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Abstract 

 

The government decided December 14th, 2006 to add an investigation that has in commission 

to give proposals about change in General Corporation Act in order to abolish the audit duty. 

The proposals that have come up is among other that it will be voluntarily with audit for the 

companies that do not exceed the threshold values; total assets balance up to 4,4 millions euro 

(41,5 millions sek) or a turnover on 8,8 millions euro (83 millions sek) or that the number of 

employees amount to 50 paragraphs. In connection with the abolition of the audit duty the 

administrative audit for every company is also going to abolish. This means that the auditors' 

expressing about exemption from liability for the board also is abolished.  The government 

suggests that the new rules will join in force on the 1
st
 of July 2010.  

 

The essay aim is to examine if board and owners think that administration audit should 

remain and if it is important for limited companies. The essay comes from board, owners and 

the auditor's perspectives and is built on one issue: How important is it pursues the owners 

and the board that an auditor checks the administration and comments about exemption from 

liability? 

 

The issue is responded to through qualitative interviews where the selections are based on 

select persons that are affected by the proposed bill. The essay builds on one inductive run-up, 

as the essay does not come from a developed hypothesis. The aim is rather to understand and 

to interpret if the administrative audit is important. The essay theory bases itself on the agent 

theory, where the relation between owners and board are brought up, and current laws that 

describe the board information and the auditor's role. The developed empiric has been applied 

on the agent theory where the relationship between owners and board is analyzed on the basis 

of the essay’s respondent. A conclusion that is drawn is that the administrative audit is 

important the more complex a company is, but is less important in companies that are small 

and only consist of one owner.  
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Sammanfattning 
 

Den 14 december 2006 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som har i uppdrag att ge 

förslag om ändring i Aktiebolagslagen för att kunna avskaffa revisionsplikten. De förslag som 

har kommit upp är bland annat att det ska vara frivilligt med revision för de bolag som inte 

överskrider gränsvärdena; balansomslutning upp till 4,4 miljoner euro (41,5 miljoner sek) 

eller en omsättning på 8,8 miljoner euro (83 miljoner sek) eller att antalet anställda uppgår till 

50 stycken. I samband med avskaffandet av revisionsplikten avskaffas även 

förvaltningsrevisionen för alla bolag. Detta innebär att revisorernas yttrande om ansvarsfrihet 

för styrelsen också avskaffas.  Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 

juli 2010.  

 

Uppsatsen syfte är undersöka om styrelse och ägare tycker förvaltningsrevision bör vara kvar 

samt om den är viktig för aktiebolag. Uppsatsen utgår från styrelse, ägare och revisorns 

perspektiv och bygger på en frågeställning: Hur viktigt är det för ägarna och styrelsen att en 

revisor granskar förvaltningen och uttalar sig om ansvarsfrihet? 

 

Frågeställningen besvaras genom kvalitativa intervjuer där urvalet baseras på valda personer 

som påverkas av lagförslaget. Uppsatsen bygger på en induktiv ansats, då uppsatsen inte utgår 

från en framtagen hypotes. Syftet är snarare att förstå och tolka om förvaltningsrevisionen är 

viktig. Uppsatsen teori grundar sig på agentteorin, där förhållandet mellan ägare och styrelse 

tas upp, samt aktuella lagar som beskriver styrelsen uppgifter och revisorns roll. Den 

framtagna empirin har applicerats på agentteorin där relationen mellan ägare och styrelse 

analyseras utifrån uppsatsens respondenter. En slutsats som dras är att förvaltningsrevisionen 

är viktig ju mer komplext ett bolag är men är mindre viktig i de bolag som är små och endast 

består av en ägare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natalia Evertsson 

Åsa Grenter 

 

IV 
 

Förord 
 

 

 

Ett stort tack till Sven Ekholm, Liselotte Eriksson Dahl och Tommy Eriksson, Mikael Lund, 

Peter Jansson, Tommy Pettersson samt Janne Sandberg, för att de tog sig tid att besvara våra 

frågor. Deras medverkan har varit mycket betydelsefull för vår uppsats. 

 

 

Ett tack till vår handledare samt till våra opponenter för deras värdefulla synpunkter. 
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Förkortningar 

 
AB – Aktiebolag  

 

ABL – Aktiebolagslagen 

 

EU – Europeiska Unionen 

 

EG – Europeiska gemenskapen  

 

FAR SRS – Föreningen Auktoriserade revisorer, Svenska Revisorsamfundet   

                    (Branschorganisation för revisorer och rådgivare) 

 

RS – Revisionsstandard i Sverige 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt ämne, problemformulering, syfte samt 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

År 1895 infördes första gången revision i svenskt Aktiebolagslag. Samtliga aktiebolag skulle 

då utse en lämplig person som skulle granska bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

Det ställdes inga krav för kompetens på den person som skulle utföra granskningen. Det som 

krävdes var att personen i fråga skulle ha erfarenhet av bokföring samt ha insyn i det 

ekonomiska förhållandet med hänsyn till bolagets verksamhet. Det var år 1912 Stockholms 

handelskammare började auktorisera personer till revisorer och år 1944 ställdes det högre 

krav på dessa personer. I Aktiebolagslagen föreskrevs det att revisorerna, utöver granskning 

av bolagets bokföringar och kontroll av styrelsen och verkställande direktörens uppgifter, 

skulle utförandet ske med beaktande till aktieägare, borgenärer och det allmännas intressen 

(SOU 2008:32). 

 

När Sverige blev medlem i EU så fick man även anpassa sig till deras bestämmelser och 

regler. Det finns EG – rättsliga bestämmelser om revision, där artikel 51 beskriver 

bestämmelser om revisionsplikten. I den framgår det att ett bolags årsbokslut ska granskas av 

en eller flera revisorer. Revisorerna måste vara godkända av medlemsstaterna för att utföra 

lagstadgad revision. En revisor som valts till att granska bolagets årsbokslut ska även yttra sig 

om förvaltningsberättelsen stämmer överens eller avviker från bolagets övriga delar för 

samma räkenskapsår (SOU 2008:32). I artikel 51 så finns även bestämmelser om att 

medlemsstaterna kan avskaffa revisionsplikten för vissa företag. De företag som kan tillämpa 

detta är företag som inte har större omfattning än två av dessa tre gränsvärden; har en 

balansomslutning upp till 4,4 miljoner euro (41,5 miljoner sek) eller en omsättning på 8,8 

miljoner euro (83 miljoner sek) eller att antalet anställda uppgår till 50 stycken (Beloppen är 

omräknade enligt SOU:s beräkningar) (SOU 2008:32).  

 

Sverige har tidigare valt att inte införa något undantag om revisionsplikten. Den 7 september 

2006 så beslutade regeringen att en utredning skulle genomföras, vilket innebar att granska 

reglerna över små företag. Detta gjordes för att minska kostnaderna för revision för små 

företag samt att öka konkurrensen bland revisorerna och revisionsbyråerna på marknaden.  

Den 14 december 2006 beslutades det att utredningen skulle ge förslag om ändringar i lagarna 

för att kunna avskaffa revisionsplikten. De förslag som har kommit upp är bland annat att det 

ska vara frivilligt med revision för de bolag som inte överskrider gränsvärdena och att 

förvaltningsrevisionen ska avskaffas för alla bolag. Detta skulle leda till följd av att 

revisorernas yttrande om ansvarsfrihet för bolagsledningen avskaffas, inte bara för de små 

bolagen som inte överskrider gränsvärdena, utan det gäller för alla svenska bolag, även de 

börsnoterade (SOU 2008:32). 
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Förvaltningsrevisionen är till för att se hur styrelsen och VD:n sköter bolagets förvaltning. 

Har någon i styrelsen eller VD:n försummat bolaget så finns det en risk att de blir 

ersättningsskyldiga. Revisorn ska i detta sammanhang avråda från ansvarsfrihet. Yttrandet 

som revisorn gjort presenteras för ägarna på bolagsstämman, vilka sedan fattar ett beslut om 

beviljad ansvarsfrihet (FAR, 2006). 

 

Utredningen menar att förvaltningsrevisionen inte ska finnas kvar då övriga länder som 

Sverige brukar jämföras med inte har den typen av revisionen. Istället kan revisionen av 

förvaltningen vara en tjänst som kan beställas utifrån vad som efterfrågas. Om den 

lagstadgade revisionen endast omfattar räkenskapsrevision så tror utredningen att fler bolag 

kommer att välja att ha frivillig revision. Det blir då billigare för bolagen när revisorn inte 

behöver utföra förvaltningsrevision. Utredningen föreslår därmed att förvaltningsrevisionen 

ska tas bort från Aktiebolagslagen och att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2010 

(SOU 2008:32). 

 

Om revisorns yttrande om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör kommer 

avskaffas enligt förslaget, så kan det bli svårt för ägarna att fatta beslut om ansvarsfrihet. 

Enligt en undersökning som uträttats på begäran av FAR SRS, om aktieägarnas syn på 

ansvarsfrihet för styrelsen, så svarar 75 % av aktieägarna att bolagsstämman inte ska fatta 

beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, om inte revisorn har uttalat sig i frågan.  

Undersökningen visar även att ägarna anser att beslutet om godkännande av styrelsens och 

VD:ns förvaltning och beslut om ansvarsfrihet är det mest angelägna ärendet på 

bolagsstämman (Balans 5/2008). 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Utredningens förslag om avskaffandet av förvaltningsrevisionen omfattar alla svenska bolag. 

De ägare som inte är ensamt delaktiga i bolagsledningen kan då få svårt att göra en 

bedömning om styrelsen har skött förvaltningen och om de ska bevilja styrelsen och den 

verkställande direktören ansvarsfrihet eller inte, då en revisor inte har yttrat sig i frågan. 

 

 

1.3 Forskningsfråga 
 

 Hur viktigt är det för ägarna och styrelsen att en revisor granskar förvaltningen och 

uttalar sig om ansvarsfrihet? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ägare och styrelse i bolag tycker det är viktigt 

att förvaltningsrevisionen finns kvar eller om den ska bortskaffas från aktiebolagslagen. 
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1.5 Avgränsning 

 

Undersökningen riktar sig till aktiebolag som kommer beröras av utredningens förslag över 

bortskaffandet av revisionsplikten, det vill säga bolag som inte uppfyller mer än två av dessa 

kriterier; en omsättning på mer än 8,8 miljoner euro, en balansomslutning på över 4,4 

miljoner euro eller att antalet anställda uppgår till 50 stycken. Uppsatsens respondenter består 

av ägare och styrelsemedlemmar i Örebro län. Avgränsningarna beror på att det skulle vara 

lättare att få en personlig träff med dessa personer så att djupintervjuer kunde genomföras. 

Vidare har aktiebolag bestående av minst tre styrelsemedlemmar kontaktats. Detta för att få 

en betydande bild av förvaltningsrevisionen från personer som inte ensamma sköter 

förvaltningen.  

 

 

1.6 Uppsatsen disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt ämne, problemformulering, syfte samt 

avgränsningar. 

Kapitel 2 - Metod 

I detta avsnitt redogörs det för val av forskningsämne, uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt, val av forskningsansats, undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och 

källkritik. Validitet och reliabilitet tas även upp.  

Kapitel 3 - Teori 

I detta avsnitt presenterar vi den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I detta avsnitt presenteras sammanställningen av intervjuerna och en presentation av de 

intervjuades befattning och verksamhet. 

Kapitel 5 – Analys 

I detta avsnitt analyseras intervjuerna (respondenternas svar). 

Kapitel 6 – Slutsats 

I följande avsnitt redogörs de slutsatser som forskarna i denna uppsats har kommit fram till.  

 

Kapitel 7 – Förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt följer förslag till vidare forskning inom ämnet förvaltningsrevision 
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2. Metod 
I detta avsnitt redogörs det för val av forskningsämne, uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt, val av forskningsansats, undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och 

källkritik. Validitet och reliabilitet tas även upp. Syftet med metodavsnittet är att ge 

förståelse för de tillvägagångssätt som använts i uppsatsen.  

