfarenheter som finns är avgörande för hur verkligheten 
uppfattas (Gilje och Grimen 1992). Förförståelsen förändras också löpande 
under undersökningens gång, då nya tankar och idéer växer fram (Thurén 1995). 
Den förförståelse som denna studie byggde på var från början relativt begränsad 
vad gällde ämnet förvaltningsrevision.  
 
Självklart har studien och dess utformning färgats av personliga erfarenheter och 
åsikter, exempelvis genom erfarenheter från revisions- och redovisnings-
områdena, såväl nationella som internationella. Samtidigt har under studiens gång 
ytterligare erfarenheter och åsikter tillkommit, vilket i sin tur har påverkat 
studiens fortsatta framväxt. Detta kontinuerliga återkopplande (så kallad 
hermeneutisk spiral) sker enligt Gummesson (1988) ofta i studier med en 
kvalitativ ansats.  
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2.1.2 Att dra slutsatser: induktion och deduktion  
Andersen (1998) menar att det i princip finns två vägar att gå för att producera 
kunskap, genom induktion respektive deduktion. ”Bevisföringens väg” 
(induktion) innebär att generella slutsatser dras utifrån enskilda händelser medan 
”upptäckarens väg” (deduktion) innebär att slutsatser kring enskilda händelser 
genereras utifrån generella principer. Då denna studie syftar till att beskriva och 
analysera ett specifikt fenomen genom ett fåtal expertintervjuer kan det hävdas 
att det induktiva tillvägagångssättet använts. Samtidigt är studiens framväxt en 
process där insamlad empiri ständigt genererar nya frågor och därmed kan även 
det deduktiva tillvägagångssättet sägas användas. Andersen (1998) anser att det i 
kvalitativa studier, på grund av att induktion och deduktion kan användas 
samtidigt, kan vara svårt att klart skilja mellan de båda metoderna och någon 
sådan avsikt finns inte heller i denna studie. 
 
 

2.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

2.2.1 Undersökningens upplägg 
En undersöknings upplägg beror till stor del på valet av frågeställning. Brister i 
frågeställningens formulering kan leda till att vad som avses undersökas förblir 
outrett. Formuleringen är också en avgörande faktor för vilken giltighet 
undersökningens resultat får. (Lantz 1995) 
 
Forskningsdesign 
Det finns två huvudsakliga sätt att samla in och analysera information på. 
Antingen tillfrågas många personer ett begränsat antal och sedan tidigare 
fastställda frågor eller så tillfrågas få personer mer öppna och ingående frågor. 
Det talas då om undersökningens bredd respektive djup. (Patton 2002)  
 
En bredare undersökning medför en ökad generell giltighet eftersom flera 
personer tillfrågas men ger samtidigt, på grund av sitt standardiserade upplägg, 
inget utrymme för individuell anpassning. Svagheten hos breda undersökningar 
ligger således i den begränsade möjligheten att ändra det standardiserade 
upplägget.  Har någon väsentlig information förbisetts vid utformandet av 
frågorna påverkas relevansen för undersökningen negativt. (Holme & Solvang 
1997) 
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En djupare undersökning leder, tack vare möjligheten att anpassa 
informationsinsamlingen efter varje situation och dess förutsättningar, till att öka 
pålitligheten. Svagheten hos denna typ av undersökningar är att flexibiliteten 
försvårar jämförbarheten av den insamlade informationen, vilket i sin tur 
påverkar den generella giltigheten negativt. (Holme & Solvang 1997) Patton 
(2002) menar att de båda undersökningsmetoderna bör komplettera varandra 
snarare än konkurrera. 
 
Denna studie bygger till stor del på ett fåtal respondenters åsikter och yttranden i 
ett antal frågor, så kallade expertintervjuer, vilket ger studien dess djup. För att nå 
en ökad bredd har även standardiserade metoder i form av enkäter använts. 
Målsättningen med att på detta sätt söka både bredd och djup är att uppnå en 
ökad trovärdighet och generaliserbarhet. 
 
Kunskapssyfte 
Vid sökandet efter ny kunskap finns det flera olika sätt att formulera syftet på. En 
studie med ett beskrivande syfte avser att besvara frågan hur medan en studie 
med ett mer förklarande syfte avser att besvara frågan varför. En undersökning 
med syftet att förstå försöker hitta meningar med handlingar eller fenomen och 
utifrån detta utveckla en helhetsförståelse. (Halvorsen 1992) 
 
I denna studie läggs tyngdpunkten på att beskriva och analysera 
förvaltningsrevisionens innebörd samt utreda vilken framtid den går till mötes. 
För att kunna göra detta måste begreppet förvaltningsrevision såväl beskrivas, 
förklaras som förstås.  
 
2.2.2 Metodansats 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra 
det” (Fog i Holme & Solvang 1979, s. 75) 

 

Metodansatsen handlar om medvetna strategiska val som löper som en röd tråd 
genom undersökningen (Widerberg 2002). Målsättningar och syftesformuleringar 
har betydelse vad gäller val av angreppssätt och metod. Undersökningens resultat 
och dess generella giltighet måste därför förstås med bakgrund mot den ansats 
som valts (Lantz  1995). 
 
En kvalitativ ansats har det primära syftet att förklara ett fenomen eller en 
företeelse med utgångspunkt i forskarens uppfattning och tolkning av 



METOD 

 

 
11 

information. Med en kvantitativ ansats omvandlas den erhållna informationen till 
siffror och mängder och statistiska metoder används sedan ofta för analys. 
Denna ansats används med fördel när frågor som ”hur ofta” eller ”hur många” 
ska besvaras. (Holme & Solvang 1997) 
 
Enligt Andersen (1998) existerar denna renodlade uppdelning ytterst sällan i 
verkligheten. Metoderna är möjliga att kombinera och de går då ibland under 
benämningen metodtriangulering. Den bakomliggande tanken med denna metod 
är enligt Patton (2002) att den kvalitativa och kvantitativa metoden undersöker 
och upptäcker olika saker och att en kombination av dem således ger det mest 
kompletta svaret.  
 
Mot bakgrund av denna undersöknings syfte har en form av metodtriangulering 
med tonvikt på den kvalitativa ansatsen valts. Utgångspunkten i denna studie 
ligger således i den kvalitativa ansatsen med visst inslag av kvantitativ metod. 
Genom att skapa den bästa sammansättningen av dessa två metoder uppnås 
undersökningens syfte.  
 
 

2.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Intresset för området revision väcktes redan på ett tidigt stadium under 
utbildningen.  Under vintern 2004/2005 utvecklades ett djupare intresse för 
problematiken kring förvaltningsrevisionens framtid. Efter diskussioner med 
handledaren kring aktuella och intressanta problemområden inom ämnet växte 
studiens syfte fram.  
 
2.3.1 Intervjuer och enkäter 
Valet av datainsamlingsmetod är viktig för vilka svar undersökningen kan komma 
att ge och det är därför av yttersta vikt att tänka igenom vilka frågor studien 
ämnar besvara, det vill säga vilken kunskap som anses värdefull för studien. 
(Lantz 1995). För att kunna besvara denna studies syfte har såväl intervjuer som 
enkäter använts.  
 
Enkäter karakteriseras av att frågorna är formulerade på förhand och att samtliga 
respondenter får samma frågor. Vad gäller intervjuer finns det olika nivåer av 
strukturering: helt strukturerade, semistrukturerade respektive ostrukturerade 
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intervjuer (Lantz 1995). Skillnaden mellan dessa ligger bland annat i möjligheten 
variera frågorna och ordningsföljd av frågor (Halvorsen 1992). 
 
Denna studie utgår från den semistrukturerade intervjumetoden då denna metod 
ger respondenten en chans att öppet redogöra för sin ståndpunkt och kunskap i 
ämnet. Den semistrukturerade intervjun karaktäriseras av det finns en bred fråga 
för varje område som ämnas beröras (Lantz 1995). Intervjuaren kompletter sedan 
med följfrågor inom respektive område för att på så sätt få respondenten att 
fördjupa sig i det som anses vara av vikt för studien (Ibid.). En helt öppen 
intervju ger respondenten ännu större frihet men begränsar samtidigt möjligheten 
att jämföra och klassificera olika respondenters svar (Halvorsen 1992). 
 
I studiens syfte avses bland annat att klargöra förvaltningsrevisionens innehåll 
varför en djup förståelse för begreppet krävs. Genom att utgå från 
semistrukturerade intervjuer vidgas forskarens kunskap i ämnet samtidigt som 
respondenten hålls inom det aktuella ämnet med hjälp av de följdfrågor som till 
viss del på har utformats på förhand (Lantz 1995). I intervjun med Bertil Edlund 
används dock en mer ostrukturerad intervjuform. För att öka undersökningens 
bredd och för att nå en ökad generaliserbarhet kompletteras intervjuerna med 
enkätundersökningar.  
 
Val av länder 
Då studien bland annat avser att undersöka den europeiska harmoniseringens 
inverkan på förvaltningsrevisionens framtid är en ambition att välja de länder 
som av tradition har haft stort inflytande på den pågående 
harmoniseringsprocessen. Vidare eftersträvas en viss varians i de olika ländernas 
struktur vad gäller corporate governance-system. De länder som har valts är 
Tyskland, Storbritannien och Frankrike. 
 
Val av respondenter 
Urvalet av respondenter är avgörande för en undersöknings kvalitet och 
trovärdighet (Patton 2002). Urvalet till kvalitativa undersökningar bör enligt 
Patton (2002) ske systematiskt utifrån särskilt uppsatta kriterier, kriterieurval. Valet 
av respondenter till denna undersöknings intervjuer baserades på respondentens 
kunskap och erfarenhet i ämnet samt på rekommendationer. Halvorsen (1992) 
kallar denna metod strategiskt urval. Urvalet skedde således inte slumpmässigt eller 
av en tillfällighet utan var baserat på förförståelsen i ämnet. Urvalet av de 
utländska respondenterna skedde främst genom hänvisningsurval. I viss mån 
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skedde även detta urval i enlighet med den strategiska urvalsmetoden, då hänsyn 
togs till respondentens kunskap och erfarenhet i ämnet. Den respondent som står 
för informationen gällande revision i Frankrike är en svensk revisor som har 
arbetat i Frankrike, medan inhemska revisorer har intervjuats i Tyskland och 
Storbritannien. 
 
Urvalet av respondenter till enkäten baserades även det på respondentens tidigare 
erfarenhet av förvaltningsrevision. Då de som främst arbetar med 
förvaltningsrevision är godkända samt auktoriserade revisorer var detta ett av 
urvalskriterierna. Vidare gjordes ett medvetet val att både respondenter som 
arbetar med stora bolag respektive de som arbetar med ägarledda företag skulle 
finnas representerade i undersökningen. Enkäten skickades via en länk i ett e-
postmeddelande ut till 73 stycken godkända respektive auktoriserade revisorer på 
Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Linköping samt till 
KPMG och Deloitte i Stockholm. 
 
Genomförande 
För att öka förförståelsen genomfördes förintervjuer med två auktoriserade 
revisorer innan intervjumallen konstruerades. Intervjumallen konstruerades som 
ett stöd för intervjun och för att säkra att de väsentliga områdena skulle täckas in 
under intervjun. Grundmallen består ett flertal öppna frågor och justerades sedan 
efter de olika respondenternas kunskap i ämnet (se bilaga 3). 
 
Majoriteten av intervjuerna var personliga, dock genomfördes telefonintervjuer 
med Lars-Erik Forsgårdh samt med respondenterna i Storbritannien och 
Frankrike. Intervjuer i skriftlig form via e-post genomfördes med respondenten i 
Tyskland samt med Lars-Gunnar Larsson. De respondenter som svarade via 
telefon fick intervjumallen skickad till sig innan intervjun för att på så sätt minska 
tidsåtgången. Vidare genomfördes samtliga personliga intervjuer samt en av 
telefonintervjuerna på så sätt att en intervjuade respondenten medan den andra 
tog anteckningar och följde upp med relevanta följdfrågor i slutet av intervjun. 
 
Alla intervjuer spelades in på band och har transkriberats ordagrant i fulltext. En 
fördel med hela intervjuutskrifter är att de inte bara ger möjlighet till analys av 
vad som sägs utan även av det som inte sägs (Widerberg 2002). Respondenterna 
har i samband med intervjun fått ta ställning till huruvida de vill läsa igenom de 
delar av studien där de medverkar eller inte. Detta för att undvika att 
respondenten inte ska känna sig nöjd med återgivandet av de uttalanden och 
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åsikter som han eller hon har avgivit. Genom att erbjuda denna möjlighet till 
genomläsning ökar respondentens trygghet i intervjusituationen samtidigt som 
trovärdigheten för undersökningen stiger (Holme & Solvang 1997). 
 
Enkäten utformades som ett webformulär där respondenten via en länk i ett e-
postmeddelande kom vidare till enkäten. Formuläret bestod av 19 stycken frågor 
varav sex stycken var helt öppna. Beroende på respondentens svar filtrerades 
denne vidare genom enkäten. Respondenten behövde inte besvara alla frågor 
utan kunde lämna fråga 3, 9 och 12 utan svar. Frågornas utformning grundades 
på de tidigare genomförda intervjuerna. Innan enkäten skickades ut till de tänkta 
respondenterna genomfördes testutskick till fyra provrespondenter för att 
säkerställa att enkäten var förståelig samt att den mätte det som avsågs att mäta. 
För att öka svarsfrekvensen inhämtades ett godkännande av enkätutskicket från 
de aktuella revisionsbolagen innan utskicket skedde, ett godkännande som också 
skickades ut via e-post till respondenterna. Vidare utlovades att alla svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Som tidigare nämnts skickades enkäten ut till 73 stycken 
auktoriserade och godkända revisorer och svar inkom från 29 stycken. 
Svarsfrekvensen var således cirka 40 procent, vilket kan ses som tillfredställande, 
då våren är en oerhört hektisk tid för revisorer. Att överhuvudtaget få möjlighet 
att göra e-postutskick till revisorerna är också mycket svårt, då revisionsbyråerna 
enligt kontaktpersonerna på respektive bolag, är oerhört restriktiva vad gäller 
enkätutskick till de anställda. (Enkäten redovisas i bilaga 5.) 
 
2.3.2 Skriftliga och elektroniska källor 
Enligt Patton (2002) är det vid val av sekundärdata viktigt att veta vad det är 
författarna genom studien vill uttala sig om för att kunna göra ett klokt urval. 
Insamlandet av skriftliga och elektroniska källor har framför allt skett via artiklar 
från relevanta tidskrifter och databaser, såsom exempelvis biblioteksdatabasen 
LIBRIS, samt böcker. Även Internet har i viss utsträckning använts för att samla 
in väsentlig och användbar data. Vid urvalet användes främst begreppen 
förvaltningsrevision, revision, corporate governace samt bolagsstyrning som sökord. Utifrån 
funnet material skedde sedan i viss mån hänvisningsurval. 
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3. DEN SVENSKA FÖRVALTNINGS-
REVISIONEN OCH DESS HISTORIA 

 

3.1 DEN SVENSKA FÖRVALTNINGSREVISIONEN 

3.1.1 Förvaltningsrevision i svenska aktiebolag 
I Sverige återfinns de lagar som reglerar revisionen av aktiebolag i 
Aktiebolagslagen (1975:1385), ABL. Enligt 10 kap. 1§ ABL ska ett aktiebolag ha 
minst en revisor. Som nämndes i inledningen ska revisorn granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning av bolaget (10 kap. 3§ ABL). Granskningen ska vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver (Ibid.). Fokus i denna studie ligger på 
den sistnämnda delen av granskningen, den så kallade förvaltningsrevisionen.  
 
Under förvaltningsrevisionen granskas och bedöms styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Målet är enligt 
Revisionsstandard i Sverige 2005, RS, att ge underlag för: 
 

• revisorns uttalande om ansvarsfrihet.  
• bedömningen av om någon styrelseledamot eller den verkställande 
direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen.  

• bedömningen av hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. 
 
Vad gäller den första punkten kan denna kopplas samman med revisorns uppgift 
att i sin granskning av förvaltningen skaffa sig underlag för att kunna bedöma 
huruvida styrelseledamots eller verkställande direktörens åtgärd eller försummelse 
skulle kunna medföra ersättningsskyldighet gentemot bolaget. När revisorn ska 
bedöma om en förvaltningsåtgärd eller försummelse har orsakat skada beaktas 
hur lönsamhet, ställning, likviditet och finansiering har påverkats i företaget. I sin 
granskning ska revisorn titta på väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget. Revisorn ska också undersöka huruvida styrelsen eller VD har utsatt 
bolaget för risker som kan vålla bolaget skada utan att ge motsvarande fördelar. 
(Revisionsstandard i Sverige 2005) 
 



DEN SVENSKA FÖRVALTNINGSREVISIONEN OCH DESS HISTORIA 

 

 
16 

”Revisorns granskning syftar främst till att klarlägga om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
och om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämpliga lagar om årsredovisning 
eller bolagsordningen. Revisorn skall i sådana fall anmärka i 
revisionsberättelsen enligt 10 kap. 30§ aktiebolagslagen.” 
(Revisionsstandard i Sverige 2005, s. 304) 

 
Som exempel på vad som kan ingå i granskningen av företagets förvaltning 
nämns i RS 209, punkt nummer 28: 
 

• Styrelsens arbetsordning, instruktioner och eventuell arbetsfördelning 
inom styrelsen. 

• Styrelseordförandens förvaltningsårgärder. 
• Verkställande direktörens löpande förvaltningsåtgärder. 
• Styrelsens kontroll av bolaget för att säkerställa att bokföringen, 
medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden omfattas av god 
intern kontroll. 

• Verkställande direktörens åtgärder för att säkerställa laglig bokföring och 
betryggande medelsförvaltning.  

• Styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation.  
• Styrelsens protokoll, beslut och beslutsunderlag. 
• Företagets skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. 

 
3.1.2 God revisionssed 
Istället för att i lagtexten i detalj beskriva hur revisionen bör genomföras, något 
som exempelvis gjordes i 1944 års aktiebolagslag men som idag anses vara alltför 
riskabelt, sägs istället att granskningen ska vara så omfattande som god revisionssed 
kräver. En av orsakerna till varför det kan anses vara mindre lämpligt med 
detaljreglering inom revisionsområdet är att detta riskerar att förhindra en 
fortlöpande anpassning och utveckling av området samt att det finns en risk för 
att revisorn, istället för att genomföra en självständig granskning, förlitar sig på 
att det är tillräckligt att följa de uppräknade punkterna. Att, som i dagens lagtext, 
istället hänvisa till god revisionssed innebär att revisorn tar sin utgångspunkt i 
termerna ”risk” och ”väsentlighet” för att få fram tillräckliga underlag för de 
uttalanden som han eller hon ska göra. (Cassel 1996) 
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I den utredning som föregick 1944 års aktiebolagslag ansågs det dock tvärtom 
önskvärt att i lagen fastställa revisorns uppgifter på en mer detaljerad nivå (SOU 
1941:9). Det skrivs bland annat att: 
 

”Beredningen har emellertid ansett det vara av vikt för befrämjandet av 
revisionsverksamheten att revisorernas viktigaste skyldigheter uttryckligen 
fastslås i lagen; därigenom vinnes icke blott att hos revisorerna dessa 
skyldigheter inskärpas utan även att revisorerna erhålla ett stöd emot 
strävanden som understundom kunna förekomma från bolagsledningars sida 
att obehörigen begränsa revisorernas granskningsverksamhet.”  
(SOU 1941:9, s. 469) 

 
I Prop. 1997/98:99 fördes en diskussion kring uttrycket god revisionssed och där 
sägs bland annat att det visserligen vore möjligt att i lag statuera de mest 
grundläggande normerna för god revisionssed. En fara med detta skulle dock 
kunna vara att revisorns granskning då riskerar att begränsas. Det bästa 
alternativet ansågs därför vara att behålla systemet med en ramlagstiftning och 
låta revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden ha till uppgift att lämna 
ytterligare vägledning i hur omfattande granskningen bör vara för att uppfylla 
god revisionssed. Det poängterades dock att den slutgiltiga tolkningen av 
begreppet god revisionssed åvilar domstolarna.  
 
Även FAR ser fördelar med att ha en ramlagstiftning. 
 

”Genom att granskningens inriktning och omfattning har knutits till 
uttrycket ’god revisionssed’, kan den fortlöpande anpassas till utvecklingen 
inom revisionsområdet. Denna utveckling påverkas av olika intressenters 
berättigade krav och förväntningar samt revisorns kompetens och 
objektivitet.” (Revisionsstandard i Sverige 2005, s. 282) 

 
I förordet till RS sägs också att FAR:s rekommendationer och uttalanden, i brist 
på annan kompletterande normgivning inom revisionsområdet, utgör normen för 
den praktiska tillämpningen av god revisionssed.  
 
Från början av 1990-talet fram till och med 2003 utgjordes FAR:s grundläggande 
revisionsrekommendation av ”Revisionsprocessen” men år 2004 ersattes denna 
av Revisionsstandard i Sverige, RS, som bygger på de internationella revisions-
standarderna ISA. (Revisionsstandard i Sverige 2005) 
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Liksom inom flera andra områden strävas det vad gäller revision efter 
internationell harmonisering och den internationella revisorsorganisationen IFAC 
har som mål att deras standarder, ISA, ska bli allmänt accepterade över hela 
världen. (Revisionsstandard i Sverige 2005) 
 
I RS poängteras att den bara utgörs av grundläggande principer och omöjligen 
kan täcka in allt: 
 

”Det är i praktiken ogörligt att utarbeta en standard som uttryck för god 
revisionssed som kan tillämpas överallt och som täcker alla situationer och 
omständigheter som en revisor kan möta i ett revisionsuppdrag. Revisorer ska 
därför betrakta standarden som grundläggande principer som de ska följa vid 
utförande av revisionsuppdrag. Exakt vilka åtgärder som krävs för att 
tillämpa standarden måste lämnas till varje enskild revisor att professionellt 
bedöma och beror på omständigheterna i varje enskilt fall.” 
(Revisionsstandard i Sverige 2005, s. 284) 

 
Som nämndes ovan baseras RS på de internationella revisionsstandarderna, men 
eftersom förvaltningsrevisionen i princip saknar motsvarighet i dessa standarder 
behandlas denna i en egen svenskanpassad revisionsstandard, RS 209.  
 
Beträffande vad som egentligen utgör god revisionssed menar Cassel (1996) att 
det inte alltid går att sätta likhetstecken mellan god och etablerad sed, det vill säga 
det som av revisorsprofessionen uppfattas som god revisionssed behöver inte 
nödvändigtvis överensstämma med exempelvis lagstiftarens och olika 
intressentgruppers syn i frågan.  
 
3.1.3 Revisionsberättelsen samt erinringar och påpekanden 
Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är den revisionsberättelse (se bilaga 
1) som revisorn har i uppgift att avlämna (Revisionsstandard i Sverige 2005). I 
revisionsberättelsen ska revisorn bland annat uttala sig om huruvida 
årsredovisningen har upprättats på ett sådant sätt som överensstämmer med 
tillämplig lag om årsredovisning, om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning, om förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar samt huruvida bolagsstämman bör fastställa 
balans- och resultaträkningen (10 kap. 28 och 29§§ ABL). Dessa delar av 
revisionen kan kopplas ihop med revisorns ansvar att granska bolagets 
årsredovisning och bokföring och kommer inte att utvecklas ytterligare, då 
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uppsatsens syfte fokuserar på den del av revisionen som har att göra med 
granskningen av förvaltningen av företaget.  
 
Vad gäller revisorns uppgift att granska styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning kommer detta till uttryck i revisionsberättelsen främst 
genom 10 kap. 30§ ABL, där det föreskrivs att det i revisionsberättelsen ska 
finnas ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören bör beviljas ansvarsfrihet. Begreppet ansvarsfrihet är centralt i den 
granskning som revisorn ska företa av bolagets förvaltning och har att göra med 
om styrelsen och den verkställande direktörens ska ställas till svars för sin 
förvaltning eller inte (Revisionsstandard i Sverige 2005).  
 
Om revisorn under sin granskning har upptäckt att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören har utfört någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet ska detta uppmärksammas 
genom en anmärkning i revisionsberättelsen (10 kap. 30§ ABL). En sådan 
anmärkning ska också göras om en styrelseledamot eller den verkställande 
direktören har brutit mot aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller 
mot bolagsordningen (Ibid).  
 
I revisionsberättelsen har revisorn också möjlighet att lämna andra upplysningar 
som han eller hon anser att aktieägarna bör få ta del av (10 kap. 32§ ABL). Enligt 
Cassel (1996) ges revisorn därigenom möjlighet att anmärka på 
förvaltningsåtgärder som inte är av sådan karaktär att de kan föranleda 
avstyrkande av ansvarsfrihet men som enligt revisorn ändå bör komma 
aktieägarna till del, exempelvis en investering som skulle kunna riskera företagets 
fortsatta existens. Här måste emellertid revisorns tystnadsplikt vad gäller vissa 
förhållanden i företaget tas i beaktande.  
 
Ett annat uttalande som revisorn ska göra i revisionsberättelsen och som till viss 
del kan kopplas samman med förvaltningsrevisionen är huruvida bolagsstämman 
bör besluta om bolagets vinst- eller förlustdisposition enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen (10 kap. 29§ ABL).  
 
Alla synpunkter från revisorns sida förs inte fram genom revisionsberättelsen, 
utan revisorn har också möjlighet att framställa erinringar eller göra påpekanden. 
Under revisionen ska de eventuella erinringar och påpekanden som följer av god 
revisionssed framföras av revisorn till styrelse och VD (10 kap. 6§ ABL). 
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Erinringar som har framställts till styrelse eller VD måste antecknas i ett 
protokoll eller annan handling (10 kap. 35§ ABL). Bolagets styrelse måste ta del 
av alla erinringar och ska också ta upp dessa till behandling vid ett sammanträde 
(Ibid.).  
 
En erinran ges då det föreligger förhållandevis allvarliga brister vad gäller 
företagets interna kontroll, redovisning eller förvaltningen i övrigt. Om ledningen 
inte vidtar nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med problemet kan nästa 
steg bli en anmärkning i revisionsberättelsen. (Revisionsstandard i Sverige 2005) 
 
I vissa fall har revisorn också en skyldighet att rapportera vidare misstanke om 
brott. 
 
3.1.4 Styrelsens och den verkställande direktörens skadeståndsansvar 
Vad gäller styrelseledamots eller verkställande direktörs skadeståndsskyldighet ska 
personen ifråga ersätta en skada som uppstår när han eller hon fullgör sitt 
uppdrag och uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget (15 kap. 1§ ABL). 
Det måste dock finnas ett orsakssamband, kausalitet, mellan handlingen eller 
underlåtenheten och skadan (Revisionsstandard i Sverige 2005). Kausaliteten 
måste också vara adekvat, det vill säga skadan måste ha uppstått som en naturlig 
följd av handlingen eller underlåtenheten (Ibid.). 
 
För att talan om skadestånd ska kunna väckas mot styrelse eller VD måste 
majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av alla aktier 
vid bolagsstämman ha lagt fram ett förslag om detta, alternativt ha röstat mot 
förslaget att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD (15 kap. 7§ ABL). Talan om 
skadestånd mot styrelse eller VD till följd av ett beslut eller en åtgärd måste 
väckas senast ett år från den bolagsstämma där årsredovisningen och 
revisionsberättelsen lades fram (15 kap. 10§ ABL).  
 