2.1 Val av forskningsämne 
 

Ett aktuellt ämne inom redovisning är det lagförslag som berör bortskaffandet av 

revisionsplikten. Tidigare har många uppsatser skrivits inom ämnet, där det forskats inom 

konsekvenser av avskaffandet för olika intressenter. En konsekvens som forskarna till denna 

uppsats tidigare inte sett, är hur avskaffandet av förvaltningsrevisionen kommer att påverka 

aktiebolagen. Detta ansågs vara av högsta intresse då förvaltningsrevisionen är till för att se 

hur bolagen drivs och om de som driver aktiebolaget följer gällande lagar och regler. Därmed 

är syftet med uppsatsen att se om förvaltningsrevisionen är viktig för de personer som står 

närmast bolaget, både vad det gäller styrelse och ägare. 

 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Inom forskning går det att utgå från olika tillvägagångssätt då vetenskapliga studier utförs. 

För att veta hur forskningen i denna uppsats bedrivs presenteras två förhållningssätt som utgår 

från olika grunder. Dessa perspektiv på forskning är till för att lättare kunna ta del av 

kunskapen samt för att kunna bedöma den kunskap som frambringas i uppsatsen mot den 

bakomliggande anledningen till val av vetenskapligt förhållningssätt (Patel & Davidson, 

2003). 

 

2.2.1 Positivism 

 

Positivismen grundar sig på en naturvetenskaplig tradition. Fysik ligger som förebild för de 

vetenskapliga positivisterna medan metafysik och andra filosofiska synsätt inte anses vara 

vetenskap. Det är ett sätt att forska som bygger på empiriska studier där forskaren försöker 

hitta egenskaper hos objektet som är återkommande i andra situationer. En person ska inte 

kunna påverka forskningsresultatet, utan det ska bli samma vem det än är som utför studien 

och vilken bakgrund personen än har. Därmed är positivismen objektiv och utgår oberoende 

från förutfattade meningar (Patel & Davidson, 2003). Som forskare utreds en objektiv 

verklighet där flera olika resultat kan kopplas samman. Studier av samhället ska ske neutralt 

där det råder distans mellan forskare och det studerade objektet (Jacobsen, 2002). 

 

Positivisterna strävar efter att skapa kunskap om lagmässiga förbindelser, där orsak-verkan 

samband beskrivs. Dessa lagar ska förklaras på ett logiskt och formaliserat sätt. Därför 

används ofta hypoteser och matematiska formler inom positivismen (Patel & Davidson, 

2003). 
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2.2.2 Hermeneutik 

 

Hermeneutik använder, till motsats från positivismen, tolkning som forskningsmetod. Som 

hermeneutiker letas förståelse och de fenomen som är skapade av människor studeras och 

tolkas. Tolkning kan ske av människans handlingar och livsyttringar som kan förstås genom 

språket. Förhållningssättet är att personer har olika syften som visar sig i språk och i deras 

agerande, som sedan går att tolka och få förståelse över. Via språket kan kunskap fås om det 

som är typiskt för människan och intresset ligger mer i att förstå personers situationer än att 

förklara speciella företeelser. Till skillnad från positivismen så är forskare inom 

hermeneutiken subjektiva och utgår från sin egen förförståelse. Den tidigare kunskapen som 

forskaren har är inte en nackdel utan kan ses som en tillgång då objektet studeras. Som 

hermeneutisk forskare ses det studerande objektet som en helhet. Forskningen som utförs kan 

delas upp i delar men jämförelse sker sedan mellan delarna med helheten för att få en så 

fullständig uppfattning som möjligt. Hermeneutiker försöker inte söka efter en absolut 

sanning utan betonar det unika som tolkningen visar. Något som kallas den hermeneutiska 

spiralen visar att det inte finns ett visst utgångsläge eller slutpunkt för tolkningen. Delar i en 

helhet som text och förståelse till ny textproduktion och ny förståelse, blir större och 

utvecklas för det typiskt mänskliga (Patel & Davidson, 2003). 

2.2.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

 

Då undersökningen utgår ifrån att försöka förstå hur synen på förvaltningsrevisionen är så har 

ett hermeneutiskt synsätt använts. Tolkning sker av hur respondenterna uppfattar revisionen 

utifrån deras sätt att beskriva och agera. De olika svar som anhållits från respondenterna ses 

utifrån olika delar, där olika frågor med svar tolkas mot sin helhet för att sedan sammanställas 

till en enhet i undersökningen. Det krävs en större närhet till dessa personer för att kunna 

iaktta deras uppfattningar och få större förståelse för dem. Det kan då vara svårt att vara helt 

objektiv såsom positivismen förespråkar.  

 

 

2.3 Forskningsansats 
 

Det finns olika tillvägagångssätt som en forskare kan arbeta med för att relatera teori och 

verklighet. Det är ett viktigt begrepp inom vetenskapligt arbete och det brukar talas om två 

användbara ansatser; induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2003). 

 

2.3.1 Induktion  

 

Används en induktiv ansats så utgår forskningen från empiri till teori. Det menas att 

information samlas in utan att informationen grundas på en tidigare framtagen teori. Istället så 

växer teorin fram genom den införskaffade informationen och utifrån underlaget formuleras 

en teori. Problemet med den induktiva ansatsen kan vara att det inte finns en tillräcklig 

uppfattning om teorins allmängiltighet. Teorin kan byggas på forskning som endast kan 

hänvisas till en specifik grupp av människor eller för en särskild situation. Det kan då vara 
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svårt att visa teorin som giltig. En teori som framtagits på ett induktivt sätt kan också vara 

vinklad då forskarens egna tankar och vetskap inom ämnet gör att den framtagna teorin 

påverkas (Patel & Davidson, 2003). 

 

2.3.2  Deduktion 

 

Ett tillvägagångssätt för att få grepp om verkligheten är att använda sig av en deduktiv ansats. 

Det menas att först samlas teori in som bygger på tidigare empiriska observationer, för att 

sedan testa den teorin och se om den stämmer överens med verkligheten. Det går då, ur den 

förekommande teorin, att dra slutsatser om vissa händelser. Genom att använda sig av en 

deduktiv ansats så kommer den redan existerande teorin att styra vilket informationsunderlag 

som samlas in, hur det ska tolkas och hur resultatet ska relateras till teorin. Objektiviteten kan 

ökas eftersom forskaren utgår ifrån redan befintlig teori. Ett problem med deduktion är att 

man som forskare blir riktad och påverkad av den redan befintliga teorin, vilket gör det 

svårare att upptäcka nya intressanta observationer (Patel & Davidson, 2003). Den begränsar 

även information, vilket kan leda till att forskare bara hittar vad de letar efter (Jacobsen, 

2002). 

 

2.3.3 Val av forskningsansats 

 

Uppsatsen bygger på en induktiv ansats, då uppsatsen inte utgår från en framtagen hypotes. 

Syftet är snarare att förstå och tolka om förvaltningsrevisionen är viktig. Utifrån den redan 

existerande teorin, agentteorin, där förhållandet mellan ägare och styrelse tas upp, kommer 

den framtagna empirin appliceras på agentteorin. Teorin kommer inte att styra det 

informationsunderlag som samlas in till uppsatsen, då syftet inte utgår från en redan 

framtagen teori, men för att få en relevant koppling mellan teoriavsnittet och empiriavsnittet 

kommer agentteorin tillsammans med informationen från uppsatsens respondenter att 

användas som underlag i analysen. 

 

  

2.4 Metodansats 
 

Den ansats som forskaren väljer att inrikta sin undersökning i kan beskrivas med två termer; 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Vilken ansats som väljs beror till stor del på vilket syfte 

forskningen har. Används statistiska metoder för att analysera problemet så är ansatsen 

kvantitativ. Är problemet istället värt att försöka tolka och förstå så är ansatsen kvalitativ 

(Patel & Davidson, 2003). 

  

2.4.1 Kvalitativ ansats 

 

Vid en kvalitativ ansats så samlas information in genom till exempel djupintervjuer och 

observationer. Datainsamlingen kan då anpassas under tiden som forskningen pågår och 

tillvägagångssättet kan ändras under arbetets gång. Genom att komma närmare sina 

respondenter kan forskaren lättare belysa vissa delar och komma fram till mer långtgående 
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slutsatser. Den insamlade informationen kommer oftast från ett fåtal människor som kan börja 

analyseras redan då den första intervjun har genomförts. Då analysen av materialet kan ske på 

ett så pass tidigt stadium, så har den kvalitativa ansatsen inte slutmål i analysen utan målet är 

mer inriktat på att redogöra för de observationer som genomförts. Genom kvalitativ ansats 

kan svar anhållas på frågan varför något är som det är och då fås en helhetssyn och förståelse 

över problemet (Svenning, 2003). 

 

2.4.2 Kvantitativ ansats 

 

Datainsamlingen vid en kvantitativ ansats bygger på hårddata som kan uttryckas i siffror. 

Ansatsen är mer precis genom mätningar och statistiska metoder. 

Genom att använda sig av siffror går det att sammanfatta och generalisera ett större urval. Det 

är mer struktur på datainsamlingen med till exempel färdigställda frågeformulär som inte 

ändras då arbetet väl påbörjats. Insamling av information är ofta mindre men sker från många 

människor och en långvarig kontakt med dessa eftersträvas inte. Analysen av den insamlade 

informationen sker inte förrän undersökningen är klar, då det inte går att dra en giltig slutsats 

utav en viss del av materialet. Genom den kvantitativa ansatsen kan svar erhållas för hur 

många det är av någonting (Svenning, 2003). 

2.4.3 Val av metodansats 

 

Metodansatsen i denna uppsats är kvalitativ. Syftet med uppsatsen är att undersöka om ägare 

och styrelse i bolag tycker det är viktigt att förvaltningsrevisionen finns kvar eller om den ska 

bortskaffas från Aktiebolagslagen. Därmed har några passande personer valts ut för mer 

ingående intervjuer där resultatet analyseras utifrån varje respondent och sedan dras 

gemensamma slutsatser för dem. 

 

 

2.5 Datainsamling 
 

Vid datainsamling går det att använda sig av sekundärdata och/eller primärdata. Sekundärdata 

baseras på information som redan finns. Det kan vara data från litteratur, befintliga 

undersökningar och tidskrifter. Om något studeras en period tillbaka i tiden så behövs i 

princip alltid sekundärdata (Jacobsen, 2002). Primärdata är information som samlas in genom 

en själv. Sådan information kan komma från intervjuer, frågeformulär och observationer. Det 

är data som samlas in för första gången av forskaren och kan då anpassas efter det problem 

som undersöks. Det går att använda sig av både sekundär- och primärdata i samma 

undersökning. De kan komplettera varandra och lyfta upp den slutsats som forskaren kommer 

fram till (Jacobsen, 2002). 

 

I denna uppsats används båda datainsamlingsmetoderna. De sekundärdata som använts är 

hämtad från litteratur, vetenskapliga artiklar och från statens offentliga utredningar. 

Primärdata i undersökningen är insamlad genom intervjuer.  
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2.5.1 Intervjuer 

 

Intervjuer kan vara ostrukturerade eller strukturerade. I mindre strukturerade intervjuer har 

den som intervjuar redan tagit fram ett antal frågeområden som ska besvaras. Då kan 

respondenten besvara frågorna fritt men forskaren styr ändå samtalet så det undersökaren vill 

ha kunskap om kan besvaras.(Kylén, 2004). Graden av strukturering beror på hur frågan 

ställts. Om frågorna har fasta svarsalternativ så är intervjun helt strukturerad, men är frågan 

mer öppen för respondentens åsikt så är intervjun mindre strukturerad. Då en intervju är helt 

ostandardiserad formuleras frågorna under tiden intervjun fortgår och frågorna kan skilja sig 

beroende på vem som intervjuas. Är intervjun helt standardiserad så ställs frågorna exakt 

likadant till alla respondenter och i samma ordning (Patel & Davidson, 2003). 

 

Intervjutiden skiljer sig också. En kort intervju brukar vara under 5 – 20 minuter och en lång 

intervju kan sträcka sig runt 40 – 60 minuter. Tiden beror på hur djupt forskaren vill gå in på 

vissa frågeområden. En lång intervju medför att det går att fördjupa sig inom vissa områden, 

medan en kort intervju kan besvara den fakta som ska undersökas (Kylén, 2004). 