Om bolagsstämman har beviljat styrelsen och VD ansvarsfrihet innebär detta att 
skadestånd gentemot dessa personer i princip inte kan väckas av företaget 
(Revisionsstandard i Sverige). Trots att ansvarsfrihet har beviljats eller mer än ett 
år har förflutit från den aktuella bolagsstämman får talan dock väckas om de 
uppgifter som bolagsstämman har fått om det beslut eller den åtgärd som talan 
grundas på inte i väsentlig utsträckning har varit riktiga och fullständiga (15 kap. 
11§ ABL). Efter att fem år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då 
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beslutet fattades eller åtgärden företogs är det emellertid inte längre möjligt att 
väcka skadestånd (15 kap. 13§ ABL).  
 
3.1.5 Förväntningsgap 
Enligt Cassel (1996) överensstämmer de förväntningar som olika 
intressentgrupper har på revisorn inte alltid med det arbete som revisorn faktiskt 
utför, vilket kan leda till att så kallade förväntningsgap uppkommer.  
 

”Å ena sidan bör revisorn ha spårat upp och beivrat förekommande 
oegentligheter, förhindrat äventyrliga förvaltningsåtgärder, tillsett att 
beslutsfattarna håller sig inom regelverket, samt förhindrat slöseri, kort sagt 
tillsett att allt går rätt och riktigt till. Å andra sidan bör revisorn visa 
förståelse för den försumlige, ta hänsyn till god vilja och tecken på bot och 
bättring, ge goda råd samt allmänt vara stödjande. Sammantaget förväntas 
revisorn vara iförd poliskask, domarperuk, konsultportfölj och 
kuratorsglasögon.” (Cassel 1996, s. 14) 

 
Något som ibland kan orsaka ett förväntningsgap är uttrycket god revisionssed, 
på grund av att många inte känner till det i begreppet innefattade 
väsentlighetskriteriet och tror att revisorns granskning är betydligt mer 
omfattande än den faktiskt är.  Till revisorns uppgifter anses ofta höra att inte 
bara uppmärksamma oegentligheter inom företaget, utan att då sådana kan anses 
föreligga även ingripa och vidta åtgärder, utöver den rapportering som de är 
ålagda enligt lag. (Cassel 1996) 
 
De två områden inom vilka förväntningsgapet är extra stort är det som berör 
omfattningen av revisorns granskning med avseende på affärsmässiga beslut samt 
det som har att göra med upptäckten av oegentligheter. (SOU 2004:47).  
 

”Det är viktigt att understryka att revisionen inte är någon garanti om 
företaget från revisorn. Det faller utanför revisionsuppdraget att uttala sig om 
företagets framtida livskraft eller om ledningens förmåga att effektivt och 
kompetent fatta affärsmässiga beslut.” (SOU 2004:47, s. 249) 

 
Det tycks ibland också råda ett förväntningsgap från de granskades sida vad gäller 
revisorns roll och uppgift. Exempelvis ser vissa styrelser revisorn främst som ett 
verktyg i deras arbete att övervaka den operativa ledningen och verkar inte ta i 
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beaktande att de själva också är föremål för den granskning som revisorn ska 
genomföra. (Cassel 1996) 
 
För att undvika att missförstånd uppstår vad gäller revisorns uppdrag kan ett så 
kallat uppdragsbrev (se bilaga 2) skrivas. I uppdragsbrevet fastställs bland annat 
revisionens syfte och omfattning samt vilket ansvar revisorn har gentemot 
klienten. (Revisionsstandard i Sverige 2005) 
 
 

3.2 FÖRVALTNINGSREVISIONENS HISTORIA I SVERIGE 

3.2.1 De första svenska lagarna i Sverige rörande aktiebolag och revision 
Den första aktiebolagslagen i Sverige och även i Norden, Kungl. förordningen 
angående aktiebolag, infördes år 1848 och var tydligt påverkad av den franska Code 
de commerce (SOU 1971:15). 1848 års aktiebolagslag innehöll dock inga föreskrifter 
om revision eller revisorer, utan det var först i 1895 års aktiebolagslag som det 
infördes lagar som berörde dessa områden1 (Moberg 2003).  
 
Redan under 1600-talet förekom dock viss granskning av företag och den äldsta, 
idag kända, revisionsberättelsen skrevs år 1652, då en granskning av 
Tjärhandelskompaniets förvaltning genomfördes på uppdrag av företagets ägare 
(Cassel 1996). Revisionsberättelsen innehåller bland annat ett uttalande från den 
revisor som har utfört granskningen huruvida företagets ledning bör beviljas 
ansvarsfrihet eller inte (Sillén 1951). Även i den revisionsberättelse som år 1813 
avlämnades efter granskningen av Götha Canal-Bolag tillstyrker revisorerna att 
 

”directionen erhåller décharge2 för det förflutna årets förvaltning.”  
(Sillén 1951) 

 
I ”Förnyade Regler för Götha Canal-Bolag” från 1833 föreskrevs vilka uppgifter 
bolagets revisorer hade. Det sades bland annat att revisorn i revisionsberättelsen 
ska uttala sig i ansvarsfrihetsfrågan och även föreslå förbättringar vad gäller 
bolagets organisation och förvaltning. (Sillén 1951) 
 
Liksom enligt den nuvarande aktiebolagslagstiftningen utgjorde enligt 1895 års 
aktiebolagslag bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. En 

                                                 
1 De första lagarna som berörde området revision återfinns dock i 1886 års lag om bankaktiebolag (Moberg 2003). 
2 Decharge = ansvarsfrihet (för förvaltning) (Svenska Akademins ordlista över svenska språket 2002) 



DEN SVENSKA FÖRVALTNINGSREVISIONEN OCH DESS HISTORIA 

 

 
23 

av bolagsstämmans uppgifter var att utse bolagets styrelse, som bestod av den 
eller de personer som hade till uppgift att företräda bolaget. (Lag om aktiebolag 
1895:65) 
 
På bolagsstämman skulle styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning samt 
revisorernas utlåtande läggas fram. Här skulle även frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen tas upp. I lagen poängterades emellertid att bolaget även i de fall då 
styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet hade rätt att vid ett senare tillfälle, dock 
inom två år från det att förvaltningsberättelsen lades fram på bolagsstämman, 
ställa en styrelseledamot till ansvar för sin förvaltning, då denne, mot bättre 
vetande, har lämnat oriktiga uppgifter i förvaltningsberättelsen eller i 
balansräkningen som kan ha ansetts påverka beslutet om ansvarsfrihet.  (Lag om 
aktiebolag 1895:65) 
 
I 1895 års aktiebolagslag infördes, som nämnts tidigare, för första gången regler 
om revisorer och revision. Lagen innehöll dock ingen närmare information om 
hur granskningen skulle gå till, utan det sades enbart att: 
 

”Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skola granskas af en eller 
flere revisorer. Öfver granskningen skall för hvarje år skriftligt utlåtande 
afgifvas.” (Lag om aktiebolag 1895:65, 50§) 

 
I lagen sades inte heller explicit att revisorerna skulle yttra sig i frågan huruvida 
ansvarsfrihet borde beviljas för företagets ledning eller inte (Lag om aktiebolag 
1895:65). 
 
1895 års lag ersattes redan 1910 med en ny lag om aktiebolag, en lag som var 
märkbart influerad av tysk rätt (SOU 1971:15) . I denna lag fastställdes att 
bolagsstämman, förutom att behandla frågan om ansvarsfrihet för bolagets 
styrelse, även skulle fastställa balansräkningen (Lag om aktiebolag 1910:88). Vad 
gällde ansvarsfrihetsfrågan konstaterades även här att talan kunde väckas mot en 
styrelseledamot som hade begått en brottslig handling trots att ansvarsfrihet var 
beviljad, detta om ansvarsfriheten inte uppenbarligen avsåg även den aktuella 
handlingen (Ibid.).  
 
I 1910 års lag om aktiebolag började revisorns uppgifter att specificeras allt mer 
och det föreskrevs bland annat att revisorn skulle ha rätt att inventera kassan och 
övriga tillgångar, samt att granska bolagets böcker, räkenskaper och andra 
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handlingar. Revisorns granskning skulle mynna ut i en revisionsberättelse. Inte 
heller i denna lag sägs uttryckligen att revisorn ska yttra sig i ansvarsfrihetsfrågan. 
(Lag om aktiebolag 1910:88) 
 
En av de personer som under 1920-talet uttalade sig i frågan om 
förvaltningsrevisionens genomförande var Seth Svensson. Han menade att 
revisorns uppgift är att se till att de genomförda förvaltningsåtgärderna är till 
företagets bästa (Svensson 1926). I sin artikel ”Handledning vid revision” 
diskuterade Svensson (1926) bland annat frågan om utvidgningar, en 
förvaltningsåtgärd som enligt honom kan orsaka en hel del problem och där 
revisorn bör ha den tillbakahållande rollen: 
 

”Styrelsen är ofta benägen att företaga onödigt stora utvidgningar, och 
revisorns plikt i dylika fall är att representera den nyktra eftertanken samt 
att verka avkylande – givetvis med välgrundade argument – på styrelsen. 
Utvidgning av ett företag innebär alltid ökat arbete, ökade bekymmer och 
ökade risker.” (Svensson 1926, s. 491) 

 
Fram till 1930-talet var Sverige relativt skonat från större skandaler kopplade till 
aktiebolag. 1932 rasade dock Kreuger-koncernen samman och det svenska 
moderbolaget Kreuger & Toll gick i konkurs. Kraschen visade att det fanns stora 
brister i den rådande aktiebolagslagen, något som togs i beaktande när 1944 års 
aktiebolagslag utarbetades. Utredningen påbörjades redan 1933 och 1941 lade 
lagberedningen fram den utredning som låg till grund för lagen. (SOU 1971:15) 
 
3.2.2 Revision i Sverige under 1940-, 50- och 60-talen 
Då 1944 års aktiebolagslag skulle utarbetas angavs ett antal frågor som borde 
ägnas extra uppmärksamhet. Till dessa hörde bland annat frågan om företagets 
förvaltning; hur borde förvaltningsorganet vara sammansatt, vilket förhållande 
skulle förvaltningsorganet ha till aktieägarna och vem skulle bära ansvaret för 
förvaltningen? Det ansågs också viktigt att diskutera revisionsfrågan i sin fulla 
omfattning, bland annat granskningens föremål och omfattning. (SOU 1941:9) 
 
Hittills hade det svenska aktiebolaget bestått av tre organ, där bolagsstämman 
utgjorde det beslutande organet, styrelsen det verkställande och revisorerna det 
kontrollerande. Då den nya aktiebolagslagen skulle utformas var dock 
uppfattningen att det på senare tid hade skett en maktförskjutning från 
bolagsstämman till styrelsen. (SOU 1941:9) 
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Att en maktförskjutning hade skett från bolagsstämman till styrelsen ansågs vara 
naturligt, då styrelsen ansågs besitta en väsentlig kännedom om företagets 
situation samt den sakkunskap och erfarenhet som ansågs nödvändig för att 
kunna leda företaget på ett bra sätt. Det poängterades emellertid att denna 
maktförskjutning inte fick leda till minskad kontroll och minskat 
ansvarskännande. (SOU 1941:9) 
 
En parallell diskussion var den roll som den verkställande direktören hade fått. 
Denne var vanligtvis ledamot i styrelsen och hade på senare tid kommit att 
praktiskt taget själv sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Enligt 
aktiebolagslagen var dock styrelsen i sin helhet ansvarig för förvaltningen av 
bolaget och det särskildes därför inte på de beslut som den verkställande 
direktören fattade på egen hand och de som hela styrelsen fattade. Runt frågan 
vilka skyldigheter och vilket ansvar styrelseledamöterna hade rådde därför en viss 
osäkerhet.  De ledamöter som inte deltog i den löpande förvaltningen av bolagets 
angelägenheter kände både mindre ansvar för de handlingar som företogs av den 
verkställande direktören och tog i vissa fall även alltför lätt på uppgiften att 
åtminstone övervaka dennes verksamhet. (SOU 1941:9) 
 
Som ett led i utredningens målsättning att titta närmare på frågan om bolagets 
förvaltning undersöktes också huruvida ett system motsvarande det tyska, med 
ett organ ansvarigt för förvaltningen och ett organ ansvarigt för övervakningen 
av det förstnämnda organet, skulle vara lämpligt att införa i Sverige. (SOU 
1941:9) 
 
I utredningen konstaterades dock att ledningen i företag som styrs enligt den 
tyska modellen hade förskjutits från det verkställande organet till kontrollorganet 
och att kontrollfrågan därmed inte var löst, eftersom det organ som i realiteten 
ledde bolaget då stod nästan helt utan kontroll. Det framhölls i utredningen 
istället att den modell som hade kommit att växa fram i Sverige, med en 
ansvarsuppdelning mellan styrelse och verkställande direktör borde utvecklas 
ytterligare. 
 

”Genom en legalisering av detta system och en såvitt möjligt klar och 
ändamålsändlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan styrelse och 
verkställande direktören, i förening med en förstärkning av revisorernas 
ställning, bör enligt beredningens mening den för svenska förhållanden 
lämpligaste organisationen vinnas.” (SOU 1941:9, s. 15) 
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Till slut beslutades att låta styrelsen och den verkställande direktören i större 
aktiebolag bli två från varandra skilda bolagsorgan, där den verkställande 
direktören kunde utses inom eller utom styrelsen. Rollfördelningen var dock inte 
som i den tyska modellen, där ett organ var förvaltande och det andra 
kontrollerande. Istället skulle den löpande förvaltningen skötas av den 
verkställande direktören och ledningen och förvaltningen i övrigt av styrelsen. 
Styrelsen skulle dock också ha till uppgift att övervaka den verkställande 
direktören arbete. (SOU 1941:9)  
 
Som en följd av att inget kontrollerande organ skapades lades, med undantag från 
den övervakning styrelsen skulle utöva på den verkställande direktören, det fulla 
kontrollansvaret på revisorerna. Dessa skulle inte bara se till aktieägarnas bästa, 
utan även skydda borgenärernas, annan tredje man och det allmännas intressen. 
(SOU 1941:9) 
 
Liksom i tidigare års aktiebolagslagar sägs att styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning ska granskas av en eller flera revisorer (Lag om aktiebolag 
1944:705). Nu började också omfattningen av granskningen att preciseras allt mer 
och det föreskrevs i 1944 års aktiebolagslag bland annat att revisorerna då de 
fullgjorde sitt uppdrag skulle: 
 

• granska bolagets böcker och andra räkenskaper. 
• ta del av styrelsens och bolagsstämmans protokoll. 
• genomföra en inventering, alternativt kontrollera den inventering som har 
gjorts av bolagets kassa och övriga tillgångar. 

• kontrollera huruvida organisationen av samt kontrollen över bokföringen 
och medelsförvaltningen är tillfredsställande.  

• vidtaga de åtgärder som i övrigt krävs för ett behörigt fullgörande av 
revisionsuppdraget. 

 
I 1944 års aktiebolagslag infördes också bestämmelser gällande 
revisionsberättelsens innehåll, då det menades att denna ofta var tämligen 
intetsägande. En av de punkter som revisorn skulle uttala sig om var 
ansvarsfrihetsfrågan. (Lag om aktiebolag 1944:705). 
 

”För att revisionsberättelsen skall fylla sitt ändamål att giva aktieägarna 
erforderlig ledning vid dechargefrågans avgörande, är det lämpligt att – såsom 
ock i praktiken är vanligt – revisionsberättelsens redogörelse för 
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granskningen och dess resultat utmynnar i ett uttalande rörande 
dechargefrågan.” (Lag om aktiebolag 1944:705, s. 483) 

 
I bland annat Danmark framfördes synpunkter på att den svenska och finska 
förvaltningsrevisionen, det vill säga revisorns uppgift att inte bara granska 
räkenskaperna utan även förvaltningen, kunde medföra att revisorerna ägnade 
alltför stor del av tiden åt förvaltningskritik istället för åt kontrollen av 
räkenskaperna. Dessa betänkligheter ansågs dock inte vara befogade, varken i 
Sverige eller Finland. I SOU 1941:9 menades också att den syn som Sverige och 
Finland respektive exempelvis Danmark och Norge hade på revisionen 
egentligen inte skilde sig så mycket från varandra eftersom revisorerna också i 
Danmark och Norge, trots att lagen där inte explicit föreskrev någon 
förvaltningsrevision, hade både befogenhet och skyldighet att framföra kritik mot 
anmärkningsvärda förvaltningsåtgärder av väsentlig karaktär. (SOU 1941:9) 
 
En skillnad som dock rådde mellan Sverige respektive Norge och Danmark, var 
att den svenska aktiebolagslagen innehöll ett så kallat dechargeinstitut, det vill säga 
att bolagets förvaltningsorgan skulle ansvarsbefrias, eller ställas till svars för sin 
förvaltning, varje år. Det ansågs i den utredning som avlämnades 1941 att detta 
inte skulle kunna genomföras utan att revisorerna i sin revisionsberättelse hade 
skyldigheten att anmärka på sådana förvaltningsåtgärder som skulle kunna 
föranleda att ansvarsfrihet inte skulle kunna beviljas för styrelsen. I förslaget 
fördes även åsikten fram att det bara i sådana länder där det fanns ett särskilt 
organ som utövande förvaltningskontroll över företaget, som exempelvis i 
Tyskland, var lämpligt att sätta likhetstecken mellan revision och 
räkenskapsgranskning, det vill säga att inte låta förvaltningsgranskningen vara en 
del av revisorns uppgifter. (SOU 1941:9) 
 
Det poängterades emellertid noga att skyldigheten för svenska revisorer att 
genomföra förvaltningsrevision inte betydde att revisorn hade rätt att påverka 
utformningen av förvaltningen: 
 

”Det ligger i sakens natur, att denna förvaltningsgranskning icke betyder att 
revisorerna äga tillvälla sig inflytande över förvaltningen. Granskningen ska 
väsentligen gå ut på att upptäcka eller förebygga olagliga eller eljest 
oförsvarliga förvaltningsåtgärder. Den ekonomiska lämpligheten av 
förvaltningsåtgärder tillkommer det icke revisorerna att kritisera, i vidare 
mån än då åtgärderna kunna tänkas föranleda dechargevägran och 
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skadeståndstalan eller eljest framstå såsom pliktöverträdelser eller 
pliktförsummelser från bolagsledningens sida”. (SOU 1941:9, s. 449) 

 
Denna text fanns även med i de kommentarer till aktiebolagslagen som 
publicerades 1961 (Ranby 1963). En revisor som emellertid inte höll med om 
ovanstående formulering var Knut Ranby (1963), som ifrågasatte om detta 
verkligen var lagens mening och om inte revisorn borde ingripa även då inga 
direkta oegentligheter har förekommit: 
 

”Medan lagtexten ger en absolut skyldighet att granska förvaltningen, så 
reduceras enligt min uppfattning skyldigheten högst avsevärt i 
kommentarerna. Kommentarerna talar om dechargevägran, 
skadeståndstalan, pliktöverträdelser, pliktförsummelser, olagliga 
förvaltningsåtgärder, uppsåtligt eller vårdslöst eftersättande av bolagets 
intressen. Det händer emellertid dessvärre allt för ofta, att även ansvarsfulla, 
plikttrogna, ärliga och arbetsamma människor är dåliga företagare. 
Erfarenheten visar, att en förvaltning, som präglas av kortsynthet, 
omdömeslöshet, okunnighet, dålig överblick, dålig organisation m.m. vållar 
betydligt större förluster för aktieägare, borgenärer och det allmänna än fel, 
som bottnar i oärlighet, andra lagöverträdelser eller pliktförsummelser.” 
(Ranby 1963, s. 525) 

 
Den revisionsberättelse som revisorn hade skyldighet att avlämna enligt 1944 års 
lag om aktiebolag skulle innehålla en redogörelse för resultatet av den företagna 
revisionen, ett uttalande om eventuella anmärkningar samt sådana erinringar som 
revisorn ansåg borde komma till aktieägarnas kännedom. Revisorn skulle också 
uttala sig om huruvida styrelsen och verkställande direktören borde beviljas 
ansvarsfrihet eller inte, om balansräkningen borde fastställas samt om förslaget 
till vinstdisposition. Beslut om dessa tre punkter, det vill säga om ansvarsfrihet 
för styrelse och VD, balansräkningens fastställande samt om vinstdispositionen, 
fattades sedan av bolagsstämman. (Lag om aktiebolag 1944:705) 
 
Vad gällde frågan om huruvida styrelsen och verkställande direktören borde 
beviljas ansvarsfrihet eller inte framhölls av Stenbeck et al (1946) att revisorn i sitt 
uttalande inte alltid måste tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, utan att det under 
vissa omständigheter är möjligt för denne att istället för ett uttryckligt 
ställningstagande utveckla skäl för eller emot ett beviljande eller avstyrkande.  
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I slutet av 1960-talet började FAR att utveckla förslag till normer för hur 
revisionen skulle gå till i svenska aktiebolag (Johansson och Rydström 1967). 
Revisorerna Sven-Erik Johansson och Erik Rydström trodde emellertid att det 
skulle bli svårt att utarbeta en standard för förvaltningsrevision: 
 

”Åsikterna om begreppet förvaltningsrevision förefaller också vara i det 
närmaste lika många som antalet auktoriserade revisorer, varför 
möjligheterna att åstadkomma enhetliga principer inte är speciellt goda.” 
(Johansson och Rydström 1967, s. 539) 
 

3.2.3 Revision i Sverige under 1970- och 80-talen 
I den utredning som föregick 1975 års aktiebolagslag diskuterades problem 
rörande aktiebolagets organisation och maktfördelningen inom företaget. Som ett 
led i denna diskussion föreslogs bland annat att bolagsstämman skulle få 
möjlighet att inrätta ett särskilt organ, ett så kallat förvaltningsråd, som skulle stå 
för insyn och kontroll. Då rådet skulle ha till uppgift att övervaka företagets 
ledning skulle varken den verkställande direktören eller någon ledamot av 
styrelsen ha rätt att sitta med i rådet. (SOU 1971:15) 
 
Rådets uppgift skulle bland annat vara att ge information om företagets 
verksamhet till bolagsstämman samt att utöva viss, allmän kontroll över bolagets 
ledning. Att observera var dock att det egentliga kontrollansvaret fortfarande 
skulle vila på företagets revisorer. Förvaltningsrådet skulle inte heller ha rätt att 
självt fatta beslut i förvaltningsfrågor, utan skulle bara kunna lägga fram olika råd 
och förslag. På bolagsstämman skulle rådet exempelvis uttala sig om 
årsredovisningen och skulle även ha möjlighet att lämna övriga upplysningar som 
de ansåg borde komma till aktieägarnas kännedom. Förvaltningsrådet skulle 
emellertid inte behöva uttala sig om huruvida balans- och resultaträkning samt 
vinstdispositionen borde fastställas, inte heller om ledningen borde beviljas 
ansvarsfrihet eller ej. Det skulle dock ha rätt att uttala sig i dessa frågor och borde 
i allmänhet också utnyttja denna möjlighet. (SOU 1971:15) 
 
Då förslaget om ett frivilligt förvaltningsråd sändes ut på remiss ställde sig flera 
instanser, exempelvis näringslivet, LO och TCO, negativa till att införa ett sådant 
råd. En stor anledning till varför utredningen hade lagt fram förslaget om ett 
förvaltningsråd tycktes också vara att uppnå nordisk likriktighet, inte att det 
egentligen fanns ett behov av ett sådant råd i Sverige. Det ansågs även att 
komplikationer kunde uppstå vad gällde att dra en tydlig gräns mellan 
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revisorernas och förvaltningsrådets uppgifter. Bland annats som en följd av ovan 
nämnda argument blev förslaget om införandet av ett förvaltningsorgan aldrig 
verklighet. (Prop. 1975:103) 
 
Angående revisorernas uppgifter och revisionens inriktning skiljde förslaget till 
ny aktiebolagslag sig inte nämnvärt från den då gällande lagstiftningen. Istället för 
att som i 1944 års aktiebolagslag relativt detaljerat beskriva revisorns uppgifter 
fördes dock nu begreppet god revisionssed in och det förordades att granskningen 
skulle vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. (Prop. 
1975:103) 
 
Då 1975 års aktiebolagslag skulle utformas skedde detta i samarbete med övriga 
nordiska länder, för att på så sätt försöka uppnå en så hög grad av rättslikhet som 
möjligt mellan länderna. En av frågorna i vilken de nordiska länderna hade svårt 
att komma överens var den som berörde förvaltningsrevisionen, som enbart 
förekom i Sverige och Finland. Sverige och Finland ansåg en sådan revision 
nödvändig, medan det i Danmark fanns en rädsla för att förvaltningsrevisionen 
kunde inverka negativt på företagsledningens initiativkraft. (SOU 1971:15) 
 
Meningsskiljaktigheterna mellan länderna var dock i realiteten inte särskilt 
omfattande. Exempelvis var alla länderna överens om att revisorerna inte 
utgjorde ett överordnat organ som hade rätt att lägga sig i företagsledningens 
affärsmässiga politik och åtgärder. Länderna var också enade i frågan att revisorer 
ska anmärka på vårdslösa åtgärder, försummelser som har skadat företaget samt 
eventuella överträdelser av gällande lagar. I själva verket berodde oenigheten till 
stor del på terminologiska meningsskiljaktigheter, det vill säga vilken innebörd 
själva ordet förvaltningsrevision egentligen hade. (SOU 1971:15) 
 
I den utredning avseende ny aktiebolagslag som presenterades 1971 diskuterades 
även så kallad utvidgad förvaltningsrevision, som skulle föra med sig en skyldighet för 
revisorerna att granska viktigare förvaltningsåtgärder inom företaget ur en 
affärsmässig och ekonomisk synvinkel, eventuellt även med hänsyn tagen till 
sociala och samhällsekonomiska aspekter. Dessa tankar ledde dock aldrig till 
något förslag till lagändring. En av anledningarna till detta var att det befarades 
att bolagsledningen innan den fattade ett viktigt beslut skulle stämma av beslutet 
med revisorerna, för att därigenom inte riskera att få en anmärkning. Detta skulle 
medföra att revisorerna skulle bli inblandade i förvaltningen av företaget, något 
som inte var förenligt med deras roll som objektiva granskare. Med en utvidgad 
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förvaltningsrevision skulle revisorerna också kunna få uppgifter som de saknar 
kompetens att lösa, de skulle exempelvis vara tvungna att besitta förmågan att på 
ett bättre sätt än företagets ledning analysera viktiga beslut och se in i framtiden. 
(SOU 1971:15) 
 
I den proposition som behandlade förslaget till ny aktiebolagslag (Prop. 
1975:103) fördes ytterligare synpunkter på förvaltningsrevisionen och dess 
utformning fram. Trots att det i propositionen konstaterades att vissa 
remissinstanser hade ställt sig negativa till en utvidgad förvaltningsrevision 
framfördes åsikten att såväl aktieägare som de anställda och det allmänna skulle 
kunna gynnas av en utvidgad förvaltningsrevision. Även här konstaterades dock 
att en utvidgad förvaltningsrevision inte skulle lagstiftas. Däremot hölls det för 
troligt att förvaltningsrevisionen med tiden skulle komma att gå mot en 
utvidgning. (Prop. 1975:103) 
 

”Det förekommer redan nu att revisorerna under hand framför påpekanden 
till bolagsledningen som innefattar affärsmässiga bedömningar av ett beslut 
eller en åtgärd eller dess skatterättsliga konsekvenser. Påpekanden av detta 
slag kan också avse företagens behov av förbättringar i fråga om 
organisation, bokföring, kalkyler och budgetering. /…/ Jag håller det för 
troligt att utvecklingen utan särskild reglering i lag kommer att gå mot en 
vidgad förvaltningsrevision. Eftersom revisorernas granskning enligt mitt 
förslag skall ha den omfattning som god revisionssed bjuder kommer i så fall 
revisionsberättelserna med tiden att återspegla en fördjupad och utvecklad 
förvaltningsrevision”. (Prop. 1975:103, s. 243) 

 
Även FAR utredde frågan om en eventuell utvidgad förvaltningsrevision och 
presenterade 1981 ett utkast till rekommendation i frågan. Planerna möttes dock 
av en del tvivel och förslaget lades så småningom ner (Cassel 1996).   
 
3.2.4 Revision i Sverige idag 
År 1990 tillsatte Regeringen en kommitté för att se över bestämmelserna i 
aktiebolagslagen. En uppgift för kommittén var att försöka anpassa lagen till det 
harmoniseringsarbete som pågick inom EU. Aktiebolagskommittén presenterade 
sex delbetänkanden innan den år 2001 avlämnade sitt slutbetänkande. (Riksdagen 
2004) 
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I den utredning angående översyn av aktiebolagslagen som presenterades 1995 
konstaterades att den nu gällande aktiebolagslagens regler om revision i stora 
drag överensstämde med andra kontinentaleuropeiska länders regler och att de 
svenska reglerna fungerade på ett i stort sett tillfredsställande sätt. Några punkter 
togs emellertid upp till diskussion, som en följd av de debatter som vid tiden för 
propositionens avlämnande var intensiva vad gällde revisorns roll och ansvar. Till 
dessa punkter hörde exempelvis revisionsplikten för mindre aktiebolag. (SOU 
1995:44) 
 
I utredningen från 1995 poängterades att revisorerna inte bara ska tillvarata 
aktieägarnas intressen utan även andra gruppers intressen, exempelvis företagets 
borgenärers, de anställdas samt allmänhetens. Vad gäller förvaltningsrevisionen 
konstaterades i utredningen att granskningen främst ska gå ut på att upptäcka 
eller förebygga olagligheter och sådana handlingar som skulle kunna föranleda 
vägrad ansvarsfrihet eller skadeståndsanspråk och att det inte är revisorns uppgift 
att kommentera den ekonomiska lämpligheten av företagna åtgärder. Det sades 
även att granskningens omfattning och utformning hänger samman med vad som 
för tillfället anses vara god revisionssed. (SOU 1995:44) 
 

”Att granskningen enligt paragrafen skall ha den omfattning som följer av 
god revisionssed betyder att den får växlande omfattning och innebörd allt 
efter bolagens skiftande förhållanden och att en anpassning måste ske efter 
utvecklingen genom teori och praxis i fråga om uppfattningen av 
revisionsuppdragets innebörd och omfattning.” (SOU 1995:44, s. 225) 

 
Även i den proposition angående aktiebolagets organisation som lades fram 1998 
(Prop. 1997/98:99) berördes revisionsområdet och där konstaterades att de 
gällande bestämmelserna rörande omfattningen av revisorns granskning inte 
borde ändras. Vad gällde förvaltningsrevision sades, som tidigare, att denna 
främst ska gå ut på att upptäcka eller förebygga olagliga eller på annat vis 
oförsvarliga förvaltningsåtgärder (Ibid.). Det förslag till ny aktiebolagslag som 
presenterades i mars 2005 innehöll inga större förändringar inom 
revisionsområdet utan det föreslogs att de nuvarande bestämmelserna, med några 
få undantag, skulle föras över till den nya aktiebolagslagen (Prop. 2004/05:85). 
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4. CORPORATE GOVERNANCE I  
EUROPEISK PRAXIS 

 

4.1 BAKGRUND TILL CORPORATE GOVERNANCE I 
EUROPEISK PRAXIS 

4.1.1 Agentteorin 
Som nämndes i uppsatsens inledning handlar corporate governance om att 
företag ska styras på ett sådant sätt att de genererar den avkastning som ägarna 
kräver på sitt investerade kapital (SOU 2004:46). Dagens corporate governance-
debatt har till stor del sin grund i den bok som 1932 skrevs av Berle och Means, 
en bok som uppmärksammade det faktum att det i amerikanska företag hade 
skett en maktförskjutning från ägarna till företagsledningen (Söderström et al 
2003). 
 
De problem som kan uppstå i corporate governance-strukturen, till följd av 
separationen mellan ägande och förvaltning, brukar ofta förklaras med hjälp av 
den så kallade agentteorin. Agentteorin behandlar förhållandet mellan en 
principal och en agent, där principalen har anlitat agenten för att utföra en 
uppgift och fatta beslut å principalens vägnar. Agentteorin är exempelvis 
applicerbar på det förhållande som råder mellan företagets ägare, principalen, och 
dess ledning, agenten. (Jensen och Meckling 1976) 
 
Agentteorin bygger bland annat på det faktum att agenten har mer information 
än vad principalen har, det råder alltså informationsasymmetri i förhållandet. 
Denna asymmetri gör att det är svårt för principalen att kontrollera huruvida 
hans eller hennes intressen tillvaratas på ett lämpligt sätt. I teorin antas också att 
agenten och principalen agerar rationellt och strävar efter att maximera sin egen 
välfärd. Det finns alltså en risk att ett företags ledning använder de tillgängliga 
resurserna till att öka sin egen välfärd, exempelvis genom olika typer av 
löneförmåner, istället för att göra vad som skulle vara bäst för företaget och 
därmed för ägarna. (Adams 1994) 
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För att undvika att problem uppstår till följd av ovan beskrivna separation mellan 
ägande och ledning, kan olika typer av kontroller sättas in. Ett exempel på en 
sådan kontroll från ägarens sida är det arbete som revisorn gör. Genom att anlita 
en revisor som övervakar företagsledningens agerande minskar informations-
asymmetrin. Revisorns uppgift blir då, enkelt uttryckt, att bekräfta att den 
information som företagsledningen säger sig ha är riktig, exempelvis vad gäller 
hur det går för företaget. (Khalil och Lawarrée 1995) 
 
4.1.2 Institutionell teori 
Institutionell teori återfinns inom flera ämnesområden såsom exempelvis 
sociologi, fenomenologi samt statsvetenskap och kan användas för att förklara 
sociala fenomen samt för att förstå olika aktörers handlande. Grunden i den 
institutionella teorin är att organisationer agerar i enlighet med de idéer och 
gemensamma föreställningar som finns i det aktuella landets institutionella 
kontext. Denna består av olika former av förhållandevis stabila gemensamma 
uppfattningar om hur branschen ser ut och hur organisationer bör interagera för 
att överleva. (Scott 1987) 
 
Ett lands formella lagar, regler, värderingar och normer är några av de faktorer 
som påverkar organisationer och deras fortlevnad. Tillsammans med 
uppfattningar om hur omvärlden ser ut utgör dessa faktorer den institutionella 
kontexten. Att byta ut endast en av dessa delar kan vara svårt, då de påverkar 
varandra. Genom att endast ändra vissa formella regler förändras hela den 
institutionella kontexten. (Eriksson-Zetterquist et al 2005) 
 
Nya lagar och regler till följd av ett EU-medlemskap kan ses som ett försök till 
byte av institutionell kontext (Eriksson 2004). Genom en sådan förändring 
kommer organisationer att behöva samspela på ett nytt sätt och de måste även 
skapa nya ideal, vilket kan leda till att en branschs grundläggande sätt att fungera 
kan komma att förändras (Ibid.). För att en sådan förändring ska kunna 
genomföras måste det finnas informella regler och normer som stödjer den nya 
önskade interaktionen (Scott 1987). Att åstadkomma sådana byten av 
institutionell kontext är dock svårt eftersom varje marknad och varje bransch har 
sina egna, kontextuellt bestämda regler (Eriksson-Zetterquist et al 2005). 
 
4.1.3 Corporate governance-strukturen 
Som framgår av de avsnitt som nedan beskriver såväl Sveriges som Tysklands, 
Storbritanniens och Frankrikes corporate governance-system finns det några 
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grundläggande delar i bolagsstyrningsstrukturen som är gemensamma för de olika 
systemen. Till dessa hör bolagsstämman, där företagets ägare ges möjlighet att 
utöva sin makt, samt ett eller flera ledningsorgan, ansvariga för förvaltningen av 
bolaget.   
 
Internationellt sett brukar det skiljas mellan främst två corporate governance-
system, det angloamerikanska och det kontinentaleuropeiska, där det 
förstnämnda förekommer i länder som exempelvis USA och Storbritannien och 
det sistnämnda i bland annat Tyskland. En av skillnaderna mellan de båda 
systemen är bolagets ledningsorganisation. Något förenklat kan sägas att de 
angloamerikanska företagen har en monistisk ledningsorganisation och de 
kontinentaleuropeiska en dualistisk. I företag med en monistisk 
ledningsorganisation finns det bara ett ledningsorgan, medan det i företag med en 
dualistisk ledningsorganisation finns två ledningsorgan. (SOU 2004:46) 
 
Att olika länder har utvecklat sina egna unika corporate governance-system 
hänger givetvis samman med en mängd olika faktorer. Som exempel kan nämnas 
landets historia samt dess politiska, sociala och ekonomiska utveckling. (Clarke 
och Bostock 1997)  
 
 

4.2 EU:S BOLAGSRÄTTSLIGA DIREKTIV 

Som en följd av att Sverige har skrivit under det så kallade EES-avtalet måste den 
svenska aktiebolagslagen kontinuerligt anpassas för att stämma överens med 
såväl den primära EG-rätten, Romfördraget, som den sekundära EG-rätten, som 
utgörs av EG:s bolagsrättsliga direktiv. (Riksdagen 1996/97) 
 
Målet med de bolagsrättsliga direktiven är att harmonisera bolags- och 
redovisningslagstiftningen i EU:s medlemsländer för att förutsättningarna för 
företagsverksamhet ska vara likvärdig i hela unionen (Riksdagen 2004). 
Lagstiftningarna i de olika medlemsländerna ska inte behöva vara helt enhetliga, 
utan det som eftersträvas är likvärdig lagstiftning (Riksdagen 1996/97). 
Bolagsserien löper mellan 1 och 14, dock är inte direktiv 5, 9, 10 och 14 antagna 
än (Riksdagen 2004). Direktiven berör dels frågor som är av ren bolagsrättslig 
karaktär, dels sådana som har att göra med bolagens redovisning (Ibid.). 
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Det 5:e direktivet behandlar bolagets organisation, ett område där det finns 
tydliga skillnader mellan medlemsländerna. Detta är en orsak till varför direktivet 
har orsakat sådan debatt och varför länderna fortfarande inte har kunnat enas i 
frågan. 1972 föreslogs det att alla aktiebolag inom unionen skulle ha en dualistisk 
organisation. Detta förslag mötte starkt motstånd, bland annat i Storbritannien 
där bolagen har en monistisk organisation. 1983 föreslogs istället att 
medlemsländerna skulle få välja mellan den dualistiska och monistiska 
organisationen. Inte heller detta förslag gick igenom. I december 2001 drogs 
förslaget på ett 5:e direktiv tillbaka. 
 
Hopt (2002) menar att många av de som under åren har uttalat sig om något av 
de båda systemen, det monistiska och det dualistiska, har försökt påvisa att just 
deras lands system är det bästa och det som bör väljas. I Tyskland är det 
exempelvis svårt att finna stöd för det monistiska systemet, medan det i 
Storbritannien inte finns stor förståelse för det dualistiska systemets fördelar. 
(Hopt 2002) 
 
I maj 2003 presenterades ett förslag på hur räkenskapernas kvalitet samt 
investerarskyddet skulle kunna förbättras för att därigenom bland annat förstärka 
skyddet mot större bolagsskandaler. Förslag på åtgärder är bland annat att stärka 
den offentliga tillsynen över revisorer, revisorers oberoende och regler om god 
revisionssed samt att granska revisorns ansvarighet. I mars 2004 lade 
Kommissionen fram ett förslag på ändring i det 8:e bolagsdirektivet 
(revisorsdirektivet). Sverige står bakom huvuddragen i förslaget men har dock, 
liksom flera övriga medlemsländer, vissa mindre invändningar. (Riksdagen 2004) 
 
I förslaget till nytt 8:e bolagsdirektiv sägs bland annat att ISA, International 
Standards on Auditing, från och med 2005 ska tillämpas av alla medlemsländer. 
Möjligheten till nationella särregler, som inte överensstämmer med uppgörelser 
på internationell nivå eller inom EU, är väldigt begränsad. I förslaget föreskrivs 
även att alla marknadsnoterade aktiebolag ska ha ett revisionsutskott. 
Anledningen till införandet av detta krav är bland annat att kvaliteten i den 
interna kontrollen och finansiella rapporteringen ska förbättras samt att 
revisionen ska bli mer effektiv. (SOU 2004:47) 
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4.3 CORPORATE GOVERNANCE I SVERIGE 

4.3.1 Den svenska corporate governance-strukturen 
Den svenska corporate governance-strukturen stämmer i vissa avseenden 
överens med den kontinentaleuropeiska modellen men vad gäller företagens 
ledningsorganisation påminner denna mer om den monistiska, angloamerikanska 
modellen. (SOU 2004:46) 
 
Det svenska aktiebolaget 
har fyra bolagsorgan: 
Bolagsstämma, styrelse och 
VD3, som står i ett 
hierarkiskt förhållande till 
varandra, samt revisorn, 
som utgör bolagets 
kontrollorgan. 
(Revisionsstandard i Sverige 
2005) 
 
Det högsta beslutande 
organet i ett svenskt 
aktiebolag utgörs av 
bolagsstämman, där alla 
aktieägare har rätt att delta. 
Bolagsstämman har bland annat till uppgift att välja företagets styrelse. Det är 
sedan styrelsen som utser den verkställande direktören. (SOU 2004:46) 
 
Vid bolagsstämman ska ägarna besluta om fastställelse av resultat- och 
balansräkning samt om hur eventuell vinst ska disponeras. Det är även 
bolagsstämman som beviljar eller avslår ansvarsfrihet för styrelse och VD. 
(Aktiebolagslag 1975:1385) 
 
Styrelsens uppgift är att svara för företagets organisation och förvaltning. Den 
verkställande direktören sköter sedan, enligt de riktlinjer som har utarbetats av 
styrelsen, den löpande förvaltningen av företaget. (SOU 2004:46) 
 

                                                 
3 Att ha en verkställande direktör är endast obligatoriskt i publika aktiebolag (Revisionsstandard i Sverige 
2005). 

Bolagsstämma 

Styrelse 

VD 

R
e
v
i
s
o
r 

Figur 1: Den svenska corporate governance-strukturen 
Källa: Egen konstruktion (efter beskrivning i SOU 1995:44) 
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4.3.2 Revisorns roll i den svenska corporate governance-strukturen 
Revisorn utgör det kontrollerande organet i ett aktiebolag (Moberg 2003) och 
väljs som huvudregel av bolagsstämman (SOU 1995:44). Ursprungligen 
genomfördes revisionen främst för aktieägarnas skull, på grund av deras behov 
att kontrollera företagsledningen, men idag anses även andra intressenter, 
exempelvis de anställda, borgenärerna samt aktörer på kapitalmarknaden, ha 
nytta av att bolaget revideras (Prop. 2004/05:85). (Vad gäller revisorns roll och 
uppgifter i den svenska corporate governance-strukturen hänvisas till avsnitt 3.1.) 
 
4.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
De senaste årens bolagsskandaler har i viss utsträckning påverkat länder till att 
utveckla koder för bolagsstyrning (SOU 2004:47). Definitionen på en sådan kod 
är, enligt en studie genomförd på uppdrag av EU-kommissionen:  
 

”En rad av icke-bindande principer, normer eller god sed, utgiven av ett 
kollektivt organ, som relaterar till den interna styrningen av ett företag.” 
(SOU 2004:47, s. 104) 

 
Den kod som kan sägas ha varit vägledande inom området är den brittiska 
Cadburyrapporten, som presenterades år 1992. Vilken typ av upphovsmän koderna 
har varierar från land till land. Crommekommissionen i Tyskland hade exempelvis ett 
regeringsuppdrag, medan den franska Boutonrapporten togs fram av 
arbetsgivarorganisationer. Den brittiska The Combined Code lades fram av en 
kommitté finansierad av näringslivet. (SOU 2004:47) 
 
I Sverige har diskussioner rörande corporate governance-relaterade frågor förts 
sedan slutet av 1980-talet, då Ägarutredningen genomförde en omfattande 
undersökning inom detta område. 1993 gav även Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
(Aktiespararna) ut en ägarpolicy. (SOU 2004:46) 
 
Våren 2003 började den så kallade Förtroendekommissionen att arbeta med 
framtagandet av en svensk kod för bolagsstyrning, till följd av den koppling som 
kommissionen ansåg finnas mellan de skandaler och förtroendekriser som hade 
förekommit i Sverige och problem vad gällde bolagsstyrningen. Då liknande 
diskussioner fördes även i näringslivet beslutades att Förtroendekommissionen 
skulle ta fram koden tillsammans med representanter från näringslivet, något som 
ledde till bildandet av den så kallade Kodgruppen, med Erik Åsbrink som 
ordförande. (SOU 2004:46) 
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Det första förslaget på en svensk kod för bolagsstyrning presenterades av 
Kodgruppen i april 2004. Förslaget utsattes under remissbehandlingen för kritik 
från flera av näringslivets organisationer. Kodgruppen tog till sig en stor del av 
kritiken och det var ett i flera avseenden omarbetat förslag på Svensk kod för 
bolagsstyrning som lades fram i december 2004 och som ska träda i kraft i juli 2005. 
Koden ska, i ett första skede, enbart gälla företag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista samt vissa större bolag på O-listan. Målet är dock att koden inom några år 
ska tillämpas av alla börsnoterade företag. De berörda bolagen behöver dock inte 
följa alla kodens punkter, då koden bygger på en ”följ eller förklara”-princip. 
(SOU 2004:46 och SOU 2004:130) 
 
4.3.4 Revisionsutskott 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott 
som ska bestå av minst tre stycken ledamöter. En majoritet av ledamöterna måste 
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en 
ledamot måste vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Det är inte 
heller tillåtet för en person som ingår i den operativa bolagsledningen att också 
ingå i revisionsutskottet. Koden föreskriver att det i mindre bolag är möjligt att 
överlåta revisionsutskottets arbete på styrelsen som helhet, under förutsättning 
att ingen från den operativa bolagsledningen deltar i arbetet. (SOU 2004:130) 
 
Vad gäller revisionsutskottets relation till bolagets revisorer sägs i Svensk kod för 
bolagsstyrning (SOU 2004:130) att revisionsutskottet ska: 
 

• kontinuerligt träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den 
externa och interna revisionen och synen på bolagets risker. 

• utvärdera revisorsinsatsen och informera bolagets valberedning om 
resultatet av denna utvärdering. 

• biträda valberedningen i arbetet att ta fram förslag till revisor.  
 
I och med inrättandet av ett revisionsutskott stärks revisorns oberoende 
gentemot den operativa företagsledningen. Anledningen till detta är att revisorn 
därigenom, i större utsträckning än vad som annars ofta är fallet, har löpande 
kontakt med styrelsen, genom revisionsutskottet, istället för främst med den 
operativa företagsledningen. (SOU 2004:47) 
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Revisionsutskott som fenomen uppstod först i de anglosaxiska länderna. Ett 
revisionsutskott i Storbritannien och USA ska bland annat välja företagets 
revisorer, övervaka och utvärdera bolagets interna kontroll, säkerställa kvaliteten i 
bolagets finansiella rapporter, samordna revisionen med bolagets interna kontroll 
och syn på risker samt övervaka revisorernas oberoende. (SOU 2004:47) 
 
FAR poängterar att det är viktigt att inte rakt av föra över den anglosaxiska 
lagstiftningen kring revisionsutskott till svenska förhållanden, bland annat 
eftersom bolagens organisation skiljer sig åt mellan länderna. I amerikanska bolag 
består exempelvis styrelsen ofta av ett flertal personer som är anställda i bolaget 
och företagets ordförande och VD är ibland också samma person. Under sådana 
omständigheter finns ett behov av att säkra en oberoende behandling vad gäller 
revisionsfrågor, något som kan lösas med hjälp av ett revisionsutskott med ”non-
executive directors”. Ofta hör det också i amerikanska bolag till styrelsens 
uppgifter att utse företagets revisorer, en uppgift som i svenska bolag sköts av 
bolagsstämman. FAR belyser också det faktum att svenska revisorer är ålagda att 
granska styrelsens förvaltning, något som innebär att varken styrelsen eller ett 
utskott inom styrelsen får ha sådana uppgifter att inriktningen eller 
genomförandet av revisorns granskning påverkas på ett olämpligt sätt. (FAR:s 
Samlingsvolym 2005, del 2) 
 
FAR menar vidare att: 
 

”Revisionsutskottet kan inte styra eller godkänna revisorernas arbete på det 
sätt som är brukligt i t.ex. USA. Anvisningar om revisorns arbete kan 
lämnas endast av bolagsstämman, och då begränsat till vad som är förenligt 
med god revisionssed.”  
(FAR:s Samlingsvolym 2005, del 2, s. 273) 

 
 

4.4 CORPORATE GOVERNANCE I TYSKLAND 

4.4.1 Den tyska corporate governance-strukturen 
Två tyska bolagsformer utan personligt ägaransvar är Aktiengesellschaft (AG) och 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). (SOU 1995:44). Ett AG består av tre 
bolagsorgan och detta gäller även för de GmbH som har fler än 500 anställda 
(Monks och Minow 2001).  
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De tyska företagen har en dualistisk ledningsorganisation, det vill säga ledningen 
av företaget är uppdelat på två organ: Aufsichtsrat, som är det övervakande 
organet och Vorstand, det verkställande organet (SOU 1995:44). När corporate 
governance-strukturen i tyska företag kommer att diskuteras närmare nedan är 
det de företag som har dessa tre bolagsorgan som åsyftas4. 
 

 
 
Liksom i det svenska aktiebolaget är bolagsstämman det högsta beslutande 
organet och det är bolagsstämman som väljer företagets Aufsichtsrat (SOU 
1995:44). Aufsichtsrat har främst två uppgifter: att tillsätta, eller eventuellt 
avsätta, ledamöterna i Vorstand samt att övervaka förvaltningen av bolaget (Hopt 
1997). Företagets Vorstand sköter på egen hand förvaltningen och endast i 
sällsynta fall får Aufsichtsrat vidta åtgärder som har att göra med den direkta 
förvaltningen (SOU 1995:44). Det är inte tillåtet för en person att vara ledamot 
både i Aufsichtsrat och i Vorstand och det är inte heller tillåtet att byta från det 
ena bolagsorganet till det andra (Norberg 2004). 
 
En tanke med inrättandet av det dualistiska systemet i Tyskland var att det 
därigenom skulle bli svårare för bolagets operativa ledning att missbruka sin 
ställning genom sin dominans i styrelsen, någon som kan vara fallet i monistiska 
system. Idag riktas det dock även viss kritik mot det tyska systemet. En svaghet 
är exempelvis att Aufsichtsrat ofta är hänvisat till den information som det får 
från Vorstand vad gäller sakförhållanden i bolaget samt eventuella risker. Kritik 
brukar också riktas mot det faktum att Aufsichtsrat träffas så sällan, i snitt bara 

                                                 
4 Att observera är att lagstiftningen kring bolagsformen GmbH till stor del är dispositiv (SOU 1995:44). När 
bolagsorganens uppgifter diskuteras här tas dock ingen hänsyn till detta.  

Bolagsstämma Aufsichtsrat 

Vorstand 

Figur 2: Den tyska corporate governance-strukturen 
Källa: Egen konstruktion (efter beskrivning i SOU 1995:44) 
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fyra gånger per år. Vissa har också ifrågasatt i hur stor utsträckning Aufsichtsrat 
verkligen har kontroll över Vorstand. (Clarke och Bostock 1997) 
 
Ledamöterna i Vorstand och Aufsichtsrat ska enligt lagen iaktta 
 

”ordentlig och samvetsgrann affärsmans omsorg” (SOU 1995:44 s. 104) 
 
och ska såväl tillvarata företagets intressen som skydda det mot skador. De 
ledamöter som inte uppfyller detta åliggande och genom uppsåt eller oaktsamhet 
skadar företaget, har skyldigheten att solidariskt ersätta bolaget för denna skada. 
För att detta skadeståndsansvar ska inträda krävs adekvat kausalitet. Anspråk om 
skadestånd måste väckas inom fem år från den aktuella händelsen. (SOU 
1995:44) 
 
4.4.2 Revisorns roll i den tyska corporate governance-strukturen 
Årsbokslutet och förvaltningsberättelsen ska i såväl AG som GmbH granskas av 
en revisor. I AG är det bolagsstämman som utser revisorn medan det i ett 
GmbH är möjligt att i bolagsordningen föra in att revisorn ska utses på annat 
sätt. Till skillnad från i Sverige utgör revisorn inte ett bolagsorgan utan är en 
kontrollinstans som är skild från företaget (SOU 1995:44).  
 
I sin revisionsberättelse ska revisorn: 

• uppge huruvida bokföringen, årsbokslutet och förvaltningsberättelsen 
uppfyller lagens krav (SOU 1995:44). 

• specificera och kommentera sådana negativa förändringar av företagets 
förmögenhet, vinst eller finansiella situation i förhållande till föregående år 
samt förluster som i väsentlig mån har påverkat årets resultat (Ibid.). 

• om han eller hon har upptäckt omständigheter som skulle kunna inverka 
negativt på företagets bestånd eller allvarligt skada dess utveckling, göra en 
anmärkning om detta i berättelsen (Ibid.). 

• om han eller hon har funnit att bolagets företrädare i väsentlig mån har 
handlat i strid mot lag eller bolagsordning, göra en anmärkning om detta i 
berättelsen (Ibid.).  

 
Revisorn har tystnadsplikt men har i vissa fall skyldighet att anmäla brott som 
upptäcks under revisionen (SOU 1995:44). 
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4.5 CORPORATE GOVERNANCE I STORBRITANNIEN 

4.5.1 Den brittiska corporate governance-strukturen 
The limited liability company, som består av de två kategorierna private och public 
limited liability companies, är en brittisk bolagsform där ägarna inte har något 
personligt ansvar. (SOU 1995:44) 
 
Som har nämnts tidigare är organisationsformen i brittiska företag monistisk, det 
vill säga det är bara obligatoriskt att ha ett organ under bolagsstämman, en 
styrelse, som sköter ledningen av företaget. Enligt brittisk lag har aktieägarna i ett 
private eller public limited liability company stor möjlighet att själva bestämma 
hur de vill att företaget ska vara organiserat. Vilka befogenheter styrelsen har 
finns angivet i bolagsordningen. Trots att bolagsstämman är det högsta 
beslutande organet har den inte rätt att bestämma hur styrelsen ska hantera 
sådana frågor som enligt bolagsordningen ankommer på styrelsen att sköta. I ett 
public limited liability company måste styrelsen bestå av minst två ledamöter, men i 
ett private limited liability company är det tillräckligt med en ledamot. (SOU 1995:44) 
 

 
 
I stora företag utses det vanligen en eller flera managing directors, vars uppgift är att 
sköta den löpande förvaltningen. Dessa väljs ofta bland styrelsens ledamöter. Då 
vissa uppgifter överlåtes från styrelsen till en managing director blir styrelsens 
uppgift istället att övervaka det arbete som denne gör och då övergår 
ledningsorganisationen i praktiken till att bli dualistisk. (SOU 1995:44) 
 
Styrelseledamöterna är ålagda att följa föreskrifterna i Companies Act och har även 
ett antal så kallade fiduciary duties gentemot bolaget. Ledamoten får exempelvis 

Bolagsstämma 

Managing  
directors 

Styrelse 

Figur 3: Den brittiska corporate governance-strukturen 
Källa: Egen konstruktion (efter beskrivning i SOU 1995:44) 
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inte överskrida sin befogenhet i sin förvaltning av bolaget och måste också i sitt 
arbete se till aktieägarnas och de anställdas bästa. Om ledamoten missköter 
någon av sina fiduciary duties kan detta medföra skadeståndsskyldighet gentemot 
företaget. Skadeståndsskyldighet kan också uppstå om ledamoten inte visar skälig 
omsorg i sin ledning av företaget.  
 