 

De intervjuer som genomfört har varit mindre strukturerade och något standardiserade. Först 

framställdes en intervjuguide med ett antal frågor som önskades bli besvarade (Se bilaga 1 

och 2). Frågorna formulerades så det gick att få en bred uppfattning av respondenternas syn 

på förvaltningsrevisionen. Dessa frågor låg till grund för intervjuerna men beroende på vilka 

svar som anhölls från respondenterna så kunde följfrågor tillkomma under intervjun och 

ordningen för frågorna var olika för de intervjuade. Tiden för intervjuerna varierade mellan 20 

till 60 minuter. Variationen berodde mycket på hur respondenten fördjupade sig i olika frågor 

och diskuterade runt frågeställningarna. 

2.5.2 Urval 

 

Då uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats är inte mängden respondenter det intressanta, 

utan det är de detaljer och den information som tas emot som är av större vikt, varför ett 

mindre antal respondenter är av intresse. Det finns ett antal kriterier för urval av personer. Det 

slumpmässiga urvalet handlar om att till exempel ha en lista på företag där sedan ett 

slumpmässigt val sker av några företag som blir respondenter. För att få bredd och variation i 

urvalet kan företagen delas in i olika grupper, där varje grupp består av likvärdiga företag, och 

sedan dra ett antal företag ur varje grupp. Det går även att medvetet ta ut vissa företag ur en 

grupp då vetskap finns att de har särskilt intressant information. Urval kan även gå till så att 

personer väljs ut om de har god kunskap inom ämnet och som därmed är intressant för 

undersökningen. De kan även vara så att de personerna vill ställa upp på en intervju därmed 

väljs de ut (Jacobsen, 2002). 

 

I undersökningen började urvalet genom att vi utgick från en lista som bestod av aktiebolag i 

Örebro län. Från listan framgick även bolagens nettoomsättning och antal anställda. Från 

listan valdes sedan bolag ut som kommer att beröras av bortskaffandet av revisionsplikten, det 

vill säga bolag med nettoomsättning under 41,5 miljoner SEK och anställda under 50 
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personer. Några av dessa bolag valdes sedan slumpmässigt ut och kontaktades. Där uppkom 

svårigheter med att få personer att ställa upp på en intervju. Ett trettiotal bolag kontaktades 

men endast en av de tillfrågade gick med på att bli intervjuad inom ämnet. Urvalet fortsattes 

då genom att kontakta personer som har god kunskap i ämnet, där en revisor först 

kontaktades. Genom revisorn erhölls tips på andra personer som har kunskap inom ämnet och 

därigenom lades grunden för studiens respondenter. De primärdata som framtagits bygger på 

sex intervjuer, där en är revisor, fem respondenter är ägare och styrelsemedlemmar, varav två 

av dessa även är externa styrelsemedlemmar i andra bolag. Intervjuerna har genomförts 

genom möte med personerna på deras respektive arbetsplatser. 

2.5.3 Validitet 

 

Att det som avses mätas verkligen mäts kallas för validitet. Det menas att det behöver finnas 

en förbindelse mellan teorin och det undersökta materialet. Att ha en hög validitet eftersträvas 

och de omständigheter som finns runt undersökningen har betydelse på validiteten. Den inre 

validiteten handlar om hur forskningen utförs. Att forskaren ställer frågor till rätt personer 

som faktiskt kan diskutera ämnet och att det även finns en bredd på respondenter, med olika 

synvinklar, ökar validiteten. De frågor som avser att ställas till respondenten behöver även ses 

över. Frågorna ska vara tydliga och täcka in de områden som forskaren vill ha besvarade. 

Den yttre validiteten går in på hur forskningen är som helhet. Undersökaren ska vara försiktig 

med att generalisera ett resultat om undersökningen bara bygger på ett fåtal intervjuer, vilket 

är vanligt i en kvalitativ ansats (Svenning, 2003). 

 

Den inre validiteten har försökts ökats i uppsatsen genom att personer med olika relationer till 

problemet har tagits med. Därmed har bredden ökat på respondenter vilket gör att problemet 

går att se från flera synvinklar. Frågorna i intervjuguiden är utformade såsom studien avsett 

att se på problemet. Då en respondent inte riktigt har begripet innebörden i en fråga har 

förklaring av dess mening skett tills respondenten förstått. Då endast ett fåtal intervjuer har 

genomförts, kan resultatet inte generaliseras. Det går alltså inte att dra allmänna slutsatser för 

alla aktiebolag som berörs av bortskaffandet av förvaltningsrevisionen. 

2.5.4 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är ett sätt att mäta tillförlitligheten av en undersökning för att se om samma metod 

ger samma resultat. Kravet på reliabilitetsmåttet är hårdare i kvantitativa studier, då 

generalisering ofta eftersträvas, medan i kvalitativa studier är kravet inte lika hårt om det väljs 

att exemplifiera det resultat som forskaren kommit fram till (Svenning, 2003). Då det är svårt 

att få ett mått på reliabilitet så kan forskaren försöka få undersökningen tillförlitlig på andra 

vis. Vid intervjuer kan reliabiliteten ökas genom att ha strukturerade och standardiserade 

frågor. Det går även att vara fler än en person som intervjuar, då två eller fler personer kan 

komplettera varandras observationer och se hur väl varandras registreringar stämmer 

överrens. Reliabiliteten kan även öka genom att spela in intervjuerna. Då lagras informationen 

och det går att se till att den uppfattats korrekt (Patel & Davidson, 2003). 
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 Reliabiliteten i undersökningen har höjts genom att båda författarna varit med under 

intervjuerna. På så sätt har båda kunnat ställa passande följdfrågor som den andra kanske inte 

tänkt på. Vidare har en bandspelare använts under intervjuerna. Då har möjlighet funnits att 

kunna ta med exakt det som sagts och kunnat försäkra sig om att det som uppfattats stämmer. 

En bandspelare har inte använts då revisorn intervjuades, vilket beror på att den inte ännu 

hade införskaffats vid intervjutillfället. Forskarna till uppsatsen är medvetna om det bortfall 

som kan ha uppkommit vid sammanställningen av intervjun, då endast anteckningar från 

intervjun tas med i empirin. För att öka tillförlitligheten har forskarnas anteckningar jämförts 

innan sammanställningen av intervjun gjorts. 

  

2.5.5 Källkritik 

 

För att veta om informationen som lästs, setts eller hörts är tillförlitlig och sannolik, bör 

källorna kritiskt granskas. Vem som säger vad, varför och när bör alltid ställas som fråga 

(Patel & Davidson, 2003). Källans fallenhet måste bedömas för att kunna ge rätt information 

inom det som undersöks. Det kan vara bra att se om källan bygger på författarens egna 

observationer eller om det är en så kallad andrahandskälla. Har författaren byggt sin 

information som observerats av andra så är den kanske inte lika tillförlitlig som om författaren 

hade observerat händelser själv. Genom att studera ett flertal oberoende källor så kan det ge 

en giltig beskrivning av den information som har för avsikt att undersökas. Summan av dessa 

källor kan ge en korrekt beskrivning av informationen även om källorna har gett olika 

tolkningar (Jacobsen, 2002). 

 

Vid sökning av sekundärdata till teorin så har flera olika litteraturer studerats inom ämnet 

agentteori. Detta för att få en generell uppfattning av ämnet och samtidigt se hur författarna 

har tolkat den teorin. Flera olika litteraturer har använts då teorin har framställts. Därmed har 

områdena runt agentteorin kritiskt granskats. Forskarna till uppsatsen är också medvetna om 

aktualiteten till äldre sekundärdata. Viss äldre litteratur har använts i uppsatsens teoriavsnitt 

men ansetts relevanta till undersökningen och därmed använts. De litteraturer som 

metodavsnittet bygger på har jämförts och kritiskt granskats innan de använts i uppsatsen. 

Aktualiteten för dessa har kontrollerats innan de använts och alla metodböcker är tämligen 

aktuella. De källor som är lagar och rekommendationer är lagstadgande och förordnade. 

Därför anses de vara tillförlitliga och rättvisa i sin grund.  

 

Artiklar från tidskrifterna Balans och Bättre produktivitet har använts i uppsatsen. Balans ges 

ut av FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, vilken ses som en 

tillförlitlig och accepterad källa. De artiklar från Balans som använts i uppsatsen kan anses 

aktuella då artiklarna är tryckta detta år, 2008. 

 

Bättre Produktivitet är en facktidning om produktivitetsutveckling, produktionsteknik, 

logistik, arbetsorganisation, ledarskap med mera. Tidningen är oberoende, men genom 

samarbetsavtal är den organ för Lean Forum, Underhållsföretagen, MTM-Föreningen i 

Norden och regionala produktivitetsföreningar. Tidningen har funnits i flera år och har en 

mycket kvalificerad och väl definierad läsarkrets. (http://www.battreproduktivitet.se) På 
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grund av detta ses tidskriften som en trovärdig och godtagbar källa till uppsatsen. Bättre 

Produktivitet har använts till framställandet av agentteorin. 

 

Intervjuerna i uppsatsen har genomförts genom personligt möte med de enskilda 

respondenterna. Detta har medfört att det lättare gått att ställa följdfrågor och förklarat de 

frågor som respondenterna kan ha misstolkat. Vidare har forskarna till uppsatsen försökt att 

agera så neutralt som möjligt vid intervjutillfällena för att inte påverka de svar som erhölls 

från respondenterna. Den information som erhölls från respondenterna har granskats i 

efterhand genom bandspelaren som användes under intervjuerna. Efterkontroll av svaren på 

frågorna har kunnat genomföras för att undersöka om dessa verkligen besvarades. Vid 

intervjun med revisorn har endast anteckningar förts, vilket medfört att ett visst bortfall från 

respondenten kan ha skett.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi den teori som ligger till grund för uppsatsen.  

3.1 Avskaffande av revisionsplikten 
 

Den 7 september 2006 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skulle se över 

reglerna om revision för mindre företag. Den 14 december 2006 fick utredningen i uppdrag 

att ge förslag till ändringar i regelverket för det som krävs att avskaffa revisionsplikten för de 

mindre företagen. Ett av förslagen som berör alla bolag, även dem större, är att avskaffa 

förvaltningsrevisionen (SOU 2008:32). 

 

I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning som 

resulterar i en så kallad revisionsberättelse (ABL 9:3 §). Vid avskaffandet av revisionsplikten 

så innebär detta att förvaltningsrevision också avskaffas. De nya bestämmelserna föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2010 (SOU 2008:32). 

 

Revisorns rapportering i revisionsberättelsen ska enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) 209 

punkt 30 innefatta följande punkter:  

 Uttalande om styrelseledamöternas och verkställande direktörens ansvarsfrihet enligt 

9 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen,  

 Eventuellt uttalande om förteckning enligt 9 kap. 32 § punkt 3 aktiebolagslagen,  

 Eventuell anmärkning om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

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

föranleda ersättningsskyldighet gentemot bolaget enligt 9 kap. 33 § andra stycket 

aktiebolagslagen,  

 Eventuell anmärkning om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning 

eller bolagsordningen enligt 9 kap. 33 § andra stycket aktiebolagslagen,  

 Eventuell anmärkning i fråga om inte fullgjorda skyldigheter rörande skatter och 

avgifter enligt 9 kap. 34 § aktiebolagslagen.  

 Skyldighet att agera enligt 9 kap. 42-44§ aktiebolagslagen vid misstanke om brott 

eller enligt 9§ lagen om åtgärder mot penningtvätt. (SOU 2008:32 sid 197) 

 

Regeringen har tillsatt en utredning som nu undersöker om det finns skäl att behålla denna 

lag. 2006 års revisorsdirektiv menar att alla företag i EU ska revideras på samma sätt. 

Utredningen menar även att marknaden ska vara fri inom EU så att ett företag ska kunna 

revideras av en annan revisionsbyrå i ett annat EU land. Det kommer att råda konkurrens om 

revisionsuppdragen och denna konkurrens ska leda till effektivare revision och lägre 

revisionskostnader. Utredningen syftar på att förvaltningsrevision i sig kräver mycket tid och 

resurser, som drar stora kostnader för bolagen. Förslaget är att förvaltningsrevisionen ska bli 

en tilläggtjänst som kan beställas vid behov, vid exempelvis lånehandlingar om banken kräver 

en revisionsberättelse (SOU 2008:32). 
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Även tidskriften Balans har gjort egna undersökningar. I en artikel så visar de att många olika 

organisationer är positiva till förslaget av avskaffandet av revisionsplikten. Till exempel 

Svenskt Näringsliv, Företagarna, Företagarförbundet och andra näringslivsorganisationer är 

positiva till avskaffandet men många är ändå överrens om att det behöver utredas mer om 

förvaltningsrevisionen. Svenskt Näringsliv menar att avskaffandet av förvaltningsrevisionen 

kan genomföras men att ansvarsfriheten kan ifrågasättas och att den borde analyseras mer 

(Balans 8-9/2008). Det anses också att en konsekvensanalys bör finnas med, där en 

beskrivning visar vad förslaget kommer att innebära för näringslivet och vilka konsekvenser 

som uppstår (Balans 5/2008). 
 