4.5.2 Revisorns roll i den brittiska corporate governance-strukturen 
Ett limited liability company måste ha en eller flera revisorer och det är 
bolagsstämmans uppgift att utse denna eller dessa. Till revisorernas uppgifter hör 
att granska bolagets bokföring och årsbokslut samt att för aktieägarna redovisa 
resultatet av granskningen. Om styrelsens förvaltningsberättelse inte 
överensstämmer med uppgifterna i årsbokslutet ska detta också kommenteras i 
revisionsberättelsen. 
 
Enligt brittisk rätt råder det ett förtroendeförhållande mellan revisorn och 
bolaget. Som en följd av detta ska revisorn i första hand rapportera eventuella 
bedrägeri- eller förskingringsbrott till företagsledningen. Under vissa 
omständigheter kan det dock bli nödvändigt att även informera berörda 
myndigheter.  
 
 

4.6 CORPORATE GOVERNANCE I FRANKRIKE 

4.6.1 Den franska corporate governance-strukturen 
Två företagsformer utan personligt ägaransvar i Frankrike är société anonyme (SA) 
och société à responsabilité limitée (SARL), där den förstnämnda företagsformen 
vanligen används av större företag och den sistnämnda av mindre. (SOU 
1995:44) 
 
Sedan i mitten av 1960-talet kan ett SA vara organiserat på två olika sätt: 

• enligt det klassiska systemet, där företaget består av två bolagsorgan: 
bolagsstämman och styrelsen (conseil d´administration), eller  

• enligt ett system influerat av den tyska modellen, där företaget istället har 
tre bolagsorgan: bolagsstämman, ett tillsynsorgan (conseil de surveillance) och 
ett ledningsorgan (directoire). (SOU 1995:44) 

 
Fram till år 1966 var det för franska SA dock enbart möjligt att organisera sig 
enligt den klassiska modellen och denna är än idag den mest förekommande 
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organisationsformen (Hopt 1997). Nedan kommer endast den klassiska modellen 
att beskrivas, dels på grund av att den är vanligast, dels på grund av att det tyska 
systemet, från vilken inspirationen till den andra franska modellen har hämtats, 
redan har beskrivits ovan. 
 
I det klassiska systemet utgörs det högsta 
beslutande organet av bolagsstämman, som 
bland annat har till uppgift att utse företaget 
styrelse och revisorer. Företagets styrelse har 
omfattande befogenheter och kan fatta 
beslut om det mesta som rör företagets 
förvaltning. Vad gäller den löpande 
förvaltningen sköts denna av styrelsens 
ordförande, som ibland tar hjälp av en eller 
flera medarbetare. Ordföranden arbetar efter 
de riktlinjer som har ställts upp av styrelsen 
och det är också styrelsen som övervakar 
ordförandes förvaltning av företaget. (SOU 
1995:44) 
 
I organisationsformen SARL är bolagsstämman det centrala organet, som bland 
annat har till uppgift att utse, och eventuellt avsätta, en eller flera företagsledare 
vars uppgift är att sköta förvaltningen av bolaget (SOU 1995:44). Endast större 
SARL måste ha en revisor men även i mindre företag väljer bolagsstämman 
ibland att utse en revisor, då detta ger aktieägarna möjlighet att kontrollera hur 
företagsledaren sköter förvaltningen (Ibid.).  
 
Såväl ledamöterna i styrelsen i ett SA, inklusive dess ordförande, som 
företagsledarna i ett SARL är ansvariga gentemot bolaget i de fall då de bryter 
mot bolagslagstiftningen eller mot bolagsordningen samt för fel och 
försummelser kopplade till deras uppdrag. Ledamöterna hålls ansvariga vid såväl 
uppsåtligt som oaktsamt handlande, då adekvat kausalitet föreligger. Om endast 
en ledamot har orsakat skadan bär han ensam ansvaret och då flera är ansvariga 
svarar de solidariskt. (SOU 1995:44) 
 

Bolagsstämma 

Styrelse 

Figur 4: Den franska corporate  
governance-strukturen (klassisk modell) 

Källa: Egen konstruktion  
(efter beskrivning i SOU 1995:44) 
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4.6.2 Revisorns roll i den franska corporate governance-strukturen 
Som har nämnts tidigare är endast stora SARL skyldiga att ha en revisor, men 
även mindre företag väljer ibland att utse en revisor. Alla SA måste dock granskas 
av minst en revisor. (SOU 1995:44) 
 
Revisorn är skyldig att löpande granska företagets räkenskaper och i viss 
utsträckning även dess förvaltning. En annan uppgift är att kontrollera 
förvaltningsberättelsen, så att dess innehåll verkligen stämmer överens med 
bolagets aktuella situation. (SOU 1995:44) 
 
Det är enligt lag förbjudet för revisorerna att lägga sig i bolagets förvaltning. Då 
de har till uppgift att i viss omfattning granska densamma måste de emellertid ta 
ställning till hur de anser att förvaltningen sköts. Revisorn har inte till uppgift att 
bedöma huruvida olika förvaltningsåtgärder kan anses vara lämpliga eller inte, 
utan granskningen ska fokusera på att upptäcka om något har gjorts som skulle 
kunna riskera att skada bolaget eller dess aktieägare. (SOU 1995:44) 
 
I revisionsberättelsen ska revisorn bekräfta att räkenskaperna är upprättade enligt 
rådande lagar och regler samt att de ger en rättvisande bild av hur det går för 
företaget. I revisionsberättelsen är det också möjligt för revisorn att lämna 
upplysningar vad gäller andra upptäckter som kan vara av vikt. Om revisorn 
hittar några oegentligheter och felaktigheter är han eller hon skyldig att meddela 
bolagsstämman detta. (SOU 1995:44) 
 
Revisorn har också en skyldighet att då han eller hon upptäcker ett brott anmäla 
detta till en åklagare. Detta krav hänger samman med det faktum att revisorn inte 
enbart genomför granskningen för aktieägarnas skull, utan även för 
borgenärernas och de anställdas. (SOU 1995:44) 
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5. FÖRVALTNINGSREVISION I PRAKTIKEN 

 

5.1 FÖRVALTNINGSREVISION I SVENSKA AKTIEBOLAG 

FAR:s revisionskommitté har försökt definiera begreppet förvaltningsrevision 
sedan 1979 och det är något som de fortfarande arbetar med. Någon närmare 
definition än vad som står i RS finns inte. Danielsson (ordförande i FAR:s 
revisionskommitté) anser att det först bör ses till vad förvaltningsrevisionen 
genererar, det vill säga vad som skall rapporteras, för att därefter kunna fastställa 
någon form av definition. 
 

”Förvaltningsrevision handlar om att granska förvaltningen. Genom att 
börja i den andra änden, vad revisorn ska rapportera, får man fram 
inriktningen. Så vad förvaltningsgranskningen handlar om blir så att säga 
egentligen definierat bakvägen.”  
(Åke Danielsson, ordförande i FAR:s revisionskommitté) 

 
Under intervjuerna framhöll respondenterna, i enlighet med vad som står skrivet 
i RS, att förvaltningsrevisionens huvuduppgift är att granska styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget, det vill säga att bland annat granska hur bolagets interna 
kontroll och dokumentation ser ut och huruvida viktiga beslut har fattats utifrån 
tillräckliga underlag.  
 

”När vi pratar om förvaltningsrevision i dagligt tal menar vi just det här då 
vi går igenom styrelseprotokoll, styrelsedokumentation och sådana saker.” 
(Kari Falk, medlem i FAR:s revisionsutskott) 

 
Sammantaget bidrar förvaltningsrevisionen till en bredare kontroll av bolaget än 
om enbart en granskning av räkenskaperna skulle genomföras.  
 
Under intervjuerna hänvisade flertalet av respondenterna direkt till RS när de 
ombads definiera begreppet förvaltningsrevision och bland enkätens 
respondenter anser en klar majoritet att RS ger tillräcklig vägledning vid 
utförandet av förvaltningsrevisionen.  



FÖRVALTNINGSREVISION I PRAKTIKEN 

 

 
48 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Erfarenhet inom området samt möjligheten att se till tidigare avgjorda 
tillsynsärenden anses kunna ge ytterligare stöd och vägledning vid genomförandet 
av förvaltningsrevisionen. Falk (FAR:s revisionsutskott)  menar, trots sina nästan 
25 år i revisionsbranschen, att förvaltningsrevisionen är en av de svåraste delarna 
av en revisors arbete, mycket på grund av att granskningen ofta blir en fråga om 
tolkningar och gränsdragningar. 
 
Det är många olika intressenter som berörs av förvaltningsrevisionen. Vilken 
intressentgrupp som är den primära råder det dock delvis olika meningar om. 
Aspegren (Justitiedepartementet) och Falk hör dock till dem som menar att 
revisorn genom förvaltningsrevisionen ska tillvarata intressen hos flera 
intressenter, exempelvis aktieägare, banker, leverantörer, bolagets anställda samt 
samhället som helhet. Forsgårdh (VD Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och 
Burén (Svenskt Näringsliv) är två av de respondenter som anser att 
förvaltningsrevisionens främsta uppgift är att tillvarata aktieägarnas intressen, då 
det är aktieägarna som har givit styrelse och VD till uppdrag att förvalta det av 
dem satsade kapitalet. Att aktieägarna är den främsta intressenten är något som 
även en klar majoritet av enkätens respondenter anser.  

Diagram 1: RS som vägledning vid genomförandet av förvaltningsrevision 
 

Ja
96%

Nej
4%

 

Tycker Du att Revisionsstandard i Sverige (RS) ger tillräcklig 
vägledning vad gäller hur förvaltningsrevisionen ska genomföras? 
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Aktieägarna
79%

Samhället
14%

Övrigt
7%

 

Vems intressen anser Du främst tas tillvara 
med hjälp av förvaltningsrevisionen? 

Diagram 2: Vems intressen som tillvaratas med hjälp av förvaltningsrevisionen 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Ytterligare en anledning till varför aktieägarna kan ses som den primära 
intressentgruppen är att den information som revisorns granskning av 
förvaltningen mynnar ut i påverkar aktieägarna i beslutet om de ska fortsätta att 
investera i bolaget eller inte. 
 

”Förvaltningsrevisionen är tänkt i en miljö där du har ett antal ägare som är 
beroende av att få den här informationen säkerställd, för att antingen 
fortsätta investera i företaget eller för att veta att man fattar rätt beslut om 
man drar sig ur företaget.” (Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv) 

 
På senare tid har även samhällets intresse för att företag sköts på ett korrekt sätt 
ökat. En anledning till detta kan tänkas vara de skandaler som har uppdagats runt 
om i världen. Det ökade intresset från samhällets sida har bland annat medfört 
att de svenska myndigheterna har ålagt revisorerna vissa nya uppgifter, 
exempelvis vad gäller rapportering av brott.  
 

”Myndigheterna har i modern tid ålagt revisorerna att göra en massa saker 
explicit, så samhällets intressen får man väl säga är uppfyllda med råge. Men 
primärt är det ju fortfarande ett aktieägarintresse. Det är ju aktieägarnas 
pengar det handlar om.”  
(Åke Danielsson, ordförande i FAR:s revisionskommitté) 

 
Det ökade samhällsintresset har också medfört att trycket på dagens revisorer har 
ökat. Revisorn blir utvärderad dels av klienten och aktieägarna men i viss mån 
även av samhället och det är mycket viktigt att revisorn fullgör sitt uppdrag på ett 
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tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra en objektiv granskning fordras det en 
hög grad av integritet från revisorns sida eller som Falk uttrycker det;  
 

”En revisor måste man kunna lita på.”  
(Kari Falk, medlem i FAR:s revisionsutskott) 

 
Forsgårdh anser att den svenska förvaltningsrevisionens existens rent generellt 
kan innebära att bolagen sköts bättre. Utan kontroller i bolaget finns det 
exempelvis en betydande risk för förskingring. Att den granskning som revisorn 
genomför fyller en viktig uppgift för hela kapitalmarknaden är en åsikt som delas 
av flera av de intervjuade och som också framgår av enkätsvaren.  
 
 

5.2 GOD REVISIONSSED 

För att kunna fastställa om den definition av god revisionssed som finns i RS är 
tillräcklig krävs en förståelse för vad en revisionsstandard är för något, att det är 
en allmän beskrivning som inte kan täcka varje enskild situation utan fungerar 
som riktlinje.  
 

”En standard kan beskrivas som ett sorts normaltillstånd och tar höjd för 
vissa typer av situationer, men inte för alla.”   
(Åke Danielsson, ordförande i FAR:s revisionskommitté) 

 
Danielsson menar att det därigenom inte alltid är tillräckligt att följa RS för att 
uppfylla kravet på god revisionssed. Att god revisionssed kan anses vara ett 
vidare begrepp än RS framkom även i enkätsvaren. Det bör dock påpekas att det 
endast är i efterhand som ställning kan tas till om det i ett enskilt fall hade räckt 
med att följa RS för att revisionen skall anses vara utförd enligt god revisionssed.  
 
Under såväl intervjuer som i enkätsvar framkom dock åsikten att det måste vara 
tillräckligt att följa vad som finns föreskrivet i RS för att granskningen ska anses 
vara utförd enligt god revisionssed. Trots att RS kan anses vara ett komplett och 
bra regelverk menar emellertid flera att revisorns erfarenhet spelar en stor roll vid 
applicerandet av den.  
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Ja, det räcker 
att följa RS
73%

Annat
12%Nej, god 

revisionssed 
är ett vidare 
begrepp
15%

 

Är det tillräckligt att följa Revisionsstandard i Sverige (RS) för att 
uppfylla kravet på god revisionssed? 

Diagram 3: RS och god revisionssed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Det är dock sällan som det uppstår konflikter mellan huruvida revisorn skulle ha 
gjort mer än vad RS föreskriver eller om granskningen enligt RS kan ses som 
tillräcklig. Exempelvis handlar de fall som tas upp i revisorsnämnden, 
revisorernas granskningsnämnd, väldigt sällan om revisionens genomförande 
utan istället till stor del om exempelvis oberoendefrågor och till viss del även om 
den rapportering som revisionen mynnar ut i.  
 
 

5.3 REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT ERINRINGAR OCH 
PÅPEKANDEN 

Det huvudsakliga syftet med den svenska förvaltningsrevisionen är att ge 
underlag för huruvida ansvarsfrihet för styrelse och VD bör beviljas eller inte. 
Enligt Bertil Edlund, f.d. ordförande i FAR, är uttalandet i ansvarsfrihetsfrågan 
en stark signal som är enkel att förstå, men att det ibland kan sägas ge en något 
förenklad bild av verkligheten.  
 
Sverige och Finland är de enda länder där revisorn har till uppgift att uttala sig 
om ansvarsfrihetsfrågan i revisionsberättelsen. Finland kommer dock eventuellt 
att avskaffa detta krav på ställningstagande i ansvarsfrihetsfrågan från revisorns 
sida, då landet försöker anpassa sig till den harmonisering som pågår inom EU. 
Enligt Danielsson uttalar sig revisorn i Norge endast om det finns skäl för att tala 
om en skadeståndsgrundande handling och detta uttalande ska i sådana fall föras 
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Ja
48%Nej

52%

 

Ja
15%

Nej
85%

 

Är det vanligt att brister i förvaltningen 
upptäcks under en revision? 

Är det vanligt att brister i förvaltningen leder 
till en kommentar i revisionsberättelsen?  

Diagram 4: Upptäckt av brister i förvaltningen 
 

Diagram 5: Kommentar i revisions- 
berättelsen till följd av brister i förvaltningen 

in i revisionsberättelsen. Detta är en modell som Danielsson menar att även 
Finland tittar på.  
 
Det är relativt vanligt att brister upptäcks under förvaltningsrevisionen men det 
är endast i ett fåtal fall som detta leder till en kommentar i revisionsberättelsen. 
Att ansvarsfrihet för styrelse och VD inte beviljas till följd av brister i 
förvaltningen är mycket ovanligt. Ett skäl till att det ofta inte behöver gå så långt 
som till att revisorn avstyrker ansvarsfrihet kan vara att revisorn genom 
exempelvis påpekanden och erinringar ger företagen en chans att rätta till 
eventuella missförhållanden och på så sätt lösa problemen på ett tidigt stadium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att inga andra länders revisorer explicit uttalar sig i ansvarsfrihetsfrågan i 
revisionsberättelsen betyder inte att en granskning av huruvida en 
skadeståndsgrundande handling har skett eller ej inte har genomförts. I 
revisionsberättelsen ingår också enligt svensk lag att revisorn ska uttala sig om 
bolagets vinstdisposition. Även detta uttalande är enligt Falk unikt för Sverige 
men samtidigt är hon övertygad om att detta måste granskas även i andra länder, 
även om det inte sägs explicit i revisionsberättelsen, då ett bolag som delar ut för 
mycket pengar inte kommer att uppfylla kravet på ”going concern”. 
 
När det 8:e bolagsdirektivet antas kommer utformningen av revisionsberättelsen 
att förändras. Målet är att revisionsberättelsen ska se likartad ut i alla EU:s 
medlemsländer. Initialt kan det finnas utrymme för nationella särregler men på 
sikt kommer det förmodligen att strävas efter att revisionsberättelsen ska vara 
helt enhetlig.  
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5.4 FÖRVÄNTNINGSGAP 

I revisorns uppgifter ingår enligt RS 209:15 att bedöma om styrelse eller VD har 
utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget skada utan att ge motsvarande 
fördelar. Detta handlar om att styrelse eller VD inte ska ha utsatt bolaget för 
orimligt risktagande utan att ha kontroll över situationen. Det är således inte 
risktagandet och besluten i sig som revisorn ska bedöma, utan det väsentliga är 
att beslutet ifråga har fattats under kontrollerade former och utifrån tillräckliga 
underlag.  
 

”Ingen kommer att kunna anklaga någon för att göra dåliga affärer men om 
man ingår en transaktion utanför bolagets normala verksamhet kan dessa 
frågor väckas.” (Respondent i enkätundersökning) 

 
En allmän uppfattning hos gemene man är att revisorn ska hitta alla fel och 
brister i ett bolag och en vanlig reaktion då ett företag har gjort en dålig affär är 
att ifrågasätta varför revisorn inte har ingripit och stoppat affären. Att fattade 
beslut senare kan visa sig vara felaktiga utifrån ett affärsmässigt perspektiv är 
dock ingenting som kan föranleda kritik från revisorns sida, så länge som beslutet 
har fattats utifrån tillräckliga underlag och en ordentlig dokumentation har gjorts. 
Om så är fallet ska företaget inte behöva stå till svars för bolagets risktagande. 
 

 ”Allt företagande är förenat med risktagande.”  
(Åke Danielsson, ordförande i FAR:s revisionskommitté) 

 
Ur enkätsvaren kan utläsas att det råder en viss osäkerhet vad gäller hur långt 
bedömningen av huruvida styrelse eller VD har utsatt bolaget för risker som kan 
vålla bolaget skada utan att ge motsvarande fördelar ska dras. Flera av enkätens 
respondenter ansåg att detta är en svår uppgift som inte borde ingå i revisorns 
uppgifter och vissa påpekade också att risken måste bedömas utifrån bolagets 
storlek och ekonomiska situation samt den affärsrisk som finns i den bransch där 
bolaget agerar: 
 

”En hopplös uppgift!” 

”Måste bedömas från fall till fall!” 
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”Frågan man måste ställa sig är huruvida VD kan riskera att bli 
skadeståndsskyldig gentemot bolaget och det är en knepig juridisk fråga som 
ofta ligger utanför revisorns naturliga kompetensområde.” 
  

Ett aktuellt fall som belyser problematiken med revisorns roll och det 
förväntningsgap som kan sägas föreligga är Skandias beslut om att lyfta taken i 
bonusprogrammen. Det är dock inte bonusen i sig som är problemet utan vad 
som skulle kunna anses klandervärt är den allmänna oordning under vilken 
beslutet fattades, exempelvis verkar beslutet inte ha varit korrekt förankrat i 
bolaget. Även vad gäller Fermentas fall kan detta delvis anses bero på styrelsens 
bristande kontroll i bolaget. Det är av största vikt att som revisor ha en 
kontinuerlig dialog med styrelse och VD och en sådan dialog verkar ha saknats i 
många av de krisdrabbade bolagen. Falk menar att det idag inte räcker att som 
revisor endast kontrollera bolagets räkenskaper och förvaltning utan revisorn 
måste även kunna erbjuda bolagen hjälp. Revisorsyrket handlar till stor del om att 
gå balansgång mellan att vara kontrollant och kreativ problemlösare.  
 
För att undvika missförstånd från bolagets sida angående revisionens syfte och 
omfattning har de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige (Ernst & Young, KPMG, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Deloitte) sedan länge använt sig av 
uppdragsbrev för att klargöra revisionsuppdragens syfte och omfattning. 
Användandet av uppdragsbrev finns idag även föreskrivet i RS.  
 



HARMONISERINGSARBETET INOM EU 

 

 
55 

6. HARMONISERINGSARBETET INOM EU 

 

6.1 INFLUENSER PÅ EU:S HARMONISERINGSARBETE 

6.1.1 Olika synsätt inom revisionsområdet 
EU:s harmoniseringsarbete har i relativt stor utsträckning påverkats av 
amerikanska influenser. Dock skiljer sig det grundläggande synsättet åt mellan 
EU och USA. EU-kommissionen menar att USA har en rule based approach medan 
EU har en principle based approach. Detta faktum, att den amerikanska traditionen 
är väldigt fokuserad på detaljerade regler medan den europeiska traditionen 
innebär en mer principbaserad regelstruktur, kan enligt Burén leda till 
konfrontationer i praktiken.  
 
Många företag tycker att det är bra och praktiskt med tydliga och detaljerade 
regler men samtidigt kan det vara svårt att uppnå kvalitet vid användandet av 
exempelvis detaljrika formulär. De amerikanska influenserna vad gäller revision 
innebär också en ökad fokusering på detaljer, vilket kan leda till att helheten 
glöms bort.  
 

“Man ser inte skogen för alla träden.”  
(Kari Falk, medlem i FAR:s revisionsutskott)  

 
I det amerikanska systemet kan det således finnas en risk att fokusera alltför 
mycket på detaljer och att inte ta ett steg tillbaka och se till den egentliga 
innebörden av transaktioner och beslut. 
 
6.1.2 Sarbanes-Oxley Act 
Eftersom granskningen enligt det amerikanska regelverket SOX i likhet med den 
svenska förvaltningsrevisionen bland annat strävar efter att säkerställa den interna 
kontrollen, finns anledningen att fråga sig vilka likheter som egentligen finns 
mellan de båda granskningsmetoderna. 35 procent av enkätens respondenter 
anser att en granskning utförd enligt SOX är bredare än den svenska 
förvaltningsrevision, medan 23 procent anser det omvända. Danielsson menar att 
sakfrågan är densamma men att en väsentlig skillnad är att SOX-granskningen, 
till skillnad från förvaltningsrevisionen, endast utmynnar i information kopplad 
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till den finansiella rapporteringen. SOX har heller ingenting med ansvarsfrihets-
frågan att göra.  
 
Forsgårdh menar att SOX har svävat som en ”ond ande” över EU och att 
regelverket har satt en del avtryck i det 8:e direktivet, främst vad gäller intern 
kontroll och införandet av revisionsutskott. Även Burén framför åsikten att SOX 
får genomslag i svenska företag, trots att de inte berörs direkt av regelverket.  
 
 

6.2 EU:S BOLAGSRÄTTSLIGA DIREKTIV 

Målet inom EU är att alla länder ska följa ISA. Danielsson satt under senare delen 
av 1990-talet med som representant i den kommitté som arbetade med att 
utforma ISA och menar att alla de som deltog i detta arbete var överens i 
sakfrågan men att det förekom meningsskiljaktigheter vad gällde hur standarden 
skulle utformas.  
 
Det råder fortfarande oenighet kring många frågor avseende revision inom EU. 
Oenigheten bottnar främst i de olika grundläggande synsätt som finns hos 
unionens medlemsländer vad gäller revision, exempelvis har flera länder i 
Sydeuropa mycket mer detaljerade bestämmelser än vad bland annat Sverige har.  
Uppfattningen i dessa länder är också att revisorn ska syssla enbart med revision. 
Denna uppfattning delar inte Sverige, utan den svenska inställningen är att 
revisorn har en bredare roll. Detta gäller särskilt i små och medelstora företag, 
där revisorn ofta utgör en viktig rådgivare.  
 
Omarbetningen av det 8:e bolagsdirektivet har till stora delar sin bakgrund i att 
USA har utövat påtryckningar på EU, bland annat på grund av att USA har 
ansett att de europeiska reglerna för bland annat intern kontroll inte är 
acceptabla. Burén menar att både det 8:e och 5:e direktivet men även det 4:e och 
7:e direktivet är föremål för transformering för att Europa skall kunna visa upp 
ett regelverk som är i fas med de amerikanska reglerna. Samtidigt pågår också ett 
arbete på internationell nivå med målsättning att skapa en motvikt till det 
amerikanska inflytandet.  
 

”Internationella regler skapas inte för sakens egen skull eller av idealism, 
utan det är helt enkelt för att få någon slags motvikt till det amerikanska 
inflytandet.” (Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv)  
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Enligt Aspegren anser USA att de europeiska reglerna inte bara måste bli 
strängare med fler säkerhetsmekanismer, utan att de även ska vara enhetliga över 
hela Europa.  En säkerhetsmekanism som SEC mer eller mindre har krävt är att 
Europa ska införa är revisionsutskottet. 
 
Även EU-kommissionen anser att det är oerhört viktigt att det råder samma 
spelregler för alla inom EU, då detta är en förutsättning för att unionen ska 
kunna sägas utgöra en fri marknad. Detta var den främsta anledningen till varför 
det inom EU beslutades att sträva mot en ökad harmonisering av 
medlemsländernas revisionsreglerna med hjälp av ISA.  
 
Vissa anser att det bör finnas en möjlighet till ”ISA plus” och detta synsätt 
överensstämmer också med den syn som EU-kommissionen har i dagsläget.  
”ISA plus” innebär att alla medlemsländers lagstiftning utgår från gemensamma 
standarder och att varje enskilt land sedan har möjlighet att lägga till nationella 
särregler i form av plus. Hur detta kommer att se ut beror till stor del på den 
lagstiftning och den tradition som finns i respektive land.  
 

”Den svenska vanan eller ovanan att ha en massa standarder vid sidan av, 
som ingen annan har, kan ju vara till bekymmer för både svenska 
revisionsbyråer och svenska företag”  
(Jacob Aspegren, Justitiedepartementet) 

 
Värt att poängtera är dock att vissa länder och parlamentariker inte tycker att det 
ska finnas möjlighet för enskilda länder att göra egna tillägg till ISA och att om en 
harmonisering av ländernas lagstiftningar ska genomföras så bör det inte finnas 
utrymme för nationella särregler. Detta har dock bland annat Sverige motsatt sig, 
då både den svenska revisorsprofessionen och de svenska politikerna menar att 
varje nation måste ha denna möjlighet att kunna göra tillägg. Det nuvarande 
förslaget till åttonde direktivet ger utrymme för Sverige att ha revisionsstandarder 
utöver ISA, när dessa revisionsstandarder bygger på specifikt svenska regler. 
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Nej
42%

Vet ej
12%

Ja
46%

 

Tror Du att det i framtiden kommer att finnas utrymme 
för nationella särregler vad gäller revision i Europa. 