 

3.2 Ägare och kapitalplacerare 

 

De som drabbas av avskaffandet av revisionsplikten är ägare och kapitalplacerare med tanke 

på att de kräver ekonomisk information om företaget. Denna information erhålls för att de ska 

kunna fatta beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier och andra andelar i företaget samt om 

företaget i framtiden kan lämna utdelning på kapitalet. Det är dock bara ägare som inte har 

tillgång till intern information som kommer att drabbas, eftersom företag med en ägare redan 

har full insyn i verksamheten (SOU 2008:32). Enligt en rapport som är framtagen av FAR 

SRS så anser många aktieägare att bevilja ansvarsfrihet är den viktigaste frågan på 

bolagsstämman. Många menar att bolagsstämman inte kan fatta beslut om ansvarsfrihet om 

revisorn inte gjort sitt uttalande. Ägarna menar även att det finns en risk att värdet på 

ansvarsfriheten försvagas (Balans 5/2008). Detta kan i sin tur påverka styrelsens och VD:ns 

ansvar. Det anses att om en kvalificerad opartisk revisor har granskat företaget så blir 

informationen mer tillförlitlig och trovärdig. De som drabbas mest av avskaffandet av 

förvaltningsrevisionen är ägare som inte har ett bestämmande inflytande i företaget. Förslaget 

från utredningen är en ny bestämmelse i 9 kap. 9a § aktiebolagslagen, som innefattar att de 

med en aktieägarminoritet med minst 10 % ska ha rätt att kräva en revisionsberättelse från 

företaget. Utredningen menar ändå att avskaffandet av revisionsplikten skulle leda till det 

bättre då kostnaderna för revision skulle minska. Detta innebär att företaget skulle få bättre 

resultat som i sin tur höjer värdet på aktierna (SOU 2008:32). 

 

 

3.3 Styrelsens uppgifter 
 

Enligt Aktiebolagslagens 8 kap 4 § svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning 

av bolagets angelägenheter. Bolagets ekonomiska situation ska bedömas av styrelsen 

fortlöpande och ekonomiska förhållanden ska kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Att styrelsen svarar för bolagets organisation menas att de behöver ha en säker uppfattning 

och en påverkan på uppbyggnaden av organisationen i bolaget (Arlebäck, 1997). Styrelsen har 

ett ansvar att leva upp till dessa bestämmelser, men de får själva avgöra hur arbetsordningen 

för att uppnå ansvaret ska se ut. Däremot ska en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete 

fastställas varje år, enligt Aktiebolagslagen 8 kap 6 §. I arbetsordningen ska det anges hur 

arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta de sammanträder. Består 

styrelsen av mer än en ledamot så ska det utses en ordförande, som har till uppgift att leda 
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styrelsens arbete samt se till att de fullföljer sina uppgifter. Det är även ordförande som ser till 

att sammanträden hålls (ABL 8: 16-17 §§). 

 

Styrelsen får utse en verkställande direktör som ska sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktören ska agera så att det blir en tillförlitlig 

hantering av medelsförvaltningen, det vill säga hanteringen av bolagets finansiella resurser 

som används i förvaltningen. VD:n ska också utföra nödvändiga handlingar så att bokföringen 

utförs på rätt sätt och stämmer överens med tillämplig lag (ABL 8: 27-29 §§). Därmed kan 

styrelsen bedöma bolagets ekonomiska situation genom rapportering från VD som då sköter 

den ekonomiska förvaltningen. 

 

Styrelsen utses av bolagsstämman Det betyder att det är aktieägarna i bolaget som utser 

styrelsen. Det får även föreskrivas i bolagsordningen att en eller flera styrelseledamöter ska 

utses på annat sätt, men en styrelse får inte själva utse en styrelseledamot (ABL 8:8 §).  

Den styrelseledamot eller verkställande direktör som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar 

bolaget, när denne fullgör sitt uppdrag, ska ersätta skadan (ABL 29:1 §). Det menas att de kan 

bli ersättningsskyldig både genom att med vilja skadar bolaget eller att skadan uppkommer 

genom oförsiktighet eller passivitet. 

 

 

3.4 Revisorns roll 
 

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning (ABL 9:3 §). Detta ska sedan uttalas om i en 

revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman efter varje räkenskapsår (ABL 9:5 §). 

Revisionsberättelsen ska bland annat innehålla ett uttalande om styrelsen och den 

verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget (ABL 9:33 §). 

 

Revisorns granskning ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver 

(ABL 9:3 §). Det menas att revisorn ska ha ett professionellt omdöme, kunskap och erfarenhet 

för att revisionen ska kunna genomföras (FAR, 2006). Revisionen som ska utföras kan delas 

in i olika delar; förvaltningsrevision, revision av bokföring och årsredovisning samt revision 

av koncernredovisning. Det är genom förvaltningsrevisionen som revisorn kan göra en 

bedömning över hur styrelse och VD har förvaltat bolaget (FAR, 2006). 

 

Granskningen av styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning är till för att utreda 

om en styrelseledamot eller VD:n har agerat i strid mot Aktiebolagslagen, lagar om 

årsredovisning eller bolagsordningen/stadgarna i bolaget. Revisorn ska också bedöma om 

styrelsen har uppfyllt sin bokföringsskyldighet. Därmed så ska revisorn kontrollera om någon 

i styrelsen eller VD:n har misskött sitt uppdrag som kan leda till ersättningsskyldighet (RS 

209 p 4, hämtad ur Samlingsvolymen Del 2). 

 

Granskningen av styrelsen och VD:n utförs framför allt genom att se hur planeringen och 

kontrollen av förvaltningen ser ut för att sedan bedöma om detta skadat bolaget. Revisorn 
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     Agent 

  (styrelse) 

 

   Principal 

    (ägare) 

 betalning 

beaktar också om styrelse eller VD har utsatt bolaget för risker som är orimliga. Revisorn 

granskar även betydelsefulla beslut för att se om de fattats på tillräckligt lämpliga grunder. Då 

revisorn finner att en styrelseledamot eller VD:n har gjort sig skyldig till någon försummelse 

så ska detta anmärkas i revisionsberättelsen. Om revisorn bedömer att det finns risk för 

ersättningsskyldighet så ska revisorn avråda från styrelsens eller VD:ns ansvarsfrihet (RS 209 

p 23, hämtad ur Samlingsvolymen Del 2). Att revisorn avråder från ansvarsfrihet är en 

rekommendation till ägarna. Det är sedan upp till bolagsstämman att bevilja styrelsen och 

VD:n ansvarsfrihet. Om bolagsstämman beviljar styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet så 

innebär det att ägarna godkänner att de personerna får sköta bolagets förvaltning (FAR, 

2006). 

 
 

3.5 Agentteori 
 

Agentteorin fokuserar på relationen mellan en uppdragsgivare (principal) och en 

uppdragstagare (agent). En definition är: 

”a contract under which one or more persons (the principal) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent” (Jensen, 2000 sid. 85-86). 

 

Agentteorin, även kallad principal-agent teorin, kan tolkas enligt denna grundmodell. Ena 

parten (principalen) ger den andra parten (agenten) ett uppdrag som på något sätt ska gynna 

principalen. Här är det ägaren som är principalen och styrelsen agenten. Styrelsen får i 

uppdrag att ta tillvara ägarnas intressen och försöka maximera deras välstånd (Bättre 

produktivitet nr 3/2005). 

 

 

Gömd information            Gömd information 

   

   

   

    

 

                                                                              Kontrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Agentteorins grundläggande modell (Bättre Produktivitet nr 3/2005) 

 

Information 

Framtida osäkerheter 

Eventuella risker 
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Figuren visar överenskommelse mellan parterna, där det först fastställs ett kontrakt som 

agenten ska följa för att gynna principalen. Genom att agenten godkänner kontraktet så 

belönas de i form av betalning av principalerna. Detta inträffar under de kunskaper parterna 

har vilket innebär att framtida osäkerheter inte kan fastslås som till exempel konjunkturer och 

finanskriser. Dessutom har parterna olika kunskaper och tillgång till relevant information som 

exempel kan vara principalens efterfrågan eller agentens kompetens. I situationer där den ena 

parten har mer information är den andra så försöker den oftast hitta ett sätt att använda den till 

sin fördel. Jensen (2000) menar att människan anses vara rationellt egoistisk. Han kallar detta 

för den ekonomiska människan eftersom både agenter och principaler försöker maximera sin 

egen nytta (Jensen, 2000). 

 

Att ägarna väljer att anlita en styrelse beror i första hand på att de inte har möjlighet att sköta 

förvaltningen av bolaget (Diamant, 2004). Agentteorin utgår ifrån att aktörerna agerar utifrån 

det egna intresset. Principalen anlitar en agent enbart om den ekonomiska nyttan överstiger 

kostnaderna.  Det kan uppstå ett asymmetriskt problem mellan principalen och agenten då 

båda vill maximera sin egen nytta. Dessa problem kan uppkomma då principalen och agenten 

har tillgång till olika informationer (Sevenius, 2007). Ett exempel kan vara att ägarna vill ha 

en avkastning som ska vara maximal på det satsade kapitalet medan styrelsen har andra 

prioriteringar. Om styrelsen vill tillfredsställa ägarnas intressen, så kan de välja andra vägar 

än full avkastning. Detta kan göras för att få ha kvar vinsten i företaget, då de prioriterar 

överlevnad och oberoende som mer betydelsefulla punkter än att maximera avkastningen till 

ägarna. Genom att styrelsen väljer det alternativet så kan de öka sitt spelutrymme. Ägarna vill 

förstås att styrelsen ska agera så att det gynnar de mest (Blom, 2007). 

 

Denna risk där agenterna väljer att prioritera sitt eget intresse före principalernas kallas för 

agentproblem. Principalerna kan avhjälpa problemet genom ett kontrakt, som i detalj visar de 

handlingar som agenten behöver uppfylla för att främja principalernas intressen. Genom 

kontraktet kan principalerna utlova belöning i form av förmåner eller betalning, som baseras 

på att agenterna strävar efter att gynna principalerna. Det finns fortfarande risker kvar för 

principalerna. En risk kan vara då de inte alltid kan eller vill vara delaktiga i agenternas 

uppgifter. De mister då kontrollen över agenternas ansvar för sina uppgifter och om de agerar 

så som parterna kommit överens om i kontraktet (Hatch, 2006). 

 

Ett annat problem som kan uppstå är kostnaderna. Jensen (2000) menar att denna typ av 

relation är kostsam. Att bevara en relation där både parterna vill maximera sin egen nytta 

kräver mer administration än en relation som bygger på förtroende. Relationerna ger grund till 

fyra olika typer av kostnader: 

 

 Kostnader för att upprätta och strukturera kontraktet mellan agenten och principalen. 

 Kostnader för att kontrollera att agenten agerar på ett sådant sätt som principalen 

förväntar sig. (Monitoring cost) Dessa kostnader kan vara då man tillsätter en tredje 

part som kontrollerar agenten. 

 Kostnader för att vidmakthålla och samordna relationen. (Bonding cost) 
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Dessa kostnader kan uppstå i form av betalning till agenten som för att garantera att 

man inte på något sätt skadar principalen. Samtidigt som principalen kompenseras om 

detta skulle ske. 

 Resterande kostnader. Dessa kostnader kan uppstå vid exempel brott mot brottsbalken, 

miljöbalken eller skatteverkets regler. (Jensen 2000) 

Jensen beskriver också att kostnader mellan dessa relationer aldrig kan bli noll. Han menar att 

det är svårt att försäkra sig att agenten agerar optimalt då denna person själv vill maximera sin 

egen nytta. Därför kan det vara svårt att hamna på så låga kostnader. I normala relationer 

strävar hela tiden principalen och agenten att få positiva monitoring och bonding cost (Jensen 

2000). 