Diagram 6: Utrymme för nationella särregler 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanken med det 8:e bolagsdirektivet är att det, oavsett landets corporate 
governance-struktur, ska vara möjligt att implementera i alla EU-länder. I 
direktivet finns ingenting skrivet om corporate governance, bortsett från punkten 
angående revisionsutskott. Direktivet kommer tidigast att antas i juni 2005 och 
måste införas i respektive lands lagstiftning senast 24 månader efter antagandet.  
 
 

6.3 CORPORATE GOVERNANCE I SVERIGE  

6.3.1 Den svenska corporate governance-strukturen 
Sverige har sedan lång tid en corporate governance-struktur som är mycket 
tydligt formulerad i aktiebolagslagen och strukturen kommer om möjligt att bli 
ännu tydligare i den nya aktiebolagslagen.  
 
Forsgårdh framhåller att Kodgruppen anser att den svenska modellen, vad gäller 
bolagsorganens uppgift och struktur, så som den är formulerad i aktiebolagslagen 
är:  
 

”den bästa av världar.”  
(Lars-Erik Forsgårdh, VD Sverige Aktiesparares Riksförbund) 

 
De institutionella ägarnas intåg i de svenska bolagen under 1980-talet har 
väsentligt påverkat ägarrollerna i Sverige då institutioner har ett annat sätt att 
utöva sitt ägande på än privatpersoner och enskilda bolag. En stor andel 
institutionella ägare leder till mer distansstyrning och mindre engagemang, vilket 
har försvagat ägarrollen i Sverige.  Den försvagade ägarstyrningen har lett till att 
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de verkställande direktörerna tar för sig mer och mer och att revisorns roll 
riskerar att komma i skymundan.  
 
Bolagsorganens uppgifts- och ansvarsfördelning är någonting som i vissa länder 
har uppmärksammats som problematiska. Den risk för sammanblandning av 
styrelsens och den operativa ledningens funktioner som finns i många länder är 
tack vare aktiebolagens tydlighet inte är riktigt lika påtaglig i Sverige.  
 

”Jag konstaterar att ibland innebär den internationella påverkan att vi 
tvingas importera internationella lösningar på problem som vi inte har.” 
(Lars-Gunnar Larsson, teknisk sekreterare på FAR) 

 
Det senaste exemplet på sådan import är olika lösningar på corporate 
governance-relaterade problem, problem som kanske inte ens finns i Sverige. De 
olika bolagsorganens uppgifter och roller i Sverige är så tydligt formulerade i den 
svenska lagen att behovet av de internationella lösningar som införs via till 
exempel det 8:e bolagsdirektivet och Svensk kod för bolagsstyrning inte är 
särskilt stort. 
 
Då det emellertid finns en tydlig strävan efter att utforma relativt likartade 
regelverk för revision i de olika EU-länderna, kan det komma att bli svårt att ha 
alltför avvikande nationella lösningar vad gäller corporate governance-strukturen. 
 
6.3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
Det är framförallt den brittiska koden, Code of Conduct, som har varit vägledande i 
arbetet med att utveckla Svensk kod för bolagsstyrning. Vissa EU-förslag och 
direktiv har också påverkat såväl utformning som innehåll i kodförslaget. De 
övergripande syftena med det 8:e bolagsdirektivet och Svensk kod för 
bolagsstyrning är desamma, att stärka förtroendet för näringslivet. Till skillnad 
från det 8:e direktivet är det dock bara en liten del av Svensk kod för 
bolagsstyrning som berör revisionsområdet.  
 
Även det tidigare nämnda regelverket Sarbanes-Oxley Act kan, via den 
diskussion som förts kring det 8:e direktivet, till viss del anses ha satt standarden 
för kodens utformning. Vad gäller de grundläggande principerna kan inte heller 
Svensk kod för bolagsstyrning skilja sig alltför mycket från det amerikanska 
regelverket, då företag agerar på globala marknader.  
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Det som kan komma att påverka den svenska corporate governace-strukturen 
mest framöver är införandet av revisionsutskott, något som förespråkas både i 
det 8:e bolagsdirektivet och i Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
6.3.3 Revisionsutskott 
Ordet revisionsutskott kan leda tanken fel och det kan ha varit därför som 
Sverige till en början hade svårt att ta till sig detta fenomen. Revisionsutskottet är 
egentligen en kontrollkommitté som ska vara ett överorgan till 
ekonomiavdelningen och ägna sig åt att gå igenom rapportering, 
redovisningsprinciper och diskutera svåra redovisningsfrågor samt kontrollfrågor. 
Det hade därför varit bättre att kalla revisionsutskottet för kontrollorgan, 
kontrollutskott eller kontrollkommitté. Danielsson anser dock att 
revisionsutskott, med den utformning som finns i Svensk kod för bolagsstyrning, 
kan fungera bra. 
  
Revisionsutskott som fenomen kan vara särskilt bra i de företag som har stora 
styrelser och även i de där styrelsen utgörs av en stor andel nyinvalda och 
orutinerade ledamöter. Att då ha ett revisionsutskott, med medlemmar som kan 
lite mer om de finansiella frågorna är en god ide som stärker både bolaget och 
revisorns position. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har drivit denna fråga 
sedan 1993 och de menar att införandet av revisionsutskott förbättrar 
revisorernas ställning och roll. 
 
I framförallt den första versionen av det 8:e direktivet gavs intrycket att 
revisionskommittén skulle övervaka och styra revisorn. Detta var något som både 
departementet och FAR motsade sig. Sverige har haft den inställningen att 
reglerna om revisionsutskott helt ska tas bort ur direktivet och inte regleras 
överhuvudtaget. Det kan dock, trots att EU-parlamentet faktisk har samma 
hållning i frågan, anses orealistiskt att de andra medlemsstaterna och EU-
kommissionen skulle acceptera att bestämmelserna helt och hållet stryks.  
 
Kravet på införande av revisionsutskott i alla större företag kommer att bli ett för 
Sverige ganska dramatisk förslag bland annat på grund av att revisionsutskottet, 
som åtminstone till viss del består av styrelseledamöter, har till uppgift att 
övervaka revisorns arbete samtidigt som revisorn är skyldig att granska styrelsens 
arbete. Detta borde rimligtvis ge upphov till nya problem och situationer för 
revisorn och påverka den svenska förvaltningsrevisionen. Införandet av 
revisionsutskott kan således leda till en ganska stor principiell förändring för 
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professionen, något som även FAR har påpekat. I många av EU:s medlemsländer 
är det styrelsen eller bolaget i någon form som utser revisorn och då blir detta 
inget problem.  Skillnaden i corporate governance-struktur bidrar i hög grad till 
att inställningen till revisionsutskott varierar i de olika medlemsländerna. 
 

”Visst finns det konflikter vad gäller ansvarsfördelningen men det kan inte 
bli sämre än tidigare i alla fall. På det här viset så får ju styrelsens 
representanter i revisionsutskottet tillgång till en helt annan information om 
vad som händer i bolaget än om man träffar revisorerna en gång per år.” 
(Lars-Erik Forsgård, VD Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 

  
Forsgårdh menar att även om ansvarsfördelningen är svårförenlig med den 
rollfördelning för bolagsorganen som finns beskriven i den svenska lagstiftningen 
är diskussionen kring problematiken något överdriven. Införandet av 
revisionsutskott kan också anses förbättra relationen mellan revisor och bolag, 
eftersom mötesfrekvensen kan öka väsentligt.  
 
Det 8:e direktivet tillåter att medlemsstaten själv väljer om revisionsutskottet ska 
ligga under styrelsen eller inte. Väljer Sverige en modell där utskottet ligger under 
styrelsen, det vill säga att alla ledamöter ska vara styrelseledamöter, bildas det inte 
ett nytt organ. Väljs istället alternativet att bolagsstämman ska få möjlighet att 
välja ledamöter till revisionsutskottet krävs ett nytt bolagsorgan i Sverige. 
Aspegren anser att det sista alternativet kan vara bra då det i detta fall är ägarna 
som utser vilka som ska sitta i utskottet. Det vore dock märkligt att någon som 
inte är styrelsemedlem, det vill säga saknar ansvar för bolaget, skulle sitta i 
revisionsutskottet. Det kan därför anses ofrånkomligt att det inte skulle finnas 
någon tydlig koppling till styrelsen. Forsgårdh anser att utskottet ska bestå av 
styrelseledamöter men lämnar en öppning för att det kanske skulle kunna vara 
möjligt att adjungera ekonomichefen, men att detta nog aldrig kommer att bli 
verklighet i praxis. 
 
En väsentlig skillnad mellan det 8:e bolagsdirektivet och Svensk kod för 
bolagsstyrning är att direktivet måste införas i lag, vilket gör att revisionsutskott 
blir verklighet för alla de bolag som enligt direktivet måste ha ett sådant. Då går 
det således inte längre att hänvisa till Svensk kod för bolagsstyrnings ”följ eller 
förklara”-princip.  
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6.3.4 Revisorns roll i den svenska corporate governance-strukturen 
Under början på 70-talet var arbetssättet inom revisionsbranschen väldigt inriktat 
på intern kontroll. Revisorerna ritade flödesscheman och kunde i stort sätt varje 
process i bolaget. Till viss del försvann sedan denna typ av granskning till förmån 
för den analytiska granskningen, som mer fokuserar på analys av nyckeltal och 
trender. Visserligen gick revisorn fortfarande igenom processer men inte lika 
djupgående som tidigare, istället valdes vissa riskområden ut. Idag kan sägas att 
pendeln har svängt tillbaka och att fokus hos många av dagens revisionsbyråer 
återigen ligger på den interna kontrollen och flöden i bolagen. 
 
Ungefär hälften av enkätens respondenter anser att arbetssättet kring 
förvaltningsrevision har förändrats sedan de började arbeta. Ur enkäten kan 
utläsas att flera respondenter anser att det främst är ökad formalia och den ökade 
styrningen, som de utökade regelverken innebär för arbetet, som leder till 
skillnader i arbetssättet.  
 
Falk tror att revisorns roll kommer att stärkas ytterligare i framtiden tack vare att 
intern kontroll samt ordning och reda återigen placerats i fokus. Det finns idag 
inte någon styrelse eller ledning som har råd att inte ha en god kontroll över sitt 
bolag.  
 
Vad gäller förvaltningsrevisionens framtid är det ur många synvinklar enkelt att 
låta revisorn granska bolagets förvaltning, bland annat eftersom revisorn redan 
finns där för att granska räkenskaperna och även känner till bolagets 
affärsverksamhet och organisation. Detta är naturligare än att exempelvis lägga 
utförandet av denna kontroll på en utomstående konsult. Ett alternativ till 
ovanstående kan vara att låta kontrollen utföras av ett annat bolagsorgan. 
 
Forsgårdh tror att förvaltningsrevisionen som den är utformad i Sverige 
successivt kommer att monteras ner i takt med att utländska influenser gör sig 
hörda. Utförandet av revisionen är emellertid en mycket liten fråga för politikerna 
och om revisorsprofessionen anser att ”ISA-plus” bör tillämpas och att den 
svenska förvaltningsrevisionen ska finnas kvar då kommer det antagligen också 
att bli så. Mycket beror på den utveckling som sker inom EU. 
 
Enligt Aspegren finns ett politiskt ställningstagande i och med den nya 
aktiebolagslagen, eftersom politikerna inte har ändrat bestämmelserna om 
förvaltningsrevision. Samtidigt har aktiebolagskommittén, genom att inte göra 
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Ja
46%

Vet ej
15%

Nej
39%

 

Nej
15%

Ja
73%

Vet ej
12%

 

Tror Du att den svenska 
förvaltningsrevisionen kommer att finnas 
kvar i sin nuvarande form om 5 år? 

Tror Du att den svenska 
förvaltningsrevisionen överhuvudtaget 
kommer att finnas kvar om 5 år? 

 

Diagram 7: Förvaltningsrevisionens framtid (1) 
 

Diagram 8: Förvaltningsrevisionens framtid (2) 
 

några överväganden om förvaltningsrevisionens vara eller icke vara, inte direkt 
uppmanat till någon diskussion om dess framtid.  
 
Enkätsvaren visar att majoriteten av respondenterna tycker att 
förvaltningsrevisionen bör finnas kvar. Den fyller sin funktion men den behöver 
fortlöpande anpassas till nya regler och krav samt förtydligas för att kunna 
överleva på lång sikt. 
 

”Förvaltningsrevision är fortfarande diffust och det leder till ett 
förväntningsgap.” (Respondent i enkätundersökning) 
 

En betydande del av respondenterna tror dock att förvaltningsrevisionen 
kommer att finnas kvar i någon form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det går dock inte blunda för den internationella utvecklingen. En situation som 
mycket väl kan uppstå är att det inte kommer att ges möjlighet till att ”bygga på” 
de internationella revisionsstandarderna med svenska särregler, något som skulle 
innebära slutet för den svenska förvaltningsrevisionen. Det kan även tänkas att 
det framöver skulle kunna komma en ISA som tar upp förvaltningsrevision.  
 

”Den svenska förvaltningsrevisionen är ett utmärkt europeiskt sätt att 
hantera omvärldens ökade krav på företagen. Införandet av SOX känns 
som en ren panikåtgärd och ger emellanåt helt orimliga 
konsekvenser/…/Den svenska förvaltningsrevisionen känns som en 
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europeisk anpassning av SOX (där de värsta dumheterna är bortrensade) 
trots att den kom långt tidigare.” (Respondent i enkätundersökning) 

 
 

6.4 REVISION I TYSKLAND, STORBRITANNIEN OCH 
FRANKRIKE 

Som har nämnts tidigare syftar den svenska förvaltningsrevisionen till att revisorn 
ska skaffa sig bevis för att kunna bedöma: 
 

• om någon styrelseledamot eller verkställande direktören företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet (skadeståndsskyldighet). 

• om bokföringsskyldigheten är fullgjord. 
• om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören på något 
annat sätt har brutit mot aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning 
eller bolagsordningen.  

 
Även om ovan nämnda punkter inte nämns explicit i de föreskrifter som tyska, 
brittiska respektive franska revisorer är ålagda att följa hör det även i dessa länder 
till revisorns uppgifter att, åtminstone till viss del, granska dessa tre punkter. I 
Tyskland genomförs denna granskning dock även av Aufsichtsrat.  
 
Liksom i Sverige är det i Tyskland och Frankrike bolagsstämmans uppgift att 
bevilja eller avslå ansvarsfrihet för det eller de organ ansvariga för företagets 
förvaltning, men till skillnad från vad som föreskrivs i den svenska 
aktiebolagslagen är revisorn inte skyldig att uttala sig i frågan. Indirekt grundar sig 
dock bolagsstämmans beslut i ansvarsfrihetsfrågan på den information som 
framkommer i revisionsberättelsen. Även om ansvarsfrihet har beviljats är det 
dock möjligt att senare rikta skadeståndsanspråk mot de för förvaltningen 
ansvariga personerna. 
 
De grundläggande revisionsprinciperna följs av alla revisorer, oavsett land. 
 

“An audit is an audit is an audit.”  
(Åke Danielsson, ordförande i FAR:s revisionskommitté) 
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Att de stora revisionsbolagen agerar på en global marknad har också till följd att 
respektive byrås arbetssätt, vad gäller exempelvis granskningsupplägg och 
arbetspapper, är relativt likartat över hela världen. Trots detta förekommer 
givetvis vissa nationella särlösningar, exempelvis till följd av den inhemska 
bolagslagstiftningen.  
 
Nedan följer en jämförelse, grundad på ett antal punkter som ingår i den svenska 
förvaltningsrevisionen, mellan vad svenska respektive tyska, brittiska och franska 
revisorer är ålagda att granska. På en mer detaljerad nivå kan synen på vissa 
granskningsområden skilja sig åt något mellan olika länder även om den 
bakomliggande tanken, den grundläggande revisionsprincipen, kan sägas vara 
densamma, något som försvårar en jämförelse länderna emellan.  Vad som i ett 
land framställs som extra viktig att granska kan också i andra länder vara av mer 
underordnad betydelse eller ha en något annorlunda inriktning.  
 

 Tyskland Storbritannien Frankrike 

Väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden 
i bolaget. 

Ja .Ja 
Granskar så att de är 
redovisade riktigt i 
räkenskaperna 

Den interna kontrollen i 
bolaget. 

Ja Ja Ja 

Företagets risktagande, 
annan riskexponering, 
skydd mot risker och 
försäkringsskydd. 

Delvis. Granskar 
dock inte 

försäkringsskydd. 
Delvis Nej 

Styrelsearbetet med 
protokoll, beslut och 
beslutsunderlag. 

Ja Ja 

Ja. (Med avseende på 
att allt är riktigt 
redovisat i 

räkenskaperna.) 
Styrelsens fortlöpande 
bedömning av bolagets 
ekonomiska situation.  

Ja Ja Nej 

Bolagets skyldigheter 
ifråga om skatter och 
avgifter. 

Ja Delvis Ja 

Företagets 
vinstdisposition 

Indirekt. (Att 
framställningen i 

bokslutet är korrekt.) 
Delvis Ja 

 
 
 

Tabell 1: Jämförelse mellan vad svenska respektive tyska,  

brittiska och franska revisorer är ålagda att granska 
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7. ANALYS 

 

7.1 DEN SVENSKA FÖRVALTNINGSREVISIONEN OCH DESS 
HISTORIA 

7.1.1 Förvaltningsrevisionens historia i Sverige 
Alltsedan 1600-talet har svenska företags förvaltning granskats med hjälp av 
revisorer. Något som skulle kunna anses visa att förvaltningsrevisionen historiskt 
sett har haft en mycket stark ställning i Sverige är exempelvis det faktum att 
granskningen av förvaltningen, till skillnad från idag, nämns före 
räkenskapsrevisionen i 1895 års aktiebolagslag. Även revisorns uttalande i 
ansvarsfrihetsfrågan är väl förankrat i den svenska traditionen. Trots att kravet på 
revisorns uttalande i ansvarsfrihetsfrågan infördes först i 1944 års aktiebolagslag 
förekom sådana uttalanden även tidigare.  
 
Vad gäller den svenska förvaltningsrevisionens vara eller icke vara har flera 
tydliga ställningstaganden gjorts under 1900-talet. Redan i förarbetena till 1944 
års aktiebolagslag utreddes exempelvis huruvida granskningen av företagets 
förvaltning till viss del borde läggas på ett kontrollerande organ, liknande det 
tyska Aufsichtsrat. Detta förslag ansågs dock inte lämpligt för det svenska 
corporate governance-systemet och istället beslutades att ansvaret för 
förvaltningen skulle delas mellan två från varandra skilda bolagsorgan, styrelse 
och VD, och att kontrollen över förvaltningen alltjämt skulle vara revisorns 
uppgift.  
 
Att på detta sätt även fortsättningsvis låta kontrollen över företagets förvaltning 
vara revisorns ansvar kan ses som ett tydligt ställningstagande för 
förvaltningsrevisionen och i viss utsträckning även för den svenska corporate 
governance-strukturen i sin helhet. Ett införande av ett helt nytt bolagsorgan i 
strukturen skulle ha fått stora konsekvenser för den institutionella kontexten, 
något som troligtvis hade medfört att förslaget till nytt bolagsorgan hade blivit 
mycket svårt att implementera. I och med att förvaltningsrevisionen, utförd av 
revisorn, redan då var djupt förankrad i den svenska traditionen hade införandet 
av ett nytt kontrollorgan kunnat skapa problem avseende rollfördelningen inom 
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corporate governance-strukturen. Hur skulle exempelvis en åtskillnad ha kunnat 
göras mellan revisorns och det nya kontrollorganets uppgifter? 
 
När 1975 års aktiebolagslag skulle tas fram var ett av förslagen att bolagsstämman 
skulle få möjlighet att tillsätta ett särskilt insyns- och kontrollorgan, ett så kallat 
förvaltningsråd. Det egentliga kontrollansvaret skulle fortfarande vara revisorns, 
men förvaltningsrådet skulle ha möjlighet att utöva viss kontroll över företagets 
ledning och ges möjlighet att lämna upplysningar till aktieägarna under 
bolagsstämman. Det rekommenderades också att rådet skulle uttala sig i frågan 
huruvida ansvarsfrihet skulle beviljas eller inte. En stor anledning till varför detta 
förslag presenterades tycktes vara att uppnå nordisk likformighet, inte att det 
egentligen fanns ett behov av ett förvaltningsråd i svenska företag. Förslaget 
skulle kunna sägas vara ett tidigt exempel på en importerad lösning på ett 
problem som inte existerar i Sverige. Resultatet av denna diskussion utmynnade 
inte i någon lagändring, något som tyder på att det befintliga corporate 
governance-systemet, med revisorn som kontrollorgan, ansågs vara det mest 
lämpliga för Sverige.  
 
Sammanfattningsvis är det intressant att notera att då förändringar i Sveriges 
corporate governance-struktur har diskuterats genom åren har fokus legat på 
kontrollen av bolagets förvaltning. Detta skulle kunna tolkas som att den 
befintliga kontrollen över förvaltningen, utförd av revisorn, inte har ansetts som 
tillfredsställande. Samtidigt kan inget av förslagen på införande av ett nytt 
kontrollorgan ha ansetts som bättre lämpat, då de inte ledde till någon lagändring.  
 
Under de senaste åren har inga större ställningstaganden gjorts vad gäller den 
svenska förvaltningsrevisionen och i den nya aktiebolagslagen kommer inga nya 
regler rörande detta område att införas. Detta kan anses egendomligt då det tycks 
föreligga en osäkerhet vad gäller begreppets egentliga innebörd och omfattning. 
 
Synen på vad som egentligen är förvaltningsrevision verkar ha varierat under 
åren. I Svenssons citat från 1926 sägs till exempel att revisorns uppgift är att 
representera den nyktra eftertanken och verka avkylande på styrelsen. Ett sådant 
förhållningssätt från revisorns sida skulle kunna innebära att revisorn skulle 
behöva ingripa i den affärsmässiga verksamheten. På 1940-talet påpekades dock 
att förvaltningsrevisionen inte ger revisorn rätt att påverka utformningen av 
förvaltningen.  
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Under 1970-talet diskuterades en möjlighet att införa en form av utvidgad 
förvaltningsrevision, vilket skulle innebära ett utökat ansvar för revisorn genom 
att han eller hon då även skulle granska viktigare förvaltningsåtgärder ur en 
affärsmässig synvinkel. Detta blev dock aldrig verklighet, mycket på grund av att 
revisorn ansågs sakna tillräcklig kompetens. Dessutom befarades att viktiga beslut 
skulle stämmas av med revisorn innan de genomfördes, något som skulle 
innebära att revisorn i alltför stor omfattning blev inblandad i den förvaltning 
som han eller hon är ålagd att granska.  
 
Vad gäller förvaltningsrevisionen idag kan konstateras att den i första hand går ut 
på att upptäcka eller förebygga olagliga och oförsvarliga förvaltningsåtgärder och 
att revisorn inte ska ingripa i de affärsmässiga besluten. I praktiken verkar det 
dock som att revisorer även idag till viss del är styrelse och VD behjälpliga vid 
vissa beslut. I lagens förarbeten tycks gränsen för vad revisorn får lägga sig i vad 
gäller förvaltningen mycket tydlig, men denna uppfattning verkar inte delas av 
alla yrkesverksamma revisorer. Trots att synen på förvaltningsrevisionen kan 
sägas vara något mer samlad efter tillkomsten av FAR:s revisionsstandarder råder 
det alltså fortfarande en viss osäkerhet vad gäller revisorns roll och ansvar.  
 
7.1.2 Förvaltningsrevision i svenska aktiebolag 
I aktiebolagslagen saknas en explicit beskrivning av vad förvaltningsrevisionen 
egentligen omfattar och vad den fyller för funktion. Istället hänvisas till att 
granskningen ska vara så omfattande som begreppet god revisionssed kräver.  
 
I RS finns emellertid en standard som behandlar den svenska 
förvaltningsrevisionen. När de intervjuade revisorerna gavs frågan vad 
förvaltningsrevision egentligen är hänvisade samtliga direkt till denna standard 
och RS anses inom revisorsprofessionen ge tillräcklig vägledning i hur 
förvaltningsrevisionen ska genomföras praktiskt.  
 
Vad gäller applicerandet av standarderna i RS framkom att bland annat revisorns 
erfarenhet har stor betydelse. Även med gedigen erfarenhet kan det emellertid 
vara svårt att genomföra en förvaltningsrevision, då en sådan till stor del handlar 
om tolkningar och gränsdragningar. 
 
Förvaltningsrevisionen kan alltså vid första anblicken tyckas vara en relativt enkel 
uppgift som kan lösas med hjälp av RS men bland annat till följds av att många 
tolkningar måste göras vid granskningen krävs erfarenhet. Att enbart följa RS kan 
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därför anses otillräckligt. Om detta kan anses vara ett problem kan dock 
diskuteras. Att granskningen ska genomföras enligt god revisionssed och med 
hjälp av standarder som inte är avsedda att täcka alla situationer är inte unikt för 
förvaltningsrevisionen utan kan sägas gälla för så gott som all revision. Till 
skillnad från räkenskapsrevisionen är emellertid förvaltningsrevisionen något mer 
abstrakt. Att exempelvis bilda sig en uppfattning om huruvida styrelse eller VD 
har utsatt bolaget för risker som skulle kunna medföra skada utan att ge 
motsvarande fördelar kan ses som betydligt mer komplicerat än att revidera 
bolagets kassa eller kundfordringar.  
 
Uttalandet i ansvarsfrihetsfrågan kan sägas vara kärnan i förvaltningsrevisionen. 
Förutom detta uttalande ska revisorn bedöma om lagar och bolagsordning har 
följts samt om bokföringsskyldigheten har uppfyllts. Den huvudsakliga uppgiften 
för revisorn vid förvaltningsrevisionen är att granska intern kontroll och 
dokumentation samt underlag till större beslut. Förvaltningsrevisionen går i 
praktiken ofta ut på att granska exempelvis bolagets styrelseprotokoll och 
styrelsedokumentation.  
 
En intressant formulering i RS är att revisorns granskning främst syftar till att 
klarlägga om någon styrelseledamot eller verkställande direktören företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet och om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämpliga lagar om 
årsredovisning eller bolagsordningen. Vad ordet främst egentligen syftar på kan 
tyckas något otydligt. Menas med detta att förvaltningsrevisionen innefattar fler 
granskningsområden än de punkter som nämns ovan? Så verkar dock inte vara 
fallet, utan innebörden av skrivelsen kan sägas vara att granskningen främst ska 
fokusera på skadeståndsfrågan, som är kopplad till ansvarsfrihetsfrågan. Att 
genom en sådan formulering göra ett redan något oklart begrepp ännu otydligare 
kan ses som olyckligt.  
 
En viktig fråga att titta på när förvaltningsrevisionen diskuteras är också för vems 
skull revisionen egentligen genomförs. I Sverige får flera intressenter sina 
intressen tillgodosedda med hjälp av revisionen och att så även kan anses vara 
fallet vad gäller specifikt förvaltningsrevisionen var en åsikt som fördes fram i 
såväl intervjuer som enkäter. När respondenterna ombads välja den primära 
målgruppen var emellertid åsikterna något delade.  
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Inte särskilt överraskande anser exempelvis Aktiespararnas VD att det är 
aktieägarna som är den primära målgruppen, en åsikt som även delas av flera av 
de intervjuade samt av en majoritet av enkätens respondenter. Detta kan knytas 
an till den så kallade agentteorin som bland annat talar om en 
informationsasymmetri mellan ett bolags ägare och dess ledning. När en sådan 
asymmetri råder är det nödvändigt för bolagets ägare att använda sig av olika 
kontroller för att se till att de satsade resurserna används på bästa möjliga sätt. Ur 
en sådan synvinkel är det naturligt att se revisionen som något som främst görs 
för aktieägarnas skull. 
 