 

För att ägarna ska få kontroll över den beslutsfattande styrelsen och försäkra sig om att 

styrelsen arbetar för att gynna ägarna, att de fullgör sina uppgifter och tar sitt ansvar så kan 

granskning av bland annat styrelsen, årsredovisningen och revision tillämpas (Blom, 2007). 

Detta kan ske med hjälp av tillämplig lag, exempelvis Aktiebolagslagen, där det framgår att 

ett aktiebolag ska utse minst en revisor som ska granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (ABL 9: 1 – 3 §§). 

Genom tillämpningen kan ägarnas intresse tillfredsställas på ett enkelt och effektivt sätt.  

 

Från bolagets sida anlitas en oberoende part (revisorn). Denna part kan då försäkra att agenten 

följer de förpliktelser som uppdraget innefattar genom att vara opartisk och självständig. 

För att kunna säkerhetsställa att revisorn är oberoende finns det även här tillämpliga lagar. I 

Aktiebolagslagen finns det jävsregler som framvisar när revisorn inte får vara revisor i ett 

bolag. Enligt dessa regler så får revisorn inte äga aktier i bolaget, inte vara VD eller 

styrelseledamot, inte biträda med bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets 

kontroll över detta. Denna person får inte heller vara anställd eller ha en beroende ställning till 

bolaget. Revisorn får inte vara verksam i samma företag som den person som biträder bolaget 

vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen av dessa. Det finns också 

regler om släktskap. Revisorn får inte vara gift, sambo eller är syskon eller annan släkting i 

rätt upp- eller nedstigande led till en person som ingår i bolagets ledning eller som biträder 

vid bokföringen och medelsförvaltningen. Revisorn får heller inte låna pengar av bolaget 

(ABL 9:17 §). 
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Revisorn roll i ett bolag kan anses som ett verktyg för principalerna. Genom sitt oberoende 

har den till uppgift att kontrollera styrelsens förvaltning av bolaget (Diamant, 2004). 

 

 

   Revisor 

 

 

  

 

                        Agent                                                                Principal 

                     (Styrelsen)                                        (Ägarna)                 

                   

 

Figur 2: Revisorn: en oberoende part. (Egen konstruktion, 2008) 

 

Modellen visar att ägarna anlitar en styrelse som har till uppgift att gynna ägarnas intressen. 

För att kontrollera om styrelsen följer de förpliktelser som dem har i uppdrag att utföra så 

anlitas en revisor som i sin tur granskar styrelsen.  

 

 

3.6 Ägarinflytande – ett hierarkiskt synsätt 
 

Aktiebolagsformen skapas för att göra det möjligt att begränsa ägarnas ekonomiska ansvar. 

För att lättare få kontroll över företaget så tillsätts en styrelse som har i uppgift att bevara 

företagets överlevnad och förvaltning. Ägarinflytandet i företaget kan då tryggas genom 

ägarnas rätt att utse ledamöter till styrelsen som i sin tur får formell kontroll över företaget.  

Denna syn på ägarinflytandet kan betraktas som ett hierarkiskt synsätt, vilket innebär att det 

bildas ett slags samband mellan ägandet, deltagandet och inflytande. Ägarnas inflytande 

sträcker sig över både ledningen och över själva verksamheten i företaget (Eidem & Skog, 

1991). 

 

Ägarfunktionen i ett aktiebolag kan uttryckas genom att ägarna bidrar med kapital i företaget 

för att bolaget ska kunna verkställa ett visst projekt eller en idé. Detta sker genom ett avtal 

vilket innebär att företaget ska förvalta det kapital som ägarna bidrar med och de idéer som 

ägarna har för företaget. Enligt Aktiebolagslagen så har styrelsen och den verkställande 

direktören rätt till full insyn och kontroll över företaget. Styrelsen har i princip en formell rätt 

att fatta vilket beslut som helst. Genom detta synsätt så bildas det också ett slags samband 

mellan ägandet, deltagandet och inflytandet (Eidem & Skog, 1991). 

 

Ett annat sätt att se på ägarinflytandet är genom ägarförhållanden. Eidem och Skog(1991) 

menar att fördelningen är mellan ägarna och deras storlek på ägandet kan påverka ens 

inflytande. Har en ägare mer andelar i företaget än de andra så har den personen mer 

inflytande i företaget (Eidem & Skog, 1991). 
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3.7 Ägarinflytande – ett relationssynsätt 
 

Det som skiljer mellan ett hierarkiskt synsätt och ett relationssynsätt på ägarnas inflytande är 

att inom relationssynsätten så utgår den mer från vad ägarna kan erbjuda företaget vid sidan 

av själva ägandet. Detta innebär att ägarinflytandet inte ska tappa företagets möjligheter till 

framgång i en konkurrenssituation. Detta betyder att ägarna, styrelsen, ledningen och de 

anställda har olika arbetsuppgifter men att kraven är det samma. Det kan till exempel innebära 

att styrelsen eller VD inte sköter sitt arbete enligt förutsättningarna och att då sätter de 

företaget i spel. Eidem och Skog(1991) menar att styrelsearbetet innefattar mer än att 

representera ägarna, styrelsearbetet är också till för företaget och dess anställda. Det innebär 

att styrelsen också kan representera andra intressenter (Eidem & Skog, 1991). 

 

Styrelsen har också olika uppgifter i företaget. Det kan vara uppgifter som är bundna till 

kontroll och andra till service. Styrelsen har en viss makt över att kontrollera företaget 

samtidigt som det har en serviceroll i företaget. Deras kontrollroll har vissa begränsningar 

medan servicerollen är mer nödvändigt för företaget. De kontrollroller som nämns är 

styrelsens roll att tillsätta och avsätta VD, hur styrelsen agerar vid krissituationer och att 

utvärdera företagsledningens beslut och arbete.  Kontrollperspektivet bygger på att ägarna har 

möjligheter att kontrollera verksamheten medan i service perspektivet ser mer på styrelsens 

roll att representera ägarna (Eidem & Skog, 1991). 
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1. Empiri 
I detta avsnitt presenteras sammanställningen av intervjuerna och en presentation av 

respondenternas befattning och verksamhet. 

4.1  Revisor 
 

I empirins första avsnitt presenteras intervjun med Sven Ekholm som är auktoriserad revisor. 

 

4.1.1  Intervju med Sven Ekholm 

 

Sven Ekholm är auktoriserad revisor och arbetar på Grant Thornton. Han har jobbat med 

revision sedan 1974 och har varit auktoriserad sedan 1989. 

 

Inledningsvis diskuteras begreppet ansvarsfrihet. Sven Ekholm anser att då styrelse och ägare 

är samma personer, så vet de inte vad ansvarsfrihet innebär. Han menar att det finns stor 

okunnighet bland företag framförallt bland dem som aldrig haft problem med ansvarsfrihet. 

Respondenten menar att vissa bolag kommer bara i kontakt med begreppet ansvarsfrihet om 

de blivit drabbade av detta eller då revisorn påvisat att det finns risk för det. 

 

Sven Ekholm anser att för en ensam ägare i ett bolag är det mindre viktigt att revisorns 

yttrande om ansvarsfrihet finns kvar, men är det fler ägare i bolagsledningen exempelvis tre 

personer där alla utför olika uppgifter, så kan det vara viktigt att yttrande om ansvarsfrihet 

finns kvar. Han menar att den ena ägaren kanske inte har någon insyn i vad de andra gör och 

hur de sköter sin del av bolaget, då kan det vara viktigt att revisorn granskar ansvarsfriheten 

så att den ena ägaren vet att de andra ägarna sköter sina uppdrag, både utåt och för dem själva. 

Respondenten menar att styrelsen även kan bli skadeståndsskyldig för viss misskötsel och det 

är då vanligt att bolaget har en försäkring för ansvarsfrihet och förvaltning. 

 

 Då ett bolag har en större ägarkrets, med fler än tio ägare, så är det viktigt att revisorn uttalar 

sig om ansvarsfrihet menar Sven Ekholm. Han menar att som enskild ägare får den inte gå in 

och granska revisionen enligt lag. Då har ägarna ingen insyn och vet inte något om andras 

skötsel av bolagets förvaltning. Respondenten menar om då revisionsplikten försvinner så 

finns det ingen som granskar detta. I utredningen om det nya lagförslaget (SOU 2008:32) så 

menar Sven Ekholm att det måste finnas en konsekvensanalys och ställer sig frågan; ”finns 

det någon utredning om kostnaden i förhållande till risken?” (Sven Ekholm 081124). Han 

anser att utredningar ofta tittar på underlag där revisorn har rättat till ett problem, som i det 

här fallet handlar om att en revisor meddelar styrelsen om t.ex. avstyrkande av ansvarsfrihet 

på grund av någon händelse, som sedan styrelsen har chans att rätta till innan revisorn yttrar 

sig i revisionsberättelsen.  

 

Intervju med Sven Ekholm 2008-11-24 
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4.2 Ägare 
 

I detta avsnitt presenteras intervjuerna med ägare till aktiebolag. Respondenterna är Liselotte 

Eriksson Dahl, Tommy Eriksson, Mikael Lund och Peter Jansson. 

 

4.2.1 Intervju med Liselotte Eriksson Dahl och Tommy Eriksson 

 

Liselotte och Tommy är båda ägare till E.V. Eriksson, ett åkeriföretag som är belägen i 

Örebro. De hade i april 2008 fyrtiofem anställda och en omsättning på cirka 33 miljoner 

kronor. Vid samma tidpunkt var balansomslutningen på cirka 20,8 miljoner kronor 

(http://allabolag.se). Bolaget startade 1941 och ägs av fem personer där även alla sitter i 

styrelsen. Liselotte är bolagets VD och Tommy är styrelseordförande. Tommy är pensionerad 

men är ändå aktiv i sitt styrelsearbete. De andra ägarna är Tommys bror och hans två döttrar. 

Bolaget ingår också i en ekonomisk förening, en branschorganisation som består av cirka 800 

åkerier där Tommy också arbetar som revisor. 

 

Båda respondenterna anser att förvaltningsrevisionen och revisorns yttrande om ansvarsfrihet 

är viktigt. Liselotte Eriksson Dahl menar att det är viktigt då bokslut har utförts så att även det 

personligt vidhängliga stängs och avslutas. Tommy Eriksson anser att det även är viktigt att 

granska styrelsen och VD:n  i den ekonomiska föreningen och att då, som egenskap av 

revisor, fråga styrelsen hur synen på ordförande och den verkställande direktören är. Liselotte 

Eriksson Dahl anser att förvaltningsrevisionen är olika viktig beroende på hur många ägare ett 

bolag har, ”När man är flera ägare så handlar det om att det är ännu viktigare att det blir 

tydligt för alla intressenter att det förvaltas på rätt sätt, men det är annorlunda när ett bolag 

bara har en ägare och är ensam ledare över bolaget, då kan jag förstå att revisionsplikten 

avskaffas, där finns det ju ingen annan än sig själv att stå till svars inför”. (Liselotte Eriksson 

Dahl 081128) 

 

På frågan om hur stor vikt ägarna lägger på revisorns uttalande om ansvarsfrihet för styrelse 

och VD på årsstämman så instämmer båda respondenterna att det är en stor vikt för ägarna 

vad revisorn uttalar sig om. Tommy Eriksson menar att det kan bli svårare i deras situation då 

hela bolagets styrelse är släkt med varandra han menar ”om revisorn skulle tala om på ett 

revisionsmöte att VD, i detta fall Liselotte, trampat vid sidan av sina befogenheter, vad skulle 

styrelsen säga då? Det blir ju rena släktfejden och det blir ju då ännu svårare i det läget, är 

det en anställd VD så får den troligtvis gå med omedelbar verkan. (Tommy Eriksson 081128) 

Han menar att denna situation gör att bolaget måste lösa eventuella problem innan det 

kommer en antydan om att VD:n har misskött sig. Det är en anledning till att bolaget har 

regelbundna styrelsemöten ungefär varannan månad. 

 

Liselotte Eriksson Dahl anser att många revisorer har för hög timpenning, men tror på 

möjligheten att den kan bli bättre då revisionsplikten avskaffas. Hon tror att revisionsbyråerna 

kommer bli konkurrensutsatta på ett helt annat sätt och menar att ”Förut har vi inte haft något 

val, då lagen säger att man måste ha revisor”. (Liselotte Eriksson Dahl 081128) Båda 
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respondenterna anser att de vill ha en revisor som ger konsultation och feedback så att 

revisionen inte bara går ut på att få en underskrift från revisorn. De har använt bolagets 

revisor ”lite som ett bollplank” (Tommy Eriksson 081128) för att ta del av revisorns åsikter i 

olika frågor angående investeringar och menar att revisorerna har ett värde i sig. Tommy 

Eriksson menar även att om ett bolag har reviderats oseriöst så kommer nog 

skattemyndigheten och granskar bolaget då det upptäcks.   

 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Det 

är då viktigt att alla styrelsemedlemmar fullföljer sina uppdrag. Tommy Eriksson anser att han 

har insikt i hur de andra styrelseledamöterna sköter sina uppdrag i bolaget även fast han inte 

är medverkande i det dagliga arbetet hela tiden.  Genom att inte ständigt vara närvarande 

menar han att det går att ifrågasätta hur uppgifter har utförts medan situationen för Liselotte 

blir annorlunda då hon arbetar med de andra i styrelsen varje dag. Tommy Eriksson menar att 

” då kan man nog inte ha den relationen till varandra”. (Tommy Eriksson 081128) 

Utifrån den ekonomiska föreningen så menar Tommy Eriksson att i egenskap som revisor så 

frågar han/hon den verkställande direktören hur styrelsen har skött sig, om dem fungerar och 

om alla styrelsemedlemmar är närvarande på mötena. 

 

Om revisionsplikten avskaffas så kommer de tillfrågade respondenterna ändå lita på att de 

andra i styrelsen sköter sina uppdrag. De menar att deras situation är speciell eftersom alla 

styrelsemedlemmar i bolaget är ägare och även släkt med varandra. Dock kommer de fortsätta 

att anlita en revisor även om revisionsplikten försvinner. Ur den ekonomiska föreningens 

perspektiv så tror Tommy Eriksson att en revisor inte kommer frångås. Han anser att den 

verkställande direktören skulle i så fall bli ”fruktansvärt utsatt” (Tommy Eriksson 081128) 

då ingen har granskat bolaget. Han menar att då måste VD:n själv föreslå för en årsstämma att 

den godkänner dennes verksamhet, bokslut och dispositioner. Respondenterna tror även det 

beror på vilken situation ett bolag befinner sig i, om ett bolag väljer att ha kvar revision eller 

inte. De menar att ett mindre bolag där det kan vara svårt att betala ut löner så kan revisionen 

innebära en stor kostnad och att revisorn då väljs bort för att spara in dem pengarna. 

 

Liselotte Eriksson Dahl gör avslutningsvis en reflektion över vad deras revisor hade sagt om 

revisionsarvodet. Revisorn hade menat på att deras arvode alltid syns i årsredovisningen och 

att det kan ses som en symbol att bolaget är granskat på ett seriöst sätt. Hennes reflektion är 

att ”Det kan ju faktiskt bli en konkurens fråga på marknaden att man är ett reviderat företag, 

det får framtiden utvisa. Om man plockar bort en kontrollbit så kan man ju uppfattas som 

oseriös på marknaden”. (Liselotte Eriksson Dahl 081128)  

 

Intervju med Liselotte Eriksson Dahl och Tommy Eriksson 2008-11-28 
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4.2.2  Intervju med Mikael Lund 

 

Mikael är en av två ägare till Ergotea AB. Han är även VD och styrelseledamot i bolaget. 

Bolagets styrelse består av Mikael själv, den andra ägaren till bolaget och två externa 

styrelsemedlemmar. Bolagets verksamhet och ändamål är att bedriva konsultverksamhet och 

utbildningsverksamhet inom arbetsmiljö och företagshälsovård. De har även försäljning av 

produkter inom arbetsmiljö, hälsovård och friskvård. År 2007 hade bolaget en 

nettoomsättning på ca 7,8 miljoner kronor och en balansomslutning på ca 2,1 miljoner kronor. 

Bolaget hade år 2007 tio anställda (http://allabolag.se). 

 

Med avseende på förvaltningsrevisionen så anser respondenten att det är viktigt att någon ser 

på hur ett bolag har drivits. Han menar att det inte behöver vara så formellt som det är idag 

men det är viktigt att det finns en extern granskare. Respondenten anser att börsnoterade 

företag ska ha en auktoriserad revisor men i mindre bolag så är inte auktorisationen det 

viktiga utan att det är en extern person som granskar hur bolaget har skötts. Mikael Lund 

anser att det går att vara lite kritisk mot revisorerna då många enbart ser hur bokförningen och 

årsredovisningen ser ut medan de inte lägger ner så mycket tid på att granska hur styrelsen har 

skött sitt arbete. Han menar att revisorerna inte bara bör titta på siffror utan även på hur 

bolaget har drivits och om felaktiga beslut har fattats. Respondenten tycker att ”Det är 

absolut lika viktigt som räkenskapsrevisionen. Det är ju besluten som skapar siffrorna så det 

är klart att det är viktigt, det kanske till och med är viktigare att titta på hur styrelsen har 

utfört sitt arbete, brister man där så syns det i siffrorna” (Mikael Lund 081205). 

 

Den del av förvaltningsrevisionen som berör att revisorn yttrar sig om ansvarsfrihet tycker 

respondenten är viktig för de externa styrelseledamöterna. Han menar att ”jag som ägare har 

ju ansvaret ändå, men för dem externa är det viktigt att bli beviljad ansvarsfrihet eller 

tvärtom” (Mikael Lund 081205). Vidare anser respondenten att revisorns yttrande av 

ansvarsfrihet även är viktig för externa ägare som inte är delaktiga i styrelsen och menar att 

ägare vill ha någon som kontrollerar hur styrelsen sköter sitt uppdrag. Respondenten berättar 

att om han själv skulle bli passiv ägare och inte arbeta i styrelsen så skulle han definitivt anlita 

någon extern person som kontrollerar hur styrelsen sköter sitt arbete. 

 

Mikael Lund tror att ägare lägger stor vikt vid revisorns uttalande av ansvarsfrihet framförallt 

då revisorn avstyrker ansvarsfrihet och menar att då blir styrelsen avsatt. Respondenten anser 

att det måste finnas ett förtroende för revisorn och menar ”Jag som inte är någon revisor eller 

ekonomisk expert, så måste jag förlita mig på dem experter jag anlitar, men om jag inte litar 

på min revisor så byter jag ut honom i så fall” (Mikael Lund 081205). 

 

På frågan om det är värt de kostnader som revisionen innefattar jämfört med den risk som kan 

uppstå för bolaget då ingen granskar styrelsen så anser respondenten att revisionskostnaden 

inte är relevant i förhållande till vad revisorerna gör. Han menar att deras bolag har varit ännu 

mindre än vad det är idag och då var kostnaden för revisionen nästan lika stor. ”Däremot om 

man ställer frågan mot risken så gör revisorn det han borde göra, alltså granskar hur 

styrelsen har arbetat och där skulle man kunna upptäcka saker som har gjorts fel, då kan det 
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vara värt” (Mikael Lund 081205). Respondenten menar dock att då agerar revisorn mer som 

en konsult. 

 

Om revisionsplikten avskaffas så kommer respondenten att ändå använda sig av någon extern 

kontrollant eftersom han vill ha en slags kontrollmekanism som ägare. Han vidhåller dock att 

revisionskostnaden är dyr och att han då vill ha någon person som granskar på ett bredare sätt. 

 

Om ingen revisor yttrar sig om ansvarsfrihet så menar respondenten att det då kommer finnas 

styrelseledamöter som driver bolag och utnyttjar det för sin egen vinnings skull. Han menar 

att ”Det man kan fundera på, det är ju vem ska ställa dem för ansvar? Det måste bli ägarna 

som gör det och då kommer ju ägarna ändå anlita någon extern. Så någon kontrollmekanism 

tror jag det kommer finnas ändå, fast i många fall först när det händer någonting, när det går 

snett. Men personligen tycker jag det är fel för jag vill ha det löpande, men revisorn ska 

tillföra någonting samtidigt, det ska inte bara vara någon som skriver under” (Mikael Lund 

081205).   

 

Intervju med Mikael Lund 2008-12-05 

 

4.2.3  Intervju med Peter Jansson 

 

Peter är ensam ägare till aktiebolaget Falles som även har ett dotterbolag, Håltagargruppen 

Guja AB. Verksamheten i Falles AB är uthyrning av inventarier och förvaltning av fastigheter 

och värdepapper. I dotterbolaget Guja AB är verksamhet och ändamål betonghåltagning, 

rivning, återvinning och övriga liknande entreprenadverksamhet samt förvaltning av 

fastigheter och värdepapper. Koncernen hade en nettoomsättning på ca 23,1 miljoner kronor 

vid 2008-04 och en balansomslutning på ca 9,8 miljoner kronor. Antal anställda uppgick då 

till arton personer. Peter är även VD för Falles AB och sitter med i styrelsen i båda bolagen. 

Styrelsen består av tre personer, han själv och två externa styrelsemedlemmar 

(http://allabolag.se). 

 

Respondenten anser att förvaltningsrevisionen är viktig i sitt eget bolag. Han tycker det är 

mindre viktigt i små bolag men menar att i bolag som har många anställda så är 

förvaltningsrevisionen viktig. Peter Jansson anser även att ansvarsfrihet är viktigt både för 

ägare och för styrelse. Han tycker inte det är bra att förvaltningsrevisionen försvinner då en 

ägare som sitter i styrelsen lättare kan mygla om ingen granskar den personen. Respondenten 

menar att ”för annars kan ju ägaren göra som han vill och det är fel. Så förvaltnings- 

revisionen ska vara kvar, även för vårt bolag, men i de allra minsta kan det försvinna. För om 

ingen har koll på mig som ägare, som även sitter i styrelsen, så kan ju jag göra som jag vill 

och det är inte bra” (Peter Jansson 081205). 

 

Vidare menar Peter Jansson att det även kan vara en trygghet gentemot skattemyndigheten att 

ha kvar förvaltningsrevisionen. Respondenten tror att ett bolag lättare blir granskad av 

skattemyndigheten om bolaget inte haft en revisor. Han menar att revisorn gör en del av 
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skattemyndighetens arbete eftersom det blir en trygghet för skattemyndigheten att kunna se 

om ett bolags förvaltning har godkänts av en revisor. 

 

Respondenten tror att ägarna lägger stor vikt på vad revisorn har för yttrande om 

ansvarsfrihet. Han menar att det är revisorn som granskar bolaget fullt ut och att de då har en 

stor makt i det. Respondenten tycker att ”har revisorn några synpunkter så känns det som att 

dem är viktiga. Man vet att det fungerar också, är revisorn nöjd så är det ju bra” (Peter 

Jansson 081205). 

 

På frågan om det är värt kostnaderna som revisionen innefattar, jämfört med den risk som kan 

uppstå för bolaget då ingen granskar styrelsen, så menar respondenten att det är värt 

kostnaderna i bolag som har många anställda, mycket maskiner och där omsättningen är hög. 

Han anser att det inte är värt kostnaderna i små bolag som har mycket liten verksamhet och 

menar att det måste dras en gräns där. Respondenten anser att mindre bolag som endast har 

några få anställda inte behöver ha revision då kostnaden blir onödig men för bolag som har 

fem till tio anställda så bör revisionen finnas kvar. Han menar att ”Det blir ju för dem 

anställdas skull med, en trygghet att revisorn finns. Finns det ingen så ger det inga bra 

signaler till dem anställda för dem vill ju känna att det är ett väl fungerande system. För 

revisorn granskar ju allting till exempel företagsförsäkringar, löner med mera och påpekar 

allting som är fel. Hur ska de anställda veta det om de inte har någon som granskar det, utan 

då ska de lita på ägaren och han kan ju säga lite vad han tycker ” (Peter Jansson 081205). 

 

Peter Jansson menar att hans bolag kommer fortsätta att anlita en revisor även om 

revisionsplikten försvinner. Han anser att den kostnad som revisionen medför får bolaget ändå 

tillbaka bland annat för att han själv känner sig mer noggrann då en revisor granskar bolaget. 