Att det också finns ett stort samhällsintresse när det gäller revisionsinsatsen blev 
tydligt under intervjuerna och en anledning till detta skulle kunna vara den ökade 
uppmärksamhet på revisionsområdet som den senaste tidens bolagsskandaler har 
medfört. Det framkom även att förvaltningsrevisionen i vissa fall kan sägas leda 
till att företag sköts bättre och att risken för exempelvis förskingring i bolaget 
minskar. Det kan emellertid diskuteras vilken funktion revisionen egentligen ska 
fylla. Ibland ligger det nära till hands att tro att det föreligger ett förväntningsgap 
mellan vad revisorn förväntas göra och vad som egentligen hör till revisorns 
uppgifter.  
 
7.1.3 God revisionssed 
Till skillnad från i 1944 års aktiebolagslag, där revisorns granskning beskrevs 
relativt detaljerat, sägs i dagens aktiebolagslag att granskningen ska vara så 
omfattande som god revisionssed kräver. Denna förändring är positiv ur flera 
synvinklar, exempelvis möjliggör denna formulering en kontinuerlig anpassning 
av revisionsområdet, till såväl nya inhemska som internationella förhållanden. 
Risken finns att revisorns granskning kan komma att begränsas om dess exakta 
omfattning finns definierad i lag, eftersom det då skulle kunna anses tillräckligt 
att enbart följa de punkter som finns tydligt formulerade i lagen. Att föreskriva 
att granskningen ska vara så omfattande som god revisionssed kräver kan också 
sägas överensstämma med den grundsyn på revision som finns i Sverige och 
övriga Europa, en syn som innebär att fokus ligger på helheten istället för på 
detaljerna.  
 
Dock ska påpekas att de rekommendationer och uttalanden från FAR:s sida, som 
i dagsläget kan sägas utgöra normen för den praktiska tillämpningen av god 
revisionssed, är relativt detaljerade och att risken skulle kunna föreligga att 
revisorn anser sig ha uppfyllt kravet på god revisionssed enbart genom att följa 
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punkterna i RS. Flera av de tillfrågade revisorerna i såväl enkäten som 
intervjuerna anser också att det är tillräckligt att följa RS för att uppfylla kravet på 
god revisionssed. Samma problematik vad gäller revisionens begränsning som 
diskuterades ovan skulle alltså kunna uppstå även när systemet med 
ramlagstiftning används.  En av de stora fördelarna med att i RS ha en relativt 
detaljerad beskrivning av revisorns uppgifter är att standarderna utgör ett stort 
stöd för revisorerna i deras yrkesutövning.  
 
Värt att poängtera är att en standard endast ska fungera som en riktlinje och det 
kan alltså inte anses tillräckligt att ha följt RS för att granskningen ska kunna 
sägas vara genomförd enligt god revisionssed. En majoritet av de tillfrågade i 
enkätundersökningen ansåg att det är tillräckligt att följa RS men det kan inte 
uteslutas att respondenterna ser det som en självklarhet att exempelvis erfarenhet 
krävs vid applicerandet av RS. Då de tillfrågade revisorerna har arbetat inom 
revisionsbranschen i minst fem år föreligger en risk att de omedvetet inkluderar 
behovet av erfarenhet vid användandet av RS. Det är också möjligt att vissa av 
respondenterna inte har kommit i kontakt med sådana komplicerade fall som inte 
inkluderas i RS.  
 
Intressant att notera är också att fallen i Revisorsnämnden sällan handlar om 
själva utförandet av revisionen, om revisorn har följt god revisionssed 
exempelvis, utan oftare om oberoendefrågor, något som kan tyda på att 
applicerandet av RS inte är ett så stort problem i praktiken. Det skulle dock också 
kunna vittna om att det är svårt att avgöra huruvida god revisionssed har följts 
eller inte, då uttrycket är så pass abstrakt.  
 
7.1.4 Revisionsberättelsen samt erinringar och påpekanden 
Det är inte ovanligt att brister i förvaltningen upptäcks vid revisionen. Det är 
dock relativt sällan som bristerna leder till en kommentar i revisionsberättelsen. 
En anledning till detta är att eventuella problem, bland annat med hjälp av 
erinringar och påpekanden från revisorns sida, kan lösas på ett tidigt stadium. Att 
brister i förvaltningen leder till ett avstyrkande av ansvarsfrihet är extremt 
ovanligt. Revisorn har dock alltid möjlighet att i revisionsberättelsen lämna 
sådana upplysningar som han eller hon anser bör komma till aktieägarnas 
kännedom.  
 
Den del av revisionsberättelsen som tydligast kan kopplas samman med 
förvaltningsrevisionen är uttalandet i ansvarsfrihetsfrågan. Det finns både för- 
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och nackdelar med att ha med ett uttalande i ansvarsfrihetsfrågan i 
revisionsberättelsen. Å ena sidan kan uttalandet anses fungera som en tydlig 
signal att inga oegentligheter har upptäckts inom bolaget, å andra sidan finns en 
risk att signalen övertolkas, då den inte får ses som en garanti för att inga 
oegentligheter förekommer överhuvudtaget. Behovet av revisorns uttalande kan 
också ifrågasättas, då avgivandet av en ren revisionsberättelse borde kunna fylla 
samma funktion som revisorns explicita uttalande i frågan.  
 
När ansvarsfrihet har beviljats av bolagsstämman innebär det att 
skadeståndsanspråk i princip inte kan väckas. Under vissa premisser är det 
emellertid möjligt att väcka skadestånd trots att ansvarsfrihet har beviljats. I och 
med denna möjlighet skulle det kunna ifrågasättas vad beviljandet av 
ansvarsfrihet egentligen fyller för funktion, annat än att fungera som en 
symbolisk förtroendeförklaring.  
 
Vad gäller revisionsberättelsens utformning är målet att den ska vara enhetlig 
inom EU. Till början kommer det antagligen att finnas möjlighet till nationella 
särregler men sedan kan en fullständig anpassning komma att krävas från 
unionens länder. Frågan är vad som då händer med den svenska revisorns 
uttalande i ansvarsfrihetsfrågan och indirekt med förvaltningsrevisionen?  
 
En fördel med en fullständigt harmoniserad revisionsberättelse är att en sådan 
skulle öka möjligheten till jämförelse, något som kan anses vara speciellt viktigt 
för företag med verksamhet i flera europeiska länder. En nackdel skulle kunna 
vara att möjligheten till nationella särregler, som kan vara djup rotade i landets 
tradition, då inte längre kommer att finnas kvar.  
 
7.1.5 Förväntningsgap 
De förväntningar som olika intressenter har på revisorn överensstämmer inte 
alltid med det arbete som revisorn faktiskt utför, utan det råder ofta en övertro 
till revisorns arbete. Det är en vanlig uppfattning att revisorn ska hitta alla fel och 
brister i ett bolag, att gemene man glömmer bort det väsentlighetskriterium som 
ingår i begreppet god revisionssed. En diskussion som kan föras är huruvida 
väsentlighetskriteriet är för smalt och att revisorerna istället för att göra stickprov 
borde utföra en mer genomgående granskning.  
 
En utökad granskning skulle kunna leda till att revisionen skulle kunna fungera 
som en försäkran om att bolaget är i gott skick och därigenom möta 
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intressenternas förväntningar på ett bättre sätt. Detta skulle dock vara oerhört 
tids- och kostnadskrävande och kan anses vara att gå väl långt i försöket att 
överbrygga förväntningsgapet. Det torde inte heller ligga i revisorns intresse att 
hans eller hennes uttalande ska fungera som en garanti, då det skulle innebära att 
revisorn skulle få ett oerhört stort ansvar, något som skulle kunna medföra en 
ökad risk för stämning i de fall då revisorn inte har upptäckt eventuella 
oegentligheter.  
 
Ett av de områden där förväntningsgapet är särskilt stort är det som rör 
affärsmässiga beslut. Det förefaller exempelvis råda en viss osäkerhet inom 
professionen kring hur bedömningen om styrelse eller VD har utsatt bolaget för 
risker som kan vålla bolaget skada utan att ge motsvarande fördelar ska gå till. 
Professionen menar att det inte är revisorns uppgift att bedöma om bolaget gjort 
en dålig affär eller inte och att företagande alltid innebär ett visst risktagande. 
Klassificeringen av vad som kan anses vara ett rimligt risktagande i ett bolag är 
dock svår och flera respondenter ställde sig frågande till om detta verkligen bör 
tillhöra revisorns uppgifter. Det tycks krävas ett betydande och orimligt 
risktagande där ledningen inte har kontroll över situationen för att revisorn ska 
ingripa.  
 
Att inte besluten i sig bedöms, utan enbart hur underbyggda och 
väldokumenterade de är, är något som har ifrågasatts. Borde inte revisorn ingripa 
även då inga egentliga oegentligheter existerar, eftersom ett företag vars 
förvaltning präglas av kortsynthet, okunnighet och dåligt organisation kan 
innebära minst lika stor skada för såväl bolag som intressenter som när 
oegentligheter förekommer? Dock kan ifrågasättas huruvida revisorn besitter 
kompetens nog för att kunna ifrågasätta affärsmässiga beslut, eftersom det krävs 
en mycket god inblick i bolaget och den aktuella branschen för att kunna göra 
detta och om det inte skulle vara att ställa orimligt höga krav på revisorn.  
 
Ett sätt att undvika att ett förväntningsgap uppstår mellan bolag och revisor är att 
skriva ett uppdragsbrev. Detta är något som de stora byråerna använt sig av i 
flera år och som även finns föreskrivet i RS. Uppdragsbrevets funktion vad gäller 
att minska skillnaderna i förväntningar kan emellertid anses vara något begränsad. 
Brevet fungerar bra som ett visst tydliggörande av innehållet av revisionen men 
att använda det i syfte att överbygga förväntningsgapet som helhet kan anses vara 
att hysa väl stor tilltro till dess funktion.  
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Förväntningsgapet i sin helhet svårt att överbrygga och den klarhet avseende 
revisionens omfattning som uppdragsbrevet medför kommer endast bolaget till 
del och därför kvarstår problematiken för övriga intressenter. Vikten av att alla 
intressenter förstår att en genomförd revision inte är någon garanti för att bolaget 
är helt fritt från oegentligheter eller dåligt underbyggda beslut är avgörande för 
om förväntningsgapet någonsin kommer att kunna överbyggas. 
 
 

7.2 HARMONISERINGSARBETET INOM EU 

7.2.1 Influenser på EU:s harmoniseringsarbete 
Till skillnad från i USA där en ”rule based approach” tillämpas, baseras Europas 
redovisnings- och revisionsregler på en ”principle based approach”. Det finns 
både för- och nackdelar med respektive system. Samtidigt som det kan upplevas 
som klart och tydligt att ha detaljerade regler att följa finns risken att det med ett 
sådant system blir svårt att se helheten.  
 
En av nackdelarna med ett principbaserat system är att detta kan uppfattas som 
något diffust, då det inte finns några klara regler, utan endast principer, att följa. 
Detta skulle exempelvis kunna leda till oklarheter vad gäller revisorns 
ansvarsområde och granskningens omfattning, något som kan medföra att 
förväntningsgap uppstår.  
 
Vad gäller det amerikanska detaljerade regelverket SOX har detta indirekt 
kommit att påverka de europeiska företagen, även de som inte är noterade i USA, 
i och med dess influens på utformandet av det 8:e bolagsdirektivet.  
 
7.2.2 EU:s bolagsrättsliga direktiv 
I och med medlemskapet i EU tvingas Sverige till viss del anpassa sin 
institutionella kontext, exempelvis genom att EU:s direktiv måste integreras i 
svensk lagstiftning. Att endast ändra en del i kontexten är svårt, då den 
institutionella kontexten kan ses som ett pussel där alla delar måste passa ihop. 
För att direktiven ska kunna bli en del av den svenska traditionen krävs även att 
informella regler och normer som stödjer direktivets innehåll utvecklas, något 
som ofta är en lång process.  
 
Det kan inte anses som troligt att det inom EU kommer att utvecklas ett 
enhetligt system vad gäller corporate governance inom en snar framtid. En orsak 
till detta är att de olika länderna inom unionen tycker att just deras corporate 
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governance-system är det bästa och har svårt att finna förståelse för andra länders 
sätt att organisera bolagsstrukturen. Överhuvudtaget verkar det vara svårt för 
EU:s medlemsländer att enas om gemensamma riktlinjer vad gäller corporate 
governance, där tillbakadragandet av det 5:e bolagsdirektivet kan ses som ett 
exempel på detta. 
 
Samarbetet i revisionsrelaterade frågor inom EU har dock utmynnat i ett nytt 
bolagsrättsligt direktiv, ett direktiv som alla länder, oavsett corporate governance-
system, ska kunna tillämpa. Trots att det fortfarande råder viss oenighet länderna 
emellan är alla överens om de grundläggande principerna i direktivet, exempelvis 
att ISA ska följas från och med 2005. Huruvida det ska finnas möjligheter till 
nationella särregler är emellertid föremål för diskussion.  
 
Bland annat Sverige står bakom kommissionens förslag att införa en ”ISA-plus”-
variant, där varje medlemsland med hjälp av så kallade ”plus” kan anpassa ISA till 
det aktuella landets förutsättningar. Då förvaltningsrevisionen är unik för Sverige 
(och Finland) är denna granskning ett exempel på en sådan företeelse som skulle 
kunna behållas med hjälp av ”ISA-plus”. Vissa länder är dock av åsikten att 
samarbetet inom revisionsområdet kräver en fullständig harmonisering av 
ländernas regelverk, något som skulle omöjliggöra nationella lösningar. Även 
inom den svenska revisorsprofessionen råder det delade meningar om huruvida 
Sverige i framtiden kommer att kunna behålla sina nationella särregler.  
 
En av fördelarna med ”ISA-plus” är att länderna därigenom får möjlighet att 
behålla sådana regler som är starkt förankrade i landet och kring vilka landets 
institutionella kontext avseende revision är uppbyggt. En nackdel är emellertid att 
detta system kan sägas bryta mot en av EU:s grundläggande principer, att alla 
företag inom unionen ska arbeta på en fri marknad med samma förutsättningar.  
Inom EU präglas dock arbetet av kompromisser och även om överenskommelser 
ofta nås på ett mer övergripande plan, är det ibland svårt att enas på detaljnivå.  
 
7.2.3 Corporate governance i Sverige 
Det svenska sättet att arbeta med corporate governance-relaterade frågor 
påverkas i stor utsträckning av vad som sker på ett internationellt plan. Ibland 
finns dock risken att lösningar på problem som inte direkt förekommer i Sverige 
importeras. Ett exempel på en sådan import skulle kunna anses vara 
revisionsutskottet, vars utformning har en tydlig grund i den anglosaxiska 
traditionen och vars införande i EU:s medlemsländer praktiskt taget har krävts av 
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amerikanska SEC. Något som har haft betydelse vid framväxten av fenomenet 
revisionsutskott är att amerikanska styrelser ofta består av en stor andel personer 
från den operativa verksamheten, vilket kan medföra ett behov att säkra att 
behandlingen av revisionsfrågor sker av oberoende ledamöter i exempelvis ett 
revisionsutskott. Även det faktum att det ofta är styrelsen som utser revisorn i 
anglosaxiska länder har bidragit till att behovet av revisionsutskott har 
uppkommit. Svenska företagsledningar består till största delen av personer som 
inte är involverade i den löpande verksamheten och det är bolagsstämman som 
utser företagets revisor. Detta medför att införandet av revisionsutskott i Sverige, 
ur denna synvinkel, kan tyckas något onödig. 
 
Enligt det 8:e direktivet får respektive medlemsland välja huruvida 
revisionsutskottet ska vara underordnat styrelsen eller bolagsstämman. Ur svensk 
synvinkel skulle alternativet att placera revisionsutskottet under bolagsstämman 
innebära att ett nytt bolagsorgan skulle behöva införas och den institutionella 
kontexten skulle därmed behöva ändras. En fördel med att utskottet underordnas 
bolagsstämman är att det då är ägarna som direkt utser revisionsutskottets 
ledamöter och att förvaltningsansvaret ligger på ett från revisionsutskottet skiljt 
organ. Med en sådan ansvarsuppdelning skulle det vara möjligt att lösa 
problematiken med vem som egentligen granskar vem i den svenska corporate 
governance-strukturen, ett problem som uppstår i och med att revisorn är ålagd 
att granska styrelsens förvaltning samtidigt som revisionsutskottet till viss del ska 
granska revisionsinsatsen.  
 
Det finns emellertid även vissa nackdelar med att placera revisionsutskottet direkt 
under bolagsstämman istället för under styrelsen. Som exempel kan nämnas 
vilken ansvar som ledamöterna i revisionsutskottet ska åläggas. Ska de, liksom 
ledamöterna i styrelsen, kunna ställas till svars för sitt agerande eller eventuell 
underlåtenhet att handla? Det kan även ses som en kostnadsfråga för företaget, 
då ledamöterna i ett nytt bolagsorgan skulle behöva arvoderas. I dagsläget ser det 
därför ut som att revisionsutskottet kommer att vara placerat under styrelsen och 
detta är även något som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning. Trots att det i 
och med införandet av det 8:e bolagsdirektivet kommer att ges en möjlighet att 
välja var revisionsutskottet ska placeras, kommer Sverige med största sannolikhet 
att behålla den modell som föreskrivs i dagsläget, det vill säga låta 
revisionsutskottet vara underordnat styrelsen.  
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Med en sådan placering av revisionsutskottet som Svensk kod för bolagsstyrning 
föreskriver kvarstår emellertid problematiken vad gäller vem som egentligen 
granskar vem i corporate governance-strukturen. Detta är något som i allra 
högsta grad äventyrar förvaltningsrevisionens framtid. Är det rimligt att revisorn, 
bolagets kontrollorgan, granskas av personer som i sin tur ska bli granskade av 
revisorn? Ett värsta scenario skulle kunna vara att en revisor som, enligt styrelsen, 
i alltför stor utsträckning ifrågasätter förvaltningen av bolaget kritiseras av 
revisionsutskottet och till följd av detta inte får förnyat förtroende. Detta skulle 
kunna medföra att revisorn, av rädsla att förlora uppdraget, anpassar sig efter 
styrelsens åsikter, något som i förlängningen skulle kunna medföra att revisionen 
och dess syfte urholkas.  
 
Huruvida dilemmat med vem som egentligen ska granska vem kommer att bli ett 
problem hänger dock samman med i vilken omfattning revisionsutskottet 
kommer att utvärdera revisorsinsatsen. Det finns även positiva effekter med att 
införa ett revisionsutskott, exempelvis kan såväl bolagets som revisorns position 
komma att stärkas. Med hjälp av ett revisionsutskott skulle även relationen 
mellan bolaget och revisorn kunna komma att förbättras.  
 
7.2.4 Revision i Tyskland, Storbritannien och Frankrike 
Olika länder löser frågan vad gäller kontrollen över bolagets förvaltning på olika 
sätt. Medan det i Sverige är revisorn som ansvarar för denna kontroll, med 
undantag för den övervakning som styrelsen utövar på den verkställande 
direktören, finns i exempelvis den tyska corporate governance-strukturen ett 
annat organ, Ausichtsrat, som ansvarar för kontrollen av företagets förvaltning. 
Även i Tyskland har dock revisorn ett kontrollansvar.  
 
I Storbritannien finns i mindre företag endast ett organ under bolagsstämman 
och där kan kontrollen över bolagets förvaltning tyckas något otydlig, då denna 
övervakning inte uttryckligen hör till revisorns uppgifter och det heller inte finns 
något annat kontrollorgan i corporate governance-strukturen. Dock kan antas att 
det i mindre bolag råder en närmare relation mellan ägarna och de personer som 
är ansvariga för den operativa verksamheten, ibland kanske det till och med är 
samma personer. Detta kan medföra att behovet av kontroll av förvaltningen 
från ägarnas sida inte är så stort. I större bolag är strukturen av mer dualistisk 
karaktär, där styrelsen utövar kontroll över de personer ansvariga för 
förvaltningen. Även i den vanligaste corporate governance-strukturen i Frankrike 
finns det endast ett organ under bolagsstämman, men här är revisorn ålagd att till 
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viss del granska företagets förvaltning och dessutom övervakas den löpande 
förvaltning som åligger styrelsens ordförande av den övriga styrelsen.  
 
Den corporate governance-struktur som ett land har påverkar alltså revisorns 
roll. I Tyskland är exempelvis behovet av att revisorn utövar kontroll över 
företagets förvaltning inte lika stort som i Sverige, då det i den tyska corporate 
goverance-strukturen finns ett annat organ som har ansvar för detta. I praktiken 
skiljer sig dock inte revisorns uppgifter så mycket åt mellan de olika länderna, 
något som kan tyckas överraskande med tanke på hur olika corporate 
governance-strukturerna faktiskt är.  
 
Förvaltningsrevisionen har länge ansetts vara unik för Sverige (och Finland) men 
trots detta kan vissa drag av förvaltningsrevision urskönjas i det tyska och franska 
regelverket. I Tyskland ska revisorn exempelvis göra en anmärkning i 
revisionsberättelsen om han eller hon har upptäckt omständigheter som skulle 
kunna inverka negativt på företagets bestånd eller allvarligt skada dess utveckling. 
För att kunna ta ställning i denna fråga måste revisorn rimligtvis bilda sig en 
uppfattning om hur företagets förvaltning har skötts, exempelvis genom att 
granska protokoll och beslutsunderlag. Den tyska revisorn är också skyldig att 
göra en anmärkning om bolagets företrädare i väsentlig mån har handlat mot 
gällande lagar eller mot bolagsordningen, en uppgift som i Sverige hör till 
förvaltningsrevisionen.  
 
I den franska lagstiftningen sägs explicit att revisorn i viss utsträckning ska 
granska förvaltningen av bolaget. Det är dock förbjudet för revisorn att lägga sig i 
hur förvaltningen sköts och han eller hon har inte till uppgift att värdera 
affärsmässiga beslut, något som även är fallet vad gäller den svenska 
förvaltningsrevisionen. I det brittiska regelverket är det emellertid svårt att finna 
drag av förvaltningsrevisionen på en mer övergripande nivå.  
 
På en mer detaljerad nivå finns emellertid, vad gäller revisorns granskning, många 
stora likheter mellan Sverige, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. 
Exempelvis är väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget, den interna 
kontrollen samt styrelsearbetet med protokoll, beslut och beslutsunderlag något 
som alla ländernas revisorer granskar, åtminstone till viss del.  
 
Ytterligare något som skiljer den svenska förvaltningsrevisionen från den revision 
som företas i Tyskland, Storbritannien och Frankrike är vad granskningen 
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utmynnar i vad gäller uttalanden i revisionsberättelsen. I Sverige är det 
exempelvis lagstadgat att revisorn ska uttala sig i ansvarsfrihetsfrågan, något som 
inte är fallet i de övriga länderna. Även revisorns uttalande med avseende på 
företagets vinstdisposition är något som sägs vara unikt för Sverige. Bland annat 
”Going concern”-principen föranleder dock att revisorer även i andra länder 
granskar förslaget till vinstdisposition, med avsikt att säkerställa att inte en alltför 
stor del av det egna kapitalet delas ut.  
 
7.2.5 Den svenska förvaltningsrevisionens framtid  
Med hjälp av det 8:e bolagsdirektivet har ett steg tagits på vägen mot att 
harmonisera revisionsområdet i EU:s medlemsländer. Eventuellt kommer det, 
med hjälp av ”ISA-plus”, att finnas möjlighet till nationella särregler, men om så 
inte blir fallet kommer det att bli svårt att behålla den svenska 
förvaltningsrevisionen, såsom den ser ut idag. Målet är att även 
revisionsberättelserna inom EU på sikt ska harmoniseras.  
 
Vad gäller revisorns uttalande i ansvarsfrihetsfrågan, ett uttalande som är unikt 
för Sverige, känns detta något överflödigt. Detta på grund av att det torde anses 
underförstått att revisorn endast genom att avge en ren revisionsberättelse gör ett 
sådant tillstyrkande. Även det obligatoriska uttalandet om företagets 
vinstdisposition kan diskuteras. Kanske skulle det kunna anses som tillräckligt att 
infoga en kommentar i revisionsberättelsen endast vid en eventuell diskrepans 
mellan bolagets och revisorns åsikt i frågan. Sverige bör därför överväga huruvida 
dessa båda uttalanden verkligen ska vara en del av revisionsberättelsen. Ett 
eventuellt borttagande av uttalandena skulle underlätta framtagandet av en, inom 
EU, enhetlig revisionsberättelse, då det inte kan anses som troligt att dessa 
specifikt svenska uttalanden får spridning till övriga länder inom EU.  
 
Om den svenska förvaltningsrevisionen, till följd av harmoniseringen inom EU, 
skulle behöva avskaffas skulle detta kunna medföra allvarliga konsekvenser för 
den institutionella kontexten inom revisionsområdet, i och med att kontrollen av 
företagens förvaltning då skulle behöva utföras på annat sätt. Om Sverige inte 
fullt ut skulle anpassa sig till övriga EU vad gäller revision skulle dock detta också 
kunna få konsekvenser för den institutionella kontexten, då många av dess delar 
redan är EU-anpassade. 
 
En majoritet av enkätens respondenter tror att den svenska 
förvaltningsrevisionen kommer att finnas kvar om fem år och flertalet tycker 
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även att den borde finnas kvar, då den fyller en viktig funktion. Att den kan 
behöva anpassas till europeiska förhållanden är emellertid en åsikt som också 
framkommer. Även i övriga Europa kan det, med tanke på den senaste tidens 
bolagsskandaler, finnas ett behov en mer omfattande granskning av företagens 
förvaltning.  
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 

8.1 SLUTSATS 

Vilka är de historiska orsakerna inom revisionsområdet till varför det idag 
hör till den svenska revisorns uppgifter att granska företagets förvaltning 
och vilken innebörd har förvaltningsrevisionen? 
 
Redan under 1600-talet genomfördes i Sverige granskning av företags förvaltning 
med hjälp av revisorer och sedan dess har förvaltningsrevisionen haft en mycket 
stark ställning i den svenska revisionstraditionen. Detta har bland annat visats 
genom ett antal uttryckliga ställningstaganden till förvaltningsrevisionens fördel. 
De mest tydliga exemplen på ställningstaganden som har format den svenska 
förvaltningsrevisionen är: 
 

• Att granskningen av företagets förvaltning inte bör läggas på ett organ 
liknande det tyska Aufsichtsrat, utan ska vara en del av revisorns uppgifter. 

 
• Att inget särskilt insyns- och kontrollorgan, ett förvaltningsråd, bör införas 
i den svenska corporate governance-strukturen, utan att det är tillräckligt 
med ett kontrollorgan, revisorn. 

 
Genom dessa ställningstaganden har Sverige tagit tydligt avstånd från införandet 
av ytterligare ett kontrollorgan i den svenska corporate governance-strukturen, 
något som indikerar att den kontroll som utövas med hjälp av 
förvaltningsrevisionen har ansetts som tillfredsställande och att denna del av den 
lagstadgade revisionen bör bevaras.   
 