 

Intervju med Peter Jansson 2008-12-05 

 

 

4.3 Externa styrelsemedlemmar 
 

I empirins sista avsnitt presenteras intervjuerna med respondenterna som har egenskap av 

extern styrelsemedlem, vilka är Tommy Pettersson och Janne Sandberg. 

 

4.3.1 Intervju med Tommy Pettersson 

 

Tommy är auktoriserad redovisningskonsult. Han är även extern styrelseordförande i fem 

bolag och extern styrelseledamot i ett bolag. Bland dessa bolag ingår Ergotea AB och Falles 

AB. Extern styrelseledamot innebär att han inte är ägare i bolagen, utan endast tillsatt som 

styrelsemedlem. Tommy är även ägare till flera bolag där han sitter med i styrelsen. 

 

Förvaltningsrevisionen anser respondenten vara viktig ju mer komplext ett bolag är. Tommy 

Pettersson menar att i bolag som är väldigt små så finns det inget att granska och 
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förvaltningsrevisionen blir då rätt ointressant i sådana bolag. Respondenten tror även att 

kommunikationen mellan bolag och revisor har betydelse för förvaltningsrevisionen där 

vikten ligger i att revisorn ger vettiga synpunkter till styrelsen. Han menar ”Om 

förvaltningsrevisionen leder till råd och utveckling så är den viktig” (Tommy Pettersson 

081202).  

 

Revisorns yttrande av ansvarsfrihet anser respondenten vara särskilt viktig för externa 

styrelseledamöter. Han menar att ägare i ett bolag har en viss kontroll medan en extern 

styrelsemedlem kan drabbas av ansvar, utan att veta om det, för något som en annan person 

har gjort. I små bolag så anser respondenten att det aldrig kommer till att revisorn avstyrker 

ansvarsfrihet då revisorn påpekar innan om det uppstår problem. Tommy Pettersson menar att 

”är det några problem så löser man det för man vill ha ansvarsfrihet. Motsatsen till 

ansvarsfrihet är ju ansvar, att man blir personligt ansvarig för bolaget” (Tommy Pettersson 

081202). 

 

Respondenten anser att ägarna lägger stor vikt vid revisorns uttalande om ansvarsfrihet 

eftersom ägare vill ha ansvarsfrihet i ett bolag. Vidare tror respondenten att i praktiken så 

rättar sig ett bolag efter revisorns uttalande och menar även att ”Om man frågar hundra 

småbolag vem det är som beviljar ansvarsfrihet så kommer de säga att det är revisorn men 

det är det ju inte, revisorn tillstyrker ju bara ansvarsfrihet” (Tommy Pettersson 081202). 

 

Tommy Pettersson anser att i de bolag som han är extern styrelsemedlem så är han aktivare i 

sitt styrelsearbete ”men det beror på att man blir vald, att det passar ens personlighet, att 

ägarna tycker att man har något att tillföra”. (Tommy Pettersson 081202) Vidare menar han 

att de som är passiva i sitt arbete ofta är ägare som sitter i styrelsen. Respondenten berättar att 

han medverkat i en styrelse som bestod av nio ägare och en personalrepresentant där alla 

ägare gjorde olika nytta och menar att styrelsen säkerligen hade fungerat bra om bara hälften 

av ägarna hade deltagit i styrelsen. Respondenten anser att ett problem i småbolag kan vara att 

en styrelse blir operativ där risken ligger i att de går in och driver bolaget. Han menar att det 

måste gå att särskilja de olika rollerna som ägare, styrelsemedlem och VD eftersom de lätt 

kan flyta ihop. 

 

När det gäller revisorns granskning av styrelsen så anser Tommy Pettersson att styrelsen ska 

bedömas som en grupp och hur de arbetar tillsammans. Han menar att en revisor kan vända 

sig till styrelseordförande vid eventuella frågor men kan även ha ett möte med hela styrelsen 

där det tas upp vad som är bra eller mindre bra i rutinerna. 

 

Om det är värt de kostnader som revisionen innefattar jämfört med den risk som kan uppstå 

för bolaget då ingen granskar styrelsen så menar respondenten att det är värt det i de bolag 

som ska ha revisor, där det tillför någonting. De bolag som ska ha en revisor anser 

respondenten vara alla bolag som har anställda för att se hur bolaget hanterar löner och 

skatter. Vidare menar han att de bolag som har stora banklån och krediter ska bli granskade av 

en revisor då en styrelse vill ha det bekräftat att allt står rätt till. Slutligen anser respondenten 

att de bolag som har externa styrelseledamöter ska bli granskade och de bolag, även små, som 
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har komplexa affärer, exempelvis utlandsaffärer, ska ha revision. Respondenten anser att de 

bolag som har mycket liten verksamhet inte behöver ha revision och menar att det inte är värt 

kostnaden i dessa bolag. Här tycker Tommy Pettersson att bolagen istället kan ha någon form 

av ett förenklat intyg eller att en revisor istället granskar vissa poster. Angående kostnaden för 

revision så anser respondenten att bristen på revisorer har drivit upp priset och att kraven på 

revisorerna är höga vilket medför att de får dokumentera mycket och det blir därmed en högre 

kostnad. 

 

Om revisionsplikten avskaffas så tror Tommy Pettersson att för de bolag som har externa 

styrelseledamöter så kommer revisionen inte att försvinna. Han menar att ”Där kommer man 

fortsätta på frivillig basis att ha revision, man vill att någon tittar på det. Det har ett 

mervärde” (Tommy Pettersson 081202).  

 

Intervju med Tommy Pettersson 2008-12-02 

 

4.3.2  Intervju med Janne Sandberg 

 

Janne är auktoriserad redovisningskonsult. Han har arbetat i ett flertal stora bolagsstyrelser, 

men just nu sitter han inte med i några av dessa bolag. Han är ägare till några bolag och sitter 

där med i bolagens styrelser som ledamot och VD. 

 

På frågan om förvaltningsrevisionen är viktig så menar respondenten att det beror på hur 

komplext ett bolag är. Janne Sandberg menar att ett bolag där ansvar ligger i olika avdelningar 

och nivåer så är förvaltningsrevisionen viktig så att det sker en genomlysning av bolaget. Han 

anser även att det är viktigt i de bolag som har delägarskap där ägarna även är verksamma i 

bolaget, då det är intressant att en förvaltningsrevision genomförs så att delägarna vet att alla 

gör det som är överrenskommet. Respondenten menar att det är mindre viktigt i ett 

ensambolag eftersom det inte finns några fler beslutsnivåer och att det då bara blir en själv 

som granskas. Han menar att en revisor istället kan granska att ägaren sköter sig. 

 

Respondenten anser att revisorns yttrande om ansvarsfrihet är viktig för passiva ägare som 

står för kapital i ett bolag. Janne Sandberg menar att ”Desto fler personer som inte har insyn i 

verksamheten, där man har utsett en styrelse att leda förvaltningen mellan två 

bolagsstämmor, så är det utav högsta vikt att dem som står utanför vet att revisorn föreslår 

ansvarsfrihet eller icke” (Janne Sandberg 081204). Respondenten menar att likt vikten vid 

förvaltningsrevisionen så bör viktigheten med yttrande om ansvarsfriheten även bedömas 

efter hur komplext ett bolag är. Han anser att i ett ensambolag så kan ansvarsfrihet vara bra, 

men menar att det bara är en själv att stå till svars inför då. För styrelseledamöter är det viktigt 

att få ansvarsfrihet utifrån revisorns yttrande och den revision som har skett menar Janne 

Sandberg. 

 

Hur stor vikt som ägarna lägger på revisorns uttalande om ansvarfrihet tror respondenten 

beror på hur året har varit. Han menar att då ett bolag har haft dålig ekonomi och det inte har 
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fungerat normalt så finns det mer engagemang än när ett bolag har uppgång med 

utomordentliga resultat. Respondenten menar att ansvarsfrihet innebär att styrelsen har inom 

sitt mandat fullgjort vad ägargruppen har haft för förväntningar inom ramen för samtliga lagar 

och föreskrifter. Revisorn kan upptäcka i sin granskning om styrelsen har brutit mot till 

exempel brottsbalken, miljöbalken eller skatteverkets regler. Janne Sandberg menar då att 

”det är nog så att ägarna borde lägga större vikt på det, så att revisionen inte bara i det 

avseendet vill ha en revisor som skriver på” (Janne Sandberg 081204). 

 

Om man både är styrelseledamot och arbetar i bolaget så menar respondenten att rollerna 

måste särskiljas, något som kan vara svårt. Han menar att ”Alldeles för många sätter sig på 

för många stolar; nu är jag ägare, produktionschef och ordförande och då blir det 

jättekonstigt” (Janne Sandberg 081204). Som styrelse menar respondenten att de ska ge 

direktiv och leda bolaget och för den anställde ska det finnas en arbetsbeskrivning. 

 

Janne Sandberg tror att alla bolag som har någon slags omfattande verksamhet, där det finns 

myndighetstillsyn på bolaget, så kommer det krävas revision. I många bolag som har en 

okomplicerad verksamhet med få eller inga anställda, så är respondenten tveksam till om det 

ska behövas revision men anser däremot att någon med god kunskap inom redovisning 

behövs i ett sådant bolag så att ett bokslut kan upprättas. Vidare tror respondenten att kravet 

på revision kommer finnas då det gäller finansiering för ett bolag. 

På frågan om det är värt de kostnader som revisionen innefattar så menar respondenten att 

kostnaden är värt om det uppkommer problem i bolaget för då är kostnaden låg. Han menar 

att en revision i ett mindre bolag kostar omkring 10 000 – 20 000 kronor medan ett rättsligt 

problem i ett bolag inte går att lösa för under 20 000 kronor. Janne Sandberg menar att det 

även går att se det från skattemyndighetens sida, ”de kommer att ha ett kryss när man utför 

deklarationer för bolaget. Det krysset ska man kryssa i om någon, revisor eller auktoriserad 

redovisningskonsult, har granskat och upprättat bokslutet. Sitter det inget kryss så kommer ju 

skattemyndigheten och granskar det bolaget. Nästa steg är att man granskar dem som haft en 

auktoriserad redovisningskonsult och sista steget är att granska dem där det finns revisorer. 

Sen så kan det bli stickprov i alla bolag men den här riktade revisionen så tar man först dem 

som inte har någon kontroll”(Janne Sandberg 081204). 

 

Om revisionsplikten avskaffas så kommer respondenten bara att sitta med i en styrelse som 

granskas av en revisor. Han menar i egenskap av extern ledamot att ”i och med att jag kliver i 

så blir jag ansvarig för vad VD och ledamöter håller på med i bolaget, det slår tillbaks på 

mig” (Janne Sandberg 081204). Han skulle i så fall hellre arbeta på konsultbasis då ansvaret 

bara ligger inom ramen för konsultuppdraget. 

 

Intervju med Janne Sandberg 2008-12-04 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras intervjuerna (respondenternas svar) utifrån agentteorin. 

5.1 Principaler, agenter och den oberoende parten 
 

Grundtanken med agentteorin är att det uppstår en relation mellan en uppdragsgivare 

(principal) och en uppdragstagare (agent). Av de intervjuer som genomförts har det påträffats 

olika relationer mellan olika parter. Sven Ekholm som är en auktoriserad revisor är en 

oberoende part som är tillsatt av principalen. Hans uppdrag bygger på att kontrollera agenten.  

Janne Sandberg kan både ses som en principal och agent. Han är delvis ägare i några bolag 

men samtidigt som han har haft uppdrag att vara agent i bolag. Tommy Petterssons uppdrag 

består till stor del av agentuppdrag. Han sitter som agent i olika bolag och har därmed blivit 

vald av olika principaler. Relationen som Liselotte Eriksson Dahl och Tommy Eriksson har 

skiljer dem åt. Deras uppdrag är detsamma, båda är principal och agent. Skillnaden är att 

Liselotte är VD, en roll som tillsätts av agenten, medan Tommy är styrelseordförande, ett 

uppdrag som tillsätts av principalerna. För Mikael Lund och Peter Janssons del är de både 

principal och agent. De är även VD i bolagen, vilket innebär att de som ägare även har full 

insyn i verksamheten.  