Väl förankrat i den svenska traditionen är även revisorns uttalande i 
ansvarsfrihetsfrågan och detta ställningstagande kan sägas utgöra kärnan i 
förvaltningsrevisionen. Under senare år har dock inga tydliga ställningstaganden 
vad gäller den svenska förvaltningsrevisionen tagits och det råder även viss 
osäkerhet kring vilken innebörd förvaltningsrevisionen egentligen har.  
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En problematik vad gäller utförandet av förvaltningsrevision är att de standarder 
som svenska revisorer är ålagda att följa inte helt kan sägas täcka in de krav som 
ställs enligt god revisionssed. I huvudsak kan det anses tillräckligt att följa RS för 
att uppfylla kravet på att utföra granskningen enligt god revisionssed. En viss 
diskrepans finns dock då standarderna i RS omöjligen kan täcka in alla 
situationer, något som resulterar i att revisorn ibland måste göra egna 
ställningstaganden. God revisionssed utgör därmed ett vidare begrepp än RS. 
Denna skillnad mellan RS och god revisionssed kan sägas vara en orsak till varför 
begreppet förvaltningsrevisionen är svårt att definiera.  
 

Figur 5: Den svenska förvaltningsrevisionen 
Källa: Egen konstruktion 
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Även i de fall då det kan anses tillräckligt att följa RS vid förvaltningsrevisionen 
uppstår problem till följd av de tolkningar som krävs vid applicerandet av RS, 
tolkningar som bland annat görs med hjälp av revisorns tidigare erfarenheter. 
Inom revisorsprofessionen verkar viss osäkerhet råda vad gäller granskningens 
omfattning samt vilka krav som är rimliga att ställa på revisorn. Denna osäkerhet 
i kombination med höga och ibland orimliga krav från intressenter kan leda till 
ett förväntningsgap. Då revisorn själv känner sig osäker på vad som egentligen 
krävs av honom eller henne och därmed inte kan förmedla någon exakt 
beskrivning av förvaltningsrevisionen till intressenten, blir detta förväntningsgap 
mycket svårt att överbrygga.  
 
Vilka tre huvudpunkter som ska bedömas med hjälp av förvaltningsrevisionen 
råder det dock inga oklarheter om, inte heller vad gäller vad förvaltnings-
revisionen ska utmynna i, det vill säga uttalandet i ansvarsfrihetsfrågan.  
 
 
Hur kan EU:s harmoniseringsarbete inom såväl revisions- som corporate 
governance-området komma att påverka den svenska förvaltnings-
revisionens framtid? 
 
Vad gäller EU:s harmoniseringsarbete inom corporate governance-området är 
det främst det 8:e direktivets krav på införande av revisionsutskott som kan 
komma att få konsekvenser för den svenska förvaltningsrevisionens framtid. 
Fenomenet revisionsutskott verkar inte ha en naturlig plats i den svenska 
corporate governance-strukturen och dess uppgifter inkräktar i viss utsträckning 
på revisorns roll i strukturen. Vem som egentligen ska granska vem blir i den 
svenska corporate governance-strukturen, där revisionsutskottet är placerat under 
styrelsen, ett uppenbart men mycket svårlöst problem som i förlängningen skulle 
kunna innebära slutet för den svenska förvaltningsrevisionen.  
 
Det bör emellertid påpekas att ovan beskrivna problematik avseende 
revisionsutskott delvis finns redan idag, då även Svensk kod för bolagsstyrning 
föreskriver införandet av ett sådant utskott. Genom kodens ”följ eller förklara”-
princip är det dock möjligt att frångå detta krav. Att notera är också att 
införandet av ett revisionsutskott kan medföra vissa positiva effekter, exempelvis 
att relationen mellan revisor och bolag förbättras.  
 



SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 

 
84 

EU:s harmoniseringsarbete inom revisionsområdet kan komma att påverka den 
svenska förvaltningsrevisionen på tre olika sätt: (1) Att förvaltningsrevisionen 
måste tas bort till följd av en fullständig harmonisering, (2) att 
förvaltningsrevisionen genom möjlighet till särregler kan behållas i sin nuvarande 
form samt (3) att förvaltningsrevisionen kan behållas, men med en något 
annorlunda utformning.  
 
1. Borttagande av förvaltningsrevisionen 
Om Sverige, till följd av en fullständig harmonisering inom revisionsområdet, 
skulle tvingas ta bort det lagstadgade kravet på att revisorn ska granska företagets 
förvaltning skulle detta antagligen inte föra med sig någon större förändring i 
praktiken. Detta då revisorer även i länder utan ett lagstadgat krav till stor del 
granskar de områden som i Sverige faller under förvaltningsrevisionen. Den stora 
förändringen ligger istället i det faktum att revisorns uttalanden i såväl 
ansvarsfrihetsfrågan samt avseende bolagets vinstdisposition skulle försvinna ur 
revisionsberättelsen. Dessa uttalanden kan redan idag anses något överflödiga, då 
avgivandet av en ren revisionsberättelse, även utan dessa explicita uttalanden, 
torde fylla samma funktion. Därmed borde ett eventuellt borttagande av 
uttalandena inte komma att medföra några allvarliga konsekvenser för vare sig 
revisorer, ägare eller övriga intressenter.  
 
Att helt ta bort det lagstadgade kravet på förvaltningsrevision, med avseende på 
själva granskningen, kan dock inte ses som ett bra alternativ, då 
förvaltningsrevisionen är alltför djupt rotat i den svenska institutionella 
kontexten. Förvaltningsrevisionen kan också anses som nödvändig med tanke på 
den corporate governance-struktur som Sverige har, där annat kontrollorgan 
saknas.  
 
2. Bibehållande av förvaltningsrevisionen 
Med hjälp av ”ISA-plus” skulle det vara möjligt för Sverige att behålla 
förvaltningsrevisionen i sin nuvarande form. Då arbetet inom EU hitintills har 
präglats av kompromisser och viss möjlighet till nationella särregler kan det antas 
att så kommer att bli fallet också inom revisionsområdet. Även om målet skulle 
vara att helt harmonisera revisionen inom EU, utan möjlighet till särlösningar, 
skulle en sådan överenskommelse länderna emellan ta mycket lång tid att träffa.  
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Ur svensk synvinkel kan emellertid ifrågasättas om det verkligen är lämpligt att 
sträva efter att bibehålla unikt svenska regler, då svenska företag agerar på en 
global marknad.  
 
3. Anpassning och utveckling av förvaltningsrevisionen 
Som tidigare har nämnts råder det inga större skillnader mellan Europas länder 
vad gäller utförandet av revisionen. Genom en mindre anpassning av den 
svenska förvaltningsrevisionen skulle det därför vara möjligt att närma sig övriga 
Europa inom revisionsområdet. Den anpassning av förvaltningsrevisionen som 
skulle krävas gäller i första hand vad granskningen idag utmynnar i, det vill säga 
uttalandet i ansvarsfrihetsfrågan, då ett sådant uttalande saknas i övriga EU-
länder. 
 
Kanske skulle den svenska förvaltningsrevisionen i och med en sådan anpassning 
till och med kunna spridas också till andra länder? Avsaknaden av tydlig kontroll 
med avseende på förvaltningen i flera länders corporate governance-strukturer 
kan ses som en anledning till varför även dessa länder skulle kunna sägas ha ett 
behov av förvaltningsrevision. Då förvaltningsrevisionen kan anses ha en vital 
uppgift genom sin fokus på helheten, torde den också kunna fylla en viktig 
funktion även i andra europeiska länder, inte minst med tanke på den senaste 
tidens bolagsskandaler.  
 
 

8.2 REKOMMENDATIONER 

För att uppnå ökad harmonisering inom EU och eventuellt även kunna exportera 
förvaltningsrevisionen med avseende på själva granskningen till övriga EU-
länder, krävs att revisorns uttalanden i ansvarsfrihetsfrågan samt avseende 
bolagets vinstdisposition tas bort ur revisionsberättelsen. Vidare rekommenderas 
att den svenska förvaltningsrevisionen blir föremål för en större debatt än vad 
som är fallet i dagsläget, för att därigenom bringa större klarhet i vilket behov 
denna granskning egentligen fyller.  
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9. METODREFLEKTION OCH  
FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

9.1 METODREFLEKTION 

9.1.1 Källkritik 
Det är av stor vikt att granska de källor som en studie använder sig av. 
Användandet av källor som inte är tillförlitliga påverkar studiens trovärdighet 
negativt. För att minska risken för detta har de böcker och artiklar som använts i 
denna studie noga granskats.  
 
För att säkra tillförlitligheten vid användandet av Internetkällor har det alltid 
kontrollerats vilka som står bakom sidan och när den senast är uppdaterad. Till 
stor del har också offentligt producerat material använts, som exempelvis 
förarbeten till lagar. Sådant material får anses ha hög tillförlitlighet då de ligger 
som grund till Sveriges lagar. Vad gäller våra intervjuer bör beaktas att 
respondenterna ibland talar i egen sak och på så sätt inte är objektiva i sina 
ställningstaganden. Även vissa organisationer kan ha ett egenintresse i sakfrågan, 
exempelvis FAR och Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 
 
9.1.2 En förståelig och tillförlitlig undersökning 
En bra struktur är grundläggande för en studies begriplighet och ger samtidigt 
läsaren en möjlighet att själv dra slutsatser (Gummesson 2000). Denna studie 
utgår från i stort sett samma typ av rubriksättning i de kapitel som följer 
metodavsnittet, för att på så sätt öka läsarens möjlighet att följa 
forskningsprocessen. Vidare nämns i inledningen tydligt de avgränsningar och 
antaganden som har gjorts samt i metoden vilken förförståelse som studien 
bygger på, detta för att ytterligare öka kvaliteten och förståelsen för studiens 
slutgiltiga resultat. För att en undersökning skall bli trovärdig krävs det att 
forskaren kan säkerställa att både förstahands- och andrahandsmaterial har 
hanterats på ett för studien korrekt sätt (Gummesson 2000). I denna studie har 
exempelvis alla intervjuer transkriberats till fullo och enkätsvaren har analyserats 
noga för att ytterligare stärka tillförlitligheten.  
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Enligt Gummeson (2000) handlar generaliserbarhet om att en studie ska ge ett 
bidrag utöver det studerade objektet. Denna studie utgår från ett fåtal 
expertintervjuer och en enkätundersökning utskickad till auktoriserade och 
godkända revisorer på utvalda revisionsbyråer. Valet att kombinera dessa båda 
metoder togs med avsikt att studies resultat då skulle kunna generaliseras till att 
gälla hela professionen. Flera av respondenterna representerar föreningar (till 
exempel FAR och Sveriges Aktiesparares Riksförbund) vilket i sin tur kan anses 
stärka generaliserbarheten ytterligare. 
 
Att nå validitet innebär att studien lyckats med att mäta det som den avser att 
mäta (Patton 2002). För att nå validitet utfördes som tidigare nämnts ett flertal 
testutskick av enkäten. Utifrån responsen på dessa genomfördes vissa ändringar 
innan det slutgiltiga utskicket. Vidare genomfördes även två förintervjuer för att 
säkerställa att relevanta områden skulle täckas in under de senare intervjuerna.  
 
9.1.3 Konsekvenser av metodval 
De val som har gjorts i studien har alla påverkat studiens resultat. En kort 
diskussion av de val som gjorts och dess konsekvenser kommer därför att föras 
nedan.  
 
Valet att spela in intervjuerna på band kan i vissa fall hämma respondentens svar 
(Holme & Solvang 1997). De intervjuade respondenterna har i denna 
undersökning givits chansen att avböja att bli inspelade. Detta alternativ valde 
dock ingen av respondenterna. Genom att erbjuda respondenterna möjligheten 
att läsa sina uttalanden i dess tänkta kontext minskades också risken för att 
respondenten skulle hålla tillbaka sina svar under intervjun.  
 
Att, som i denna studie, transkribera intervjumaterialet till fullo kan anses ge en 
alltför detaljerad bild av intervjun och på så sätt medföra att essensen i 
respondentens uttalande går förlorad (Widerberg 2002). Fördelen är dock att 
risken att missa viktiga nyanseringar och omformuleringar minskas (Ibid.). För att 
minska risken för feltolkningar erbjöds respondenterna som nämnts ovan att läsa 
igenom de delar av intervjun som avsågs användas i studien. Att låta 
respondenten läsa igenom sina svar eller inte kan i sin tur vara en svår fråga 
(Ibid.). Fördelen är att risken för missförstånd minskar samtidigt som en nackdel 
med denna metod kan vara att respondenten tror att denne enkelt kan ändra vad 
som tidigare sagts. Ytterligare en fördel är som tidigare nämnts att respondenten 
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känner sig trygg i intervjusituationen om han eller hon vet att det finns en 
möjlighet till genomläsning.  
 
Vad gäller respondenten i Frankrike är denna, som tidigare nämnts, en svensk 
revisor som har arbetat i Frankrike. Det kan inte hållas för osannolikt att dennes 
svenska yrkeserfarenhet påverkat besvarandet av intervjufrågorna. Vid minsta 
osäkerhet kring svaren på frågor har respondenten dock enligt egen utsago 
tillfrågat inhemska revisorer. Ytterligare en problematik som är värd att belysa 
vad gäller de utländska respondenternas svar är den språkliga, det finns en 
svårighet i att översätta nationella begrepp och termer till andra språk. Det kan 
även rent generellt vara svårt att göra en jämförelse mellan länder då det inte 
råder lika förhållanden.  
 
Vid telefonintervjuerna samt vid de skriftliga intervjuerna skickades 
intervjumallen till respondenterna i förväg och detta kan ha medfört att de noga 
har övervägt sina svar och att spontaniteten på så sätt försvunnit. Nyttan med att 
få dessa respondenters syn i frågan ansågs dock överstiga nackdelarna med att 
blanda datainsamlingsmetoder. Då studiens intervjuer genomfördes med olika 
förutsättningar är dock svaren inte helt jämförbara.  
 
 

9.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

I denna studie föreslås ett avskaffande av revisorns uttalande i 
ansvarsfrihetsfrågan. En intressant fråga för framtida forskning vore därför att 
genomföra en studie som fokuserar på revisorernas och revisionsbyråernas 
förändringsbenägenhet med avseende på detta. Ytterligare en aspekt som vore av 
intresse att undersöka är vilken effekt ett eventuellt avskaffande av detta 
uttalande i praktiken skulle få för aktieägare samt övriga intressenter.  
 
Andra förslag till framtida forskning är: 
 

• En mer djupgående jämförelse mellan utförandet av revision, med fokus 
på kontroll av förvaltningen, i EU:s medlemsländer.  

• En studie som syftar till att utreda hur Sverige skulle lösa granskningen av 
förvaltningen om möjligheten till nationella särregler inom EU fösvinner. 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
89 

KÄLLFÖRTECKNING 

 

INTERVJUER 

Johan Andersson, Ernst & Young 
Persolig intervju 2005-03-01 
 
Jacob Aspegren, rättssakkunnig inom redovisnings- och revisionsområdet på 
Justitiedepartementet 
Personlig intervju 2005-03-18 
 
Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv 
Personlig intervju 2005-03-22 
 
Åke Danielsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ordförande i FAR:s 
revisionskommitté 
Personlig intervju 2005-03-21 
 
Bertil Edlund, f.d. ordförande i FAR 
Personlig intervju 2005-03-17 
 
Kari Falk, KPMG, medlem i FAR:s revisionsutskott 
Personlig intervju 2005 
 
Lars-Erik Forsgård, VD Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) 
Telefonintervju 2005-03-23 
 
Lars-Gunnar Larsson, teknisk sekreterare FAR  
(Medverkar efter eget önskemål som privatperson, ej som representant för FAR) 
Skriftlig intervju via e-post. Svar erhölls 2005-04-18. 
 
Per Neumann, KPMG Berlin 
Skriftlig intervju via e-post. Svar erhölls 2005-05-02. 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
90 

James Richardson, KPMG London 
Telefonintervju 2005-05-26 
 
Jennifer Rock-Baley, Ernst & Young 
Telefonintervju 2005-05-24 
 
Torsten Wänström, Wänström Revision AB 
Personlig intervju 2005-03-08 
 
 

SKRIFTLIGA KÄLLOR 

Adams, M. B. (1994), Agency Theory and the Internal Audit, Managerial Auditing 
Journal, vol. 9, nr. 8, sid. 8 
 
Aktiebolagslag (1975:1385) (2005), Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 
 
Brännström, D. (2004), Det krävs ökad tydlighet och mer långtgående åtgärder!, 
Balans, nr. 4  
 
Carlsson, R. H., medförfattare Hallberg, M. (1997), Ägarstyrning – Om Corporate 
Governance från Wallenbergssfär till offentlig sektor, Ekerlids Förlag, Stockholm 
 
Cassel, F. (1996), Den reviderade revisorsrollen – En oren berättelse, Nerenius & 
Santérus Förlag, Stockholm 
 
Clarke, T., Bostock, R. (1997), Governance in Germany: The Foundations of 
Corporate Structure?. Ingår i Keasey, K., Thompson, S., Wright, M. (eds.), 
Corporate Governance – Economic, management and financial issues, Oxford University 
Press, Oxford 
 
Eriksson, J. (2004), Branschinteraktion och institutionell förändring – Omvandling i två 
livsmedelsbranscher, doktorsavhandling vid Företagsekonomiska institutionen, 
Umeå Universitet  
 
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A. (2005), Organisation och organisering, 
Liber, Malmö 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
91 

FAR:s Samlingsvolym 2005, del 2, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
Gilje, N. & Grimen, H. (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget 
Daidalos AB, Göteborg 
 
Gummesson, E. (2000), Qualitative Methods in Management Research, Sage 
Publications, Thousand Oaks 
 
Halvorsen (1992), Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Holme, I. M. och Solvang, B. K. (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund 
 
Hopt, K.J. (1997), The German Two-Tier Board (Aufsichtsrat): A German view 
on Corporate Governance. Ingår i Hopt, K.J, Wymeersch, E. (eds.), Comparative 
Corporate Governance – Essays and materials, Walter de Gruyter & Co., Berlin 
 
Hopt, K.J. (2002), Common Principles of Corporate Governance in Europe? 
Ingår i McCahery, J.A., Moerland, P., Raaijmakers, T., Renneboog, L. (eds.), 
Corporate Governance Regimes – Convergence and Diversity, Oxford University Press, 
Oxford 
 
Jensen, M.C. och Meckling, W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 
vol. 3, nr. 4, sid. 305-360 
 
Khalil, F. och Lawarrée, J. (1995), Collusive Auditors, Amercian Economic Review, 
vol. 85, nr. 12, sid. 442 
 
Johansson, S-E och Rydström, E (1967), Revisorn och förvaltningsrevisionen, Revisorn – 
en antologi. Artiklar publicerade 1923-1993, Auktoriserade Revisorers 
Serviceaktiebolag, Stockholm 
 
Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 
Lag om aktiebolag (1895:65), Svensk Författningssamling med bihang för 1895, Kungl. 
Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
92 

Lag om aktiebolag (1910:88), Svensk Författningssamling för 1910, Kungl. 
Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 
 
Lag om aktiebolag (1944:705), Svensk Författningssamling för 1944, Kungl. 
Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 
 
Lantz, A. (1993) Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Moberg, K. (2003),  Bolagsrevisorn, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
 
Monks, R.A.G., Minow, N. (2001), Corporate Governance, Second Edition, 
Blackwell Publishers Ltd., Oxford 
 
Norberg, Ö. (2004), Hur fungerar näringslivet och Corporate Governance i olika 
länder?, PS, Professionellt Styrelsearbete, medlemstidning för Styrelseakademin, nr. 2 
 
Patton, Q.M. (2002), Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage Publications, 
Thousand Oaks 
 
Paulsson, U. (1999), Uppsatser och rapporter: Med eller utan uppdragsgivare, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Prop. 1975:103, Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m., Kungliga 
boktryckeriet, Stockholm  
 
Ranby, K. (1963), Förvaltningsrevision – vad innebär den?, Revisorn – en antologi. 
Artiklar publicerade 1923-1993, Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag, 
Stockholm 
 
Revisionsstandard i Sverige, FAR:s Samlingsvolym 2005, del 2, FAR Förlag AB, 
Stockholm 
 
Scott, W.R. (1987), The Adolescence of Institutional Theory, Administrative Science 
Quarterly nr. 32, s. 493-511 
 
Sillén, O. (1951), Förvaltningsrevision i svenska aktiebolag, Revisorn – en antologi. 
Artiklar publicerade 1923-1993, Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag, 
Stockholm 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
93 

SOU 1941:9, Justitiedepartementet, Lagberedningens förslag till Lag om aktiebolag 
m.m., Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 
 
SOU 1971: 15, Justitiedepartementet, Förslag till aktiebolagslag m.m., 
Tryckeribolaget Ivar Hæggström AB, Stockholm 
 
SOU 1995:44, Justitiedepartementet, Aktiebolagets organisation, Fritzes, Stockholm 
 
SOU 2004:46, Svensk kod för bolagsstyrning – Förslag från Kodgruppen, Fritzes, 
Stockholm 
 
SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet – Betänkande av Förtroendekommissionen, 
Fritzes, Stockholm 
 
SOU 2004:130, Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av Kodgruppen, Fritzes, 
Stockholm 
 
Stenbeck, E., Wijnbladh, M., Nial, H. (1946), Den nya aktiebolagslagen, Kungl. 
Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 
 
Svenska Akademins ordlista över svenska språket (2002), Tolfte upplagan, sjätte 
tryckningen, Norstedts Ordbok, Stockholm 
 
Svensson, S. (1926), Handledning vid revision, Revisorn – en antologi. Artiklar 
publicerade 1923-1993, Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag, Stockholm 
 
Svernlöv, C. och Blomberg, E. B:son (2003), Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda 
svar på redovisningsskandalerna, Balans, nr 1 
 
Söderström, H. Tson (red.), Berglöf, E., Holmström, B., Högfeldt, P, Meyersson 
Milgrom, E.M (2003), Ekonomirådets rapport 2003. Ägarmakt och omvandling – Den 
svenska modellen utmanad, SNS Förlag, Stockholm  
 
The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992), The 
Financial Aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects 
of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., London 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
94 

Thorell, P. (2004), Kodens regler om finansiell rapportering och revision, Balans, 
nr. 4  
 
Thuren, T. (1991), Vetenskapsfilosofi för nybörjare, Tiger förlag, Stockholm 
 
Tidström, G. (2003), Revision i svenska börsföretag i ett internationellt perspektiv – En 
debattöversikt av Göran Tidström, Aktien – Aktiefrämjandets skriftserie, 2003:2, 
Stockholm 
 
Widerberg, K. (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund 
 
 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

FAR (2005) 
http://www.far.se 
Hämtad 2005-05-04 
 
Paulson Jr., H. M., New York Times (2002-06-06), Quotation of the day 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A01EED81F3AF935A35755
C0A9649C8B63  
Hämtad 2005-02-11 
 
Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag  
http://rixlex.riksdagen.se 
Hämtad 2005-05-01 
 
Riksdagen (1996/97), LU15 Vissa associationsrättsliga frågor 
http://www.riksdagen.se/debatt/9697/utskott/LU/LU15/LU150006.htm 
Hämtad 2005-04-25 
 
Riksdagen (2004-10-07), Aktuella EU-frågor på Lagutskottets beredningsområde 
http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskdok.asp?dok_id=GQA1FDXVLRF&
utskdok=eufragor 
Hämtad 2005-04-25 
 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

 
95 

von Hall, G., Svenska Dagbladet (2004-01-16), 90 miljarder saknas i ”Europas Enron 
http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_6775698.asp 
Hämtad 2005-02-10 
 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Under perioden 2005-04-20 -- 2005-05-05 genomfördes en enkätundersökning 
angående förvaltningsrevision och god revisionssed riktad till 73 stycken 
godkända och auktoriserade revisorer vid Ernst & Young i Linköping, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Linköping, KPMG i Stockholm och Deloitte i 
Stockholm.  
 
 



BILAGA 1 

 

 
96 

BILAGA 1 

Standardrevisionsberättelse i aktiebolag utan koncern enligt RS 709 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i ………          Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i …… för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret 
………). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala 
mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) 
revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att 
jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt 
(vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund 
för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
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(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad 
som föreskrivs i aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
 
 
A.A. 
Auktoriserad/godkänd revisor 
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BILAGA 2 

Uppdragsbrev (exempel) enligt RS 210 
 
Till styrelsen eller vederbörande representant för företagsledningen i ……… 
 
Vi har fått uppdraget att utföra revision av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning för (år xxxx). Vi tackar för uppdraget och bekräftar 
genom detta brev att vi åtagit oss uppdraget.  
 
Vi kommer att utföra revisionen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att vi planerar och genomför revisionen för att vi med rimlig säkerhet 
skall kunna uttala oss om huruvida redovisningshandlingarna innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att genom urval granska system och rutiner 
samt transaktioner och ekonomiska samband för att skaffa bevis som stödjer de 
belopp och upplysningar som finns i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem när 
årsredovisningen upprättas. I en revision ingår vidare att bedöma viktiga 
uppskattningar som företagsledningen har gjort liksom att utvärdera den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. I uppdraget ingår också att 
lämna ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
För detta uttalande kommer vi att ta del av väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget. 
 
Revisionen baseras i viss omfattning på urval samt har andra inneboende 
begränsningar. Detta tillsammans med de inneboende begränsningarna som finns 
i systemen för redovisning och intern kontroll medför oundviklig risk för att 
även vissa felaktiga uppgifter som är väsentliga kan förbli oupptäckta. 
 
Utöver vår revisionsberättelse har vi för avsikt att i förekommande fall lämna 
följande 

• Rapport avseende eventuella brister i systemen för redovisning och intern 
kontroll som kommer till vår kännedom 

• Etc. 
 
Vi vill påminna om att det är företagsledningen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och att årsredovisningen innehåller 
erforderliga upplysningar. Det är också företagsledningen som ansvarar för att 



BILAGA 2 

 

 
99 

bokföringen följer lagens krav och att intern kontroll finns, att 
redovisningsprinciper fastställs och tillämpas samt att företagets tillgångar 
skyddas. I vår revision kan vi komma att begära skriftlig bekräftelse av de 
uttalanden som företagsledningen gjort till oss i samband med revisionen.  
 
Vi ser fram emot ett förtroendefullt samarbete och förlitar oss på att vi får del av 
den bokföring, dokumentation och annan information som vi önskar i 
revisionen. Vårt arvode, som vi fakturerar löpande, baseras på nedlagd tid och 
utlägg. 
 
Innehållet i detta brev gäller även för kommande år om uppdraget inte avslutas, 
ändras eller ersätts av nytt uppdrag. 
 
Vänligen återsänd bifogad kopia av detta brev som bekräftelse på vår 
överenskommelse om revisionsuppdraget.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
_______________________ 
 
 
Bekräftas 
 
 
_______________________                                 _______________________ 
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BILAGA 3 

Mall för intervjuer med:   Jacob Aspegren (JA) 
Carl-Gustaf Burén (CB) 
Åke Danielsson (ÅD) 
Bertil Edlund (BE) 
Kari Falk (KF) 
Lars-Erik Forsgårdh (LF) 
Lars-Gunnar Larsson (LL) 

 
 
Begreppet förvaltningsrevision 

• Hur skulle Du definiera begreppet förvaltningsrevision? (ÅD, KF, LL) 
• Vilken funktion fyller förvaltningsrevisionen? (JA, CB, ÅD, KF, LF, LL) 
• Vems intressen tas främst tillvara med hjälp av förvaltningsrevisionen? 
(JA, CB, ÅD, KF, LF, LL) 

• Hur skulle Du definiera god revisionssed? Räcker det att följa RS för att 
uppfylla kravet på god revisionssed eller är god revisionssed ett vidare 
begrepp? (ÅD, BE, KF, LL) 

• I RS 209:4 (se även punkt 13) framgår att revisorns granskning främst ska 
syfta till att utreda frågan om eventuell ersättningsskyldighet hos 
styrelseledamot eller VD eller om styrelsemedlem eller VD brutit mot 
aktiebolagslagen, tillämpliga lagar om årsredovisning eller 
bolagsordningen. Vad ingår mer i förvaltningsrevisionen? (ÅD, BE, KF) 

• I RS 209:15 sägs att revisorns ska bedöma om styrelse eller VD har utsatt 
bolaget för risker som kan vålla bolaget skada, utan att ge motsvarande 
fördelar. Hur långt ska detta dras? Var går gränsen (vilka beslut ska 
revisorn ”lägga sig i”). (ÅD, BE, KF, LL) 

• Enligt RS 209:31SE (med hänvisning till ABL) ska eventuella erinringar 
och påpekanden från revisorns sida skickas till styrelse och VD. Anser Du 
att detta arbetssätt är lämpligt? Tycker Du att denna information borde 
komma aktieägarna till del? (CB, ÅD, BE, LF) 

• Enligt ABL 10 kap. 28§ 2 st. ska revisorn uttala sig om huruvida 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Hör detta till förvaltningsrevisionen? (KF) 
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• Att tillstyrka ansvarsfrihet:  
- Är det vanligt att ansvarsfrihet inte tillstyrks p.g.a. brister i 
förvaltningen? (ÅD, BE, KF, LL) 

- Hur fungerar frågan vad gäller ansvarsfrihet i andra länder? (JA, CB, 
ÅD, BE, KF, LF, LL) 

• Hur ser Du på det skadeståndsansvar som kan uppstå hos revisorn till 
följd av en felaktig revision?  

- Är det tillräckligt att följa RS? (ÅD, KF, LL) 
- Är dagens revisorer alltför ”fega”, p.g.a. att de är rädda att råka ut 
för skadeståndsanspråk från det reviderade företaget eller för att 
förlora uppdraget? (ÅD, KF, LL) 

- Uppdragsbrev? (ÅD, KF) 
- Hur ser frågan vad gäller revisorns skadeståndsansvar ut 
internationellt? (ÅD, KF, LL) 

• Är det möjligt att genomföra en förvaltningsrevision utan mycket god 
kännedom om företagets produkter, marknader etc.? (ÅD, BE, KF, LL) 

• I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om förslaget till utdelning. 
Hör detta till förvaltningsrevisionen? Varför ska revisorn uttala sig om 
detta (på vems ”uppdrag”?). Sedan när hör detta till revisorns uppgifter? 
Hur ser det ut i andra länder? (KF) 

 
Förvaltningsrevisionens historia i Sverige 

• Hur har Du uppfattat förvaltningsrevisionens framväxt i Sverige? (ÅD, 
BE, KF, LL) 

• Varför tror Du att förvaltningsrevisionen blev en del av den svenske 
revisorns uppgifter? (ÅD, BE, KF, LL) 

• Har debatten kring förvaltningsrevision förändrats sedan Du började 
arbeta och i så fall hur? (JA, CB, ÅD, BE, KF, LL) 

 
Corporate governance 

• Hur har corporate governance-strukturen förändrats i Sverige sedan 70-
talet? Hur har denna förändring påverkat rollerna, främst revisorns roll, i 
strukturen? (CB, KF, LF, LL) 

• Vad anser Du om införandet av ”Svensk kod för bolagsstyrning”? Hur kan 
den ansvarsfördelning som koden föreskriver, där exempelvis 
revisionsutskottet (som tillsätts av styrelsen) ska utvärdera revisorsinsatsen, 
komma att påverka revisorns roll och uppgifter? Hur anser Du att 
revisionsutskottet bör vara sammansatt? (JA, CB, ÅD, BE, KF, LF, LL) 
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• Hur ser den svenska corporate governance-strukturens framtid ut? 
Ansvarsfördelning/rollfördelning? Internationell påverkan? (Med fokus på 
revisorns roll.) (CB, KF, LF, LL) 

 
Förvaltningsrevisionens framtid 

• Tror Du att den svenska förvaltningsrevisionen kommer att finnas kvar i 
sin nuvarande form? (Om 5 år, om 10 år?) (JA, CB, ÅD, BE, KF, LF, LL) 

• Tycker Du att förvaltningsrevisionen ska finnas kvar och behålla sin 
nuvarande utformning? (JA, CB, ÅD, BE, KF, LF, LL) 

• Vilka faktorer anser Du påverkar och i framtiden kan komma att påverka 
den svenska förvaltningsrevisionen? 

- Tror Du att harmoniseringen inom EU (t.ex. genom det åttonde 
bolagsdirektivet) kan komma att påverka den svenska revisionen 
och i så fall hur? (JA, CB, ÅD, BE, KF, LF, LL) 

- Vilka influenser från andra länder (t.ex. ökad detaljstyrning från 
USA) kan komma att påverka revisorns roll? (JA, CB, ÅD, BE, KF, 
LF, LL) 

- Vilka övriga faktorer skulle kunna vara av betydelse vad gäller den 
svenska förvaltningsrevisionens framtid? (JA, CB, ÅD, BE, KF, LF, 
LL) 

• Finns det någon motsvarighet till förvaltningsrevision i andra länder? (JA, 
CB, ÅD, KF, LF, LL) 

• Kan SOX likställas med förvaltningsrevision? (ÅD, BE, KF, LL) 
• Skulle den funktion som förvaltningsrevisionen fyller kunna lösas på något 
annat sätt? (T.ex. genom att något annat bolagsorgan ansvarar för dessa 
uppgifter eller med en särskild granskningsman/-kommitté?). (JA, CB, 
ÅD, BE, KF, LF, LL) 
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BILAGA 4 

Mall för intervjuer med:  Per Neumann 
James Richardson  
Jennifer Rock-Baley 
 

 
 
Svensk version 
 
Alla frågor berör företagsformerna  
- Aktiengesellschaft (AG) och större Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
- Limited liability companies (private and public) 
- Société anonyme (SA) och större Société à responsabilité limitée (SARL)  
samt revisionen i desamma.  
 
1.  Är det revisorns uppgift att skydda också andra intressenter än 

aktieägarna, exempelvis anställda, borgenärer och samhället i stort? 
 
2.  Vad ska revisionsberättelsen omfatta?  
 
Nedan följer en beskrivning av den svenska förvaltningsrevisionen samt ett antal 
frågor kopplade till denna. 
 
Enligt den svenska aktiebolagslagen är revisorn skyldig att granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Vår uppsats kommer att behandla den sistnämnda delen av 
granskningen, den s.k. förvaltningsrevisionen, ett fenomen som sägs sakna 
motsvarighet i andra länder (med undantag från Finland).  
 
Förvaltningsrevisionen syftar till att revisorn ska skaffa sig bevis för att kunna 
bedöma: 

• om någon styrelseledamot eller verkställande direktören företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet (skadeståndsskyldighet). 

• om bokföringsskyldigheten är fullgjord. 
• om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören på något 
annat sätt har brutit mot aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning 
eller bolagsordningen.  
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3. Är det revisorns uppgift även i Tyskland / Storbritannien / 
Frankrike att granska dessa tre punkter? Om inte: vem (om någon) 
utför denna granskning? 

 
Begreppet ansvarsfrihet är centralt i granskningen av förvaltningen. Termen 
”ansvarsfrihet” är knuten till frågan om en styrelseledamot eller den verkställande 
direktören ska ställas till svars för sin förvaltning eller inte. Enligt 
aktiebolagslagen ska en styrelseledamot eller verkställande direktör som när han 
fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ersätta skadan. 
Revisorns granskning av bolaget ska alltid ge underlag för ett uttalande om 
ansvarsfrihet, eftersom det enligt lag krävs ett sådant uttalande i 
revisionsberättelsen. Det är sedan bolagsstämman som fattar beslut om 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD. Beviljar bolagsstämman 
ansvarsfrihet innebär det att talan om skadestånd till bolaget i princip inte kan 
väckas.  
 
4. Finns det någon motsvarighet i Tyskland / Storbritannien / 

Frankrike till ovan beskrivna beviljande av ansvarsfrihet och hur 
fattas i så fall detta beslut? Är revisorn skyldig att lämna ett 
uttalande i frågan och hur sker i så fall detta? 

 
5. Nedan följer ett antal punkter som ingår i förvaltningsrevisionen. 

Vänligen markera de punkter som ingår i revisorns uppgifter också i 
Tyskland / Storbritannien / Frankrike. 

 
• Granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget. Som ett led 
i denna granskning bedömer revisorn om styrelsen eller verkställande 
direktören har utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget skada utan att 
ge motsvarande fördelar. 

• Granska att exempelvis bokföringen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattas av betryggande intern kontroll. 

• Granska företagets risktagande, annan riskexponering, skydd mot risker 
och försäkringsskydd. 

• Granska styrelsearbetet med protokoll, beslut och beslutsunderlag. 
• Granska styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska 
situation.  

• Granska bolagets skyldigheter ifråga om skatter och avgifter.  
• Uttala sig om företagets vinstdisposition. 
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Engelsk version 
 
It should be noted that all questions concern auditing within the corporate forms 
- Aktiengesellschaft (AG) and larger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
- Limited liability companies (private and public) 
- Société anonyme (SA) and larger Société à responsabilité limitée (SARL) 
 
1. Is it a part of the auditor’s duties in Germany/Great Britain / 

France to protect other stakeholders besides the companies’ 
shareholders, such as for example creditors, employees and the 
society as a whole?  

 
2. Which parts must the audit report contain? 
 
Below you find a description of the Swedish management audit and a couple of 
questions related to this field. 
 
According to the Swedish Companies Act the auditor should review the 
company’s annual report and book-keeping as well as the administration of the 
board of directors and the managing director. In our thesis we will examine the 
latter part of the statutory audit, the administration of the board of directors and 
the managing director. This “management audit” is said to be unique for Sweden 
(and Finland). 
 
The purpose of the Swedish management audit is for the auditor to get enough 
information to be able to assess whether:  
 

• anyone within the board of directors or the managing director has 
undertaken any measures or is guilty to any neglect  that could give rise to 
liability for damages.  

• the requirement to maintain accounting records is fulfilled.   
• anyone within the board of directors or the managing director in some 
other way has broken the Swedish Companies Act, the law that regulates 
the annual report or the articles of association.   
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3. Are these three items a part of the audit in Germany / Great Britain / 
France? If not: Who (if anyone) performs this audit?  

 
The concept “freedom from liability” is central in the Swedish management audit 
and is tied to the question whether anyone within the board of directors or the 
managing director is to be made responsible for their management or not.  
 
Despite the fact that it is the general meeting that discharge the board of 
directors and the managing director from liability, the auditor is obliged to state 
an opinion in the audit report whether he or she thinks that the board of 
directors and the managing director should be discharged from liability or not. If 
the general meeting discharges the board of directors and the managing director 
from liability this implies that action for damages against them in principle 
cannot be prosecuted. 
 
4.  Is the board of directors and the managing director discharged from 

liability by the general meeting in German / British / French 
companies as well? Is the auditor obliged to give a statement on this 
question and in that case, how is this accomplished?  

 
5.  Below you find some of the tasks that have to be carried through by 

the auditor when accomplishing the management audit. Please 
mark the tasks that are parts of the audit in Germany / Great Britain 
/ France. 

 
• Examine important decisions, measures and conditions in the company. 
As an essential part of this audit the auditor examines whether the board 
of directors or the managing director has exposed the company for risks 
that could cause damage to the company without giving corresponding 
advantages. 

• Examine that for example the book-keeping and the company’s financial 
conditions as to the rest is characterized by adequate internal control. 

• Examine the company’s risk-taking, other risk exposure, protection against 
risks and insurance protection? 

• Examine the work done by the board of directors (minutes, decisions and 
supporting documents for the decisions).  

• Examine the continuous assessment made by the board of directors 
concerning the financial situation of the company.  
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• Examine the company’s obligations concerning taxes and fees. 
• To state an opinion concerning the company’s appropriation of profits. 
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Ja
46%

Nej
54%

BILAGA 5 

Enkätundersökning 
 
1. Hur många år har Du arbetat som godkänd (och auktoriserad) 

revisor? 
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2. Har sättet att arbeta med förvaltningsrevision förändrats sedan Du 

började arbeta som godkänd (och auktoriserad) revisor? [Om Ja leds 
respondenten vidare till fråga 3 om Nej till fråga 4.] 

 
 
 
 
 
 
 
3. Hur har sättet att arbeta med förvaltningsrevision förändrats sedan 

Du började arbeta som godkänd (och auktoriserad) revisor? [Öppen 
fråga.] 

 
• Kravet att granska företagets redovisning och betalning av skatter och 
avgifter infördes kanske innan jag blev godkänd revisor. 
Skattebetalningslagen kom dock strax efter och innebar vissa mindre 
ändringar. Reglerna om kontrollbalansräkning kanske också kom innan jag 
blev godkänd, det var annars en stor förändring. Revisorns 
anmälningsplikt vid misstanke om brott är väl den regel som inneburit 
störst förändring, inte minst eftersom även skattebrott ingår i 
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brottskatalogen. Sedan har ju förändringen av texten i revisions-berättelsen 
inneburit en synlig förändring men inte så mycket förändring i det 
praktiska revisionsarbetet. De formella krav på dokumentation av 
revisionsarbetet som införts under de senaste åren har naturligtvis 
inneburit ett stort merarbete och till viss del tagit tid från det egentliga 
revisionsarbetet.  

• Framförallt genom ÅRLs precisering av innehållet i en 
förvaltningsberättelse och en ändrad syn på revisorns roll. 

• Ökad fokus på integritet, rollerna mellan ledning, styrelse (ev. 
revisionsutskott/revisionskommitté) och revisorn har blivit mycket 
tydligare. I Sverige började detta med förändringar i ABL som t.ex. 
arbetsordning för styrelse och VD, men den stora förändringen kom från 
Enron/Sarbanes Oxley. Vi är nu mitt i processen. Alla tycker det är viktigt, 
men det kommer att ta tid för dessa förändringar att bli praktiskt 
tillämpade på ett naturligt sätt.  

• Ökad styrning av regelverk vad som avses med god revisionssed avseende 
förvaltningsrevision. Ökad detaljgrad i revisionen av förvaltningen hos 
klienten.  

• All revision är mer strukturerad och medveten. 
• Fokus på frågan har ökat. Däremot kanske inte arbetssättet. 
• Mer fokus på förvaltningsrevision. 
• Nya RS har påverkat arbetet. Mer fokus på att ta del av och bedöma 
ledningens arbete och kompetens. Viktigt att bilda sig en uppfattning om 
ledningens riskprofil och rutiner för att exempelvis hantera fraud. 
Förvaltningsrevisionen kan inte bara göras på ekonomiavdelningen.  

• Granskningen har blivit mer formaliserad samt ökade krav på 
dokumentation. Även i högre grad inriktad på att utvärdera styrelses och 
VD:s åtgärder resp. försummelser.  

• Innehållet i granskningen har inte förändrats nämnvärt utan det är snarare 
formalian som har ökat kraftigt. 

• Förvaltningsrevisionen har ökat i betydelse under senare år. Dels genom 
kravet på granskning av skatter och avgifter. Betydelsen av bolagets interna 
kontroll (vilken granskningsinriktning revisorn skall ha) har även ökat. 
Tidningsskriverier avseende ”dolda avtal mm” innebär även att 
prioriteringen har förändrats mot förvaltningsrevision. Dock stor skillnad 
mellan små och stora bolag. 

• Mer formaliserade interna regler inom revisionsbyrån. I sak egentligen igen 
större förändring. 
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Ja
48%

Nej
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4. Vems intressen anser Du främst tas tillvara med hjälp av 
förvaltningsrevisionen? 
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Övrigt [öppet svarsalternativ]: 
 

• Alla intressenter till ett bolag. Förutom ovan nämnda till exempel kunder, 
leverantörer, anställda m.fl. 

• Alla intressenter. 
 
 
5. Är det vanligt att brister i förvaltningen upptäcks under en revision? 

(Med vanligt avses att det förekommer minst ett antal gånger varje 
år.) [Om Ja leds respondenten vidare till fråga 6 om Nej till fråga 8.] 
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Ja
15%

Nej
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6. Är det vanligt att brister i förvaltningen leder till en kommentar i 
revisionsberättelsen? (Med vanligt avses att det förekommer minst 
ett antal gånger varje år.) 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
7. Är det vanligt att ansvarsfrihet inte tillstyrks p.g.a. brister i 

förvaltningen? (Med vanligt avses att det förekommer minst ett antal 
gånger varje år.) 

  

 
 
 
   
 
 
 
 
8.  Tycker Du att Revisionsstandard i Sverige (RS) ger tillräcklig 

vägledning vad gäller hur förvaltningsrevisionen ska genomföras? 
[Om Ja leds respondenten vidare till fråga 10 om Nej till fråga 9.] 
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Ja
23%

Nej
77%

9.  Vad använder Du dig av för material, förutom RS, för att få 
ytterligare vägledning vid genomförandet av förvaltningsrevisionen? 
[Öppen fråga.] 

 
• Lång erfarenhet  och avgjorda tillsynsärenden 

 
 
 
10.  Har Du arbetat med Sarbanes-Oxley Act? 
 
 

 
   
 
 
   
 
 
 
11.  Kan en granskning enligt reglerna i Sarbanes-Oxley Act likställas 

med förvaltningsrevision? 
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12.  Vad anser Du om de influenser vad gäller revision som kommer från 
USA? 
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Annat [öppet svarsalternativ]: 
 

• Influenserna från USA är främst användbara i riktigt stora bolag. Den typ 
av små aktiebolag som vi har i Sverige har inte revisionsplikt i USA. 

 
 
13.  Tror Du att den svenska förvaltningsrevisionen kommer att finnas 

kvar i sin nuvarande form om 5 år? 
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14.  Tror Du att den svenska förvaltningsrevisionen överhuvudtaget 
kommer att finnas kvar om 5 år? 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Ja Nej Vet ej

 
 
15.  Tycker Du att förvaltningsrevisionen ska finnas kvar och behålla sin 

nuvarande utformning? [Öppen fråga.] 
 

• Jag tycker att den ska finnas kvar, men behöver som så mycket annat 
fortlöpande anpassas till en förändrad värld. 

• Ingen uppfattning. 
• Ja. 
• Ja, VD och styrelsens förvaltning av bolaget som revideras granskar vi 
revisorer dels genom att vi granskar den interna kontrollen hos bolaget, 
dels granskar vi speciella transaktioner som sker såväl löpande under året 
som i bokslutet. Om man vill kvar det ökade inslaget av kontroll som 
kommit de senaste åren, borde inte förvaltningsrevisionen försvinna. Om 
USA helt får styra utvecklingen av revisionen kan den dock kanske 
försvinna och ersättas av en jättelik detaljinstruktion för hur revision ska 
utföras. 

• Nej, området är fortfarande diffust och leder till förväntningsgap. 
• Ja, den fyller sitt syfte. Däremot kanske den inte behöver ses som något 
särskilt svenskt längre eftersom nya och ökade internationella krav i allt 
större utsträckning omfattar även förvaltningsdelen. 

• Ja, den fyller sin funktion. 
• Den kommer att utvecklas för att anpassas till förändringarna från 
normgivare. Närmast har vi den svenska bolagsstyrningskoden som är 
under utveckling - den kommer at få stor påverkan på hur 
förvaltningsrevisionen ska ske i de bolag som omfattas av dessa regler. 

• Jag anser att förvaltningsrevisionen bör finnas kvar i dess nuvarande 
utformning. Jag upplever inte att det är rimligt att den utökas och närmar 
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sig SOX. Det ansvaret tillhör inte revisorns roll, utan är företagsledningens 
ansvar. Om bolagen är beredda att betala för denna typ av granskning så är 
det självklart något som kan finnas med i det utbud vi revisionsbyråer 
erbjuder. Kompetens finns för det. Att det skall ingå i den vanliga 
revisionen upplevs däremot inte som rimligt. 

• I sin nuvarande utformning anser jag att förvaltningsrevisionen fyller en 
viktig del av i revisionen av en klient. Bolagets intressenter har nytta av 
granskningen av och uttalanden kring bolagets förvaltning. 

• Nej. 
• Bör på sikt harmoniseras med övriga EU-länder. 
• Ja, men måste anpassas till och minska för mindre bolag. 
• Ja. 
• Ja. 
• Ja, vilket medför en utökning i takt med att ansvar utökas och förtydligas 
vad gäller styrelse och VD:s ansvar för finansiella bolag. 

• Nej. 
• Ja. 
• Ja. 
• Förvaltningsrevisionen är en viktig del av revisionen. Bland annat för att 
revisorn skall kunna bedöma bolagets interna kontroll och hur pass väl 
utbyggda rutinerna är. De senaste årens skandaler i näringslivet har ökat 
fokus på intern kontroll ute i företagen och jag tycker att 
förvaltningsrevisionen ska finnas kvar då jag är säker på att den efterfrågas 
av företaget/ägarna. Däremot så tror jag att den kommer att finnas kvar i 
en annan form (nu är vi ju till exempel ålagda att granska skatter och 
avgifter). Här tror jag att vi kommer närma oss utlandet dr 
förvaltningsrevision inte finns på samma sätt. 

• Ja. 
• Ja. 
• Ja, jag tycker att den svenska förvaltningsrevisionen är ett utmärkt 
europeiskt sätt att hantera omvärldens krav ökade på företagen. Införandet 
av SOX känns som en ren panikåtgärd och ger emellanåt helt orimliga 
konsekvenser, medan det förhärskande i EU där ingen 
förvaltningsrevision finns, inte heller känns i linje med tidens krav. Den 
svenska förvaltningsrevisionen känns som en europeisk anpassning av 
SOX (där de värsta dumheterna är bortrensade), trots att den kom långt 
tidigare. 



BILAGA 5 

 

 
116 

16.  Tror Du att det i framtiden kommer att finnas utrymme för 
nationella särregler vad gäller revision i Europa? 
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17.  Är det tillräckligt att följa Revisionsstandard i Sverige (RS) för att 

uppfylla kravet på god revisionssed? 
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Annat [öppet svarsalternativ]: 
 

• Så har det förklarats för oss att RS är tillräckligt. Sedan kan var och en ha 
egna uppfattningar om vad som är tillräckligt, hur en fullgod revision kan 
utföras på vissa uppdrag med de låga arvoden som finns är en gåta för 
mig. 

• RS är ett komplett och bra regelverk, som ju är en direkt applicering av 
ISA. Det är dock så många speciella och svårbedömda fall som 
uppkommer och då är stor och lång erfarenhet mycket viktigt. 

• Mycket i branschen präglas av de stora revisionsbyråernas sätt att hantera 
denna typ av frågor. För de större byråerna innebär inte RS någon större 
förändring mot det arbetssätt vi hade sedan tidigare. God revisionssed är 
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ett vidare begrepp. Till exempel ska FAR:s syn beaktas, även om det till 
stor del är inkluderat i RS numera. 

 
18.  I RS 209:15 sägs att revisorns ska bedöma om styrelse eller VD har 

utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget skada, utan att ge 
motsvarande fördelar. Hur långt ska detta dras? [Öppen fråga.] 

 
• Inte riktigt förstått frågan. 
• Vad är affärsrisk, se till exempel ABB med dess skadeståndsaffärer i USA? 
• Vet ej. 
• Alla branscher innehåller en viss risk som kan variera ganska mycket från 
bransch till bransch. Det måste bli en bedömning baserad på branschens 
generella risknivå ställt i relation till bolagets ekonomiska situation som blir 
avgörande.Det krävs nog en mycket hög risk för att en revisor ska skriva 
orent, Till exempel ett huvudlöst kundavtal eller inköpsavtal. Om 
transaktionen är kopplad till VD eller styrelsen personligen är nog 
revisorns risknivå lägre. 

• En hopplös uppgift! 
• Får bedömas utifrån reglerna om skadeståndsskyldighet. 
• Vet inte så här på rak arm. Svårt att svara på generellt. 
• Med skada avses ekonomisk skada. 
• Styrelsen har ett stort mandat för att handla för bolagets bästa. VD har 
ansvar för löpande förvaltning och ska lyfta upp större frågor till styrelsen. 
Ingen kommer att kunna anklaga någon för att göra dåliga affärer men om 
man ingår en transaktion utanför bolagets normala verksamhet kan dessa 
frågor väckas 

• Idag är det inte en allmän praxis att dra detta extremt långt. Min 
uppfattning är att detta möjligen kommer dras längre framöver. Fokus i 
dagsläget är att denna fråga dyker upp i samband med revision i övrigt. 
Ingen punkt som granskas för sig. 

• Här finns ju ett uttalat väsentlighetskriterium som vägs in vid 
granskningen av fattade beslut och vidtagna åtgärder. Dt blir således en 
bedömningsfråga för respektive beslut/åtgärd med hänsyn tagen till 
bolagets resultat och ställning. 

• Måste bedömas från fall till fall!  
• Mycket svår fråga som egentligen inte borde belasta oss revisorer. 
• Svårt att svara på. Knappast vår uppgift att bedöma om affärstransaktioner 
är dömda att misslyckas. Däremot kan det vara aktuellt om VD exempelvis 
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beslutat att låna ut pengar till ett företag som uppenbarligen är på obestånd 
eller liknande. 

• Svårt att säga 
• - 
• Kan inte ge ett bra svar på detta. 
• Frågan man måste ställa sig är huruvida VD kan riskera att bli 
skadeståndsskyldig gentemot bolaget och det är en knepig juridisk fråga 
som ofta ligger utanför revisorns naturliga kompetensområde. 

• Omöjlig fråga utan konkreta exempel. 
• I allmänhet: En enskild handling bör medföra uppenbart oproportionerligt 
stor risk jämfört med den vinst som kan uppnås (samt att beslutet är taget 
i uppsåt eller försummelse) för att man i revisionsberättelsen ska ange att 
bolaget vållat skada. Åtgärd som gynnar den styrelseledamot som tog 
beslut: Motsvarande som ovan men med betydligt lägre nivå på relationen 
risk/låg vinst. 

• Det krävs rätt långtgående brister för att detta ska bli fallet. I all 
affärsverksamhet finns risker och att ta risker ingår i spelets regler. 

• Enligt min bedömning bör det krävas att ekonomisk skada de facto 
drabbat bolaget för att vi ska behöva rekommendera stämman att avstyrka 
ansvarsfrihet. 

• Om skadan har inträffat och det finns ett klart samband med styrelse eller 
VD:s oaktsamhet etc., samt om skadan bedöms som väsentlig bör 
ansvarsfrihet ej ges. 

• Inte särskilt långt. Det är alltid tillåtet att göra dåliga affärer. Skrivningen 
syftar till ansvarsfriheten, dvs. om styrelse eller VD gjort sig skyldig till 
sådan åtgärd som skulle kunna innebära att bolaget kan begära skadestånd 
från styrelse eller VD. Verkligheten har visat att sådant är svårt att 
genomdriva. Jag anser dock att det måste vara mycket tydligt att risken inte 
står i proportion till potentiella fördelar. (Det bör dock observeras att det 
kan vara något helt annat om till exempel styrelsen försökt begränsa 
riskerna genom att fastslå till exempel en policy och en VD utsätter 
bolaget för risk när denna policy inte efterlevs.) 

• Bör avse fall där det är relativt uppenbart att styrelse och/eller VD handlat 
på ett sätt som ej är gynnsamt för företaget. 

• Förstår inte riktigt vad ni vill ha för typ av svar. 
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19.  Tack för Din medverkan! För övriga kommentarer och synpunkter, 
använd rutan nedan. [Öppen fråga.] 

 
• Relevanta och intressanta frågor, vore kul att kunna ta del av resultatet. 
• Lycka till med uppsatsen. 
• Lycka till. 
• Tacksam för ett exemplar av slutprodukten. Lycka till. 

 