 
 

5.2 Analys utifrån principalen 
 

Principalen anlitar en oberoende part inte bara för att få kontroll över styrelsen, utan även för 

att Aktiebolagslagen säger så. Den oberoende parten spelar större roll då det är osäkra tider 

och det går dåligt för bolagen, menar Janne Sandberg. Detta ses utifrån den bedömning som 

respondenten gör om ägarna lägger stor vikt vid revisorns uttalande om ansvarsfrihet. Det kan 

då vara ett större kontrollbehov för principalen som inte vet något om agentens gömda 

information. Är det bra tider så är den gömda informationen inte lika viktig. Principalen kan 

bedöma agentens kompetens utifrån företagets utveckling. Går det bra så ifrågasätts inte 

informationen på samma sätt som när det går dåligt. Vidare menar Janne Sandberg att om en 

ägare står långt bort från verksamheten så är det viktigt att förvaltningsrevisionen och 

ansvarsfrihet ges mer uppmärksamhet.  

 

Principalen vill ha någon slags kontroll. Ju fler ägare det är i ett bolag desto viktigare med en 

revisor som granskar styrelsen, menar respondenterna. Sven Ekholm menar om ett bolag har 

en större ägarkrets, med fler än tio ägare, så är det viktigt att revisorn uttalar sig om 

ansvarsfrihet då en enskild ägare inte får granska revisionen. Principalen kan därmed själv 

inte ta del av agentens gömda information men kan använda den oberoende parten som sitt 

verktyg för detta. Vidare menar Sven Ekholm att den enskilda ägaren inte vet något om 

andras skötsel av bolagets förvaltning och om revisionsplikten försvinner så finns det ingen 

som granskar detta. Utredningens förslag är att de med en aktieägarminoritet med minst tio 

procent ska ha rätt att kräva en revisionsberättelse från företaget. En enskild principal med 

mindre än en tio procent i aktieägande kan då inte anlita en oberoende part om 
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revisionsplikten avskaffas, utan flera principaler måste tillsammans gå med på att en 

oberoende part ska anlitas. Kontrollbehovet måste då finnas hos flera principaler för att kunna 

granska agenten. 

 

En agent anlitas enbart om den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden. Detta kan 

återkopplas till ägare som anlitar externa styrelsemedlemmar. Där vill ägarna ha kontroll, gör 

styrelsen något fel så får dem avgå, anser några av respondenterna. Mikael Lund menar att om 

revisorn påpekar att en styrelseledamot inte skött sitt uppdrag så får den personen avgå. 

 

Det kontrakt som upprättas mellan agent och principal kan återkopplas till bolagsordningen 

och de lagar och föreskrifter som styrelsen måste följa. Där står det vad styrelsen ska göra och 

följa vilket borde vara medvetet då en person träder in i en styrelse. Då får principalen en 

säkerhet på att agenten följer uppdraget, annars strider de mot lagar och föreskrifter, något 

som revisorn tittar på i förvaltningsrevisionen. Risken uppstår då ingen granskar att det 

efterlevs. Janne Sandberg och Tommy Pettersson menar att för de bolag som består av flera 

ägare, har omfattande verksamhet, stora banklån eller har externa styrelseledamöter, ska en 

revisor granska förvaltningen. Då minskar risken för ägarnas kontroll av att styrelsen sköter 

sig. De behöver inte vara delaktiga i styrelsens arbete, utan kan få en efterkontroll av detta 

genom revisorn. 

 

Idag så är denna kontroll lagstadgad men om revisionsplikten försvinner så bedömer 

respondenterna att kontroll av styrelsen ändå kommer att ske för de bolag som behöver det. 

Här kommer de passiva ägarna in som inte kan ha den kontrollen annars. Mikael Lund anser 

att om han som ägare skulle bli passiv och släppa taget mer om bolaget så skulle han ändå ha 

någon som kontrollerar styrelsen. Janne Sandberg menar att revisorns uttalande om 

ansvarsfrihet är viktig för passiva ägare som endast står för kapital. Därmed kan man se att ett 

kontrollbehov kommer att finnas kvar för de ägare som inte är insatta i förvaltningen. 

Kontrollbehovet för ensamma ägare som även driver bolaget kommer inte vara detsamma 

eftersom det inte finns något att granska. De granskar då sig själva vilket gör att agentteorin 

kan förkastas. Tommy Pettersson menar att de bolag som är väldigt små så finns det inget att 

granska, det går bara till på ett sätt och förvaltningsrevisionen blir då ganska ointressant. 

 

Ägarna har också ett behov av att revisorn är tillförlitlig, enligt respondenterna. Detta kan de 

få genom det lagstadgade där regler om revisorns oberoende tas upp. Som principal behöver 

man kunna lita på den oberoende parten och veta att den tillför något mer än en 

namnteckning. Tommy Pettersson anser att revisionen ska leda till något positivt, där revisorn 

kommer med synpunkter som är kloka och vettiga. Tommy Eriksson tycker även det är viktigt 

att revisorn konsulterar och ger feedback så att man får något tillbaka av revisorn. Mikael 

Lund menar att han måste kunna förlita sig på de experter som anlitas och litar han inte på sin 

revisor så byts den personen ut. Detta kan återkopplas till det kontrollbehov som principalen 

känner att den behöver. Om revisorn agerar som ett verktyg för ägarna så behöver den 

personen även tillföra något så att ägarna blir tillfredställda. 
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5.3 Analys utifrån agenten 
 

De respondenter som är externa styrelsemedlemmar tänker inte vara med i en styrelse som 

inte granskas av en revisor. Janne Sandberg menar att han då hellre arbetar på konsultbasis så 

att ansvaret han har bara hamnar inom ramen för konsultuppdraget. Här visas att den 

oberoende parten inte bara är till för principalens intressen utan också för agenten. Styrelsen 

strävar efter att få ansvarsfrihet, alltså att följa de regler som finns för att även tillfredsställa 

sig själva, enligt respondenterna.  

 

Ett uppdrag som agent kan innebära vissa risker som att ansvaret ligger hos hela styrelsen. Att 

då bli granskad är en garanti för att allt har skötts korrekt. Enligt några av respondenterna så 

träffas revisor och styrelse innan yttrande om ansvarsfrihet ges och är det då några 

förvarningar om misskötsel så kan problemen rättas till innan revisionsberättelsen skrivs. Det 

kan innebära en trygghet för de övriga styrelsemedlemmarna att alla som är involverade i 

bolagets förvaltning då blir granskade. 

 

Som extern styrelseledamot är man mer aktiv, enligt Tommy Pettersson. Då är 

styrelsemedlemmen en ren agent som anlitas av principalen och förhållandet blir mer specifikt 

som agentteorin förespråkar. Som extern ledamot är anlitningen till för principalens behov av 

det och arvode utlovas allt efter vad som bestäms i kontraktet. Genom kontraktet kan det vara 

så att en extern ledamot arbetar mer aktivt som agent, då den oberoende partens granskning 

som leder till en anmärkning, även drabbar agenten. Ägarna kan låta styrelsen avgå genom 

bolagsstämman, vilket gör att man som agent då vill arbeta för att gynna principalen, annars 

förlorar agenten sin betalning. 

  

 

5.4 Analys av principal och agent 
 

Många av respondenterna är både agent och principal, inom ett och samma bolag. Då blir 

principal – agentteorin lite annorlunda. Det går inte att tala om ett upprättande av kontrakt 

mellan dessa, då de är samma person. I vissa fall är då den oberoende partens granskning 

onödig. Detta gäller enligt respondenterna för mindre okomplicerade bolag som består av 

endast en ägare. Den oberoende parten är då obefogad enligt respondenterna eftersom det inte 

finns något att granska. I dessa fall där agent och principal är samma person, vilket gäller för 

flera av respondenterna, så kan den oberoende parten ha betydelse för andra utomstående 

intressenter. Enligt Tommy Pettersson så ska det finnas en oberoende part som granskar ett 

bolag om det finns anställda, om bolaget har stora banklån och om ett bolag har komplexa 

affärer. För de anställda är revisorn viktig eftersom det då blir en trygghet för dem att det är 

ett väl fungerande system, enligt Peter Jansson. Då anlitas den oberoende parten av andra 

kontrollbehovsskäl, men det är ändå upp till ägarna att anlita en revisor om revisionsplikten 

försvinner, eftersom de har bestämmanderätt för bolaget. 
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Sven Ekholm och Janne Sandberg menar att en revisor behöver granska bolag där det är 

delägarskap och då de är verksamma i bolaget. Sven menar att revisorn granskar 

ansvarsfriheten för att ägarna ska kunna veta att alla sköter sin del av bolaget och likaså 

menar Janne att det är intressant att veta att delägarna gör som är överenskommet. Den 

oberoende parten anlitas då för att informationen mellan de olika parterna är gömd och den 

information som delägarna vill ha av varandra kan vara deras kompetens eller efterfrågan. Då 

agentteorin menar att om en part har mer information än den andra så försöker den parten att 

använda den till sin fördel. Då kan revisorn vara till hjälp för samtliga delägare genom att 

granska de områden där parterna är verksamma.  

 

Ett problem då principal och agent är samma person är att kunna hålla isär dessa parter. Janne 

Sandberg menar att om en person både arbetar som till exempel produktionschef och 

samtidigt är styrelseledamot så måste dessa roller kunna särskiljas, vilket kan vara svårt. 

Tommy Pettersson menar att detta kan vara ett problem i mindre företag, där styrelsen lätt kan 

bli operativ.  

 

En gemensam anledning för både agent och principal att anlita en oberoende part är att annars 

blir bolaget ändå granskad av skatteverket. Enligt Peter Jansson så gör revisorn en del av 

skatteverkets arbete genom att granska de delar som berör skatter. Det blir då en trygghet för 

skatteverket att bolaget granskas av en revisor. Janne Sandberg säger att deklarationen 

kommer att vara utformad med en ruta där man kryssar i om bolaget har blivit granskad av en 

revisor. Är deklarationen inte ikryssad så kommer skatteverket att granska det bolaget, då det 

inte finns någon kontroll. Vidare menar Liselotte Eriksson Dahl att granskningen som 

revisorn utför kan uppfattas som att bolaget är mer seriös på marknaden, om revisionsplikten 

försvinner, något som kan bli en konkurrensfråga på marknaden, att man är ett reviderat 

företag. Några respondenter menar alltså att revisorn inte bara är till för ägare och styrelse, 

utan även för utomstående intressenter. Den oberoende parten har då en annan betydelse än 

vad agentteorin talar för. Detta gäller framförallt då ägare och styrelse är samma personer. 

 

Två av de respondenter som är ägare till aktiebolag kommer att fortsätta att ha en revisor som 

granskar bolaget även om revisionsplikten försvinner. Mikael Lund som också är ägare 

kommer ha kvar någon slags extern kontrollant som granskar bolaget. Därmed kommer alla 

respondenter som är ägare välja att anlita en oberoende part, även fast det inte är lagstadgat. 

Motiveringen till detta enligt Mikael Lund är att som ägare vill han ha kvar en 

kontrollmekanism. Agentteorin förespråkar att ägarna vill kunna försäkra sig om att styrelsen 

fullgör sina uppgifter och tar sitt ansvar, något som kan kontrolleras genom den oberoende 

parten, vilket stämmer in på de respondenter som är ägare. 

 

Janne Sandberg som är extern styrelsemedlem kommer bara gå med i en styrelse om den 

granskas av en revisor, då ansvaret ligger hos hela styrelsen. Tommy Pettersson som också är 

extern styrelsemedlem tror att revisionen kommer att finnas kvar i de bolag som har externa 

styrelseledamöter, då det har ett mervärde. Peter Jansson som sitter med i sitt bolags styrelse 

kommer att fortsätta ha en revisor om revisionsplikten försvinner. Detta beror delvis på att 

han känner sig mer noggrann då en revisor granskar bolaget. Den oberoende parten har då 
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betydelse för både principal och agent, både utifrån principalens kontrollbehov och från 

agentens ansvar. 

5.4.1 Analys av kostnader i relation mellan principal och agent 

 

Kostnader för att kontrollera att agenten agerar på ett sådant sätt som principalen förväntar 

sig, så kallad Monitoring cost, kan vara då en oberoende part tillsätts som kontrollerar 

agenten. Detta kan kopplas till om det är värt kostnaderna att ha en revisor. Liselotte Eriksson 

Dahl menar att många revisorer har för hög timpenning, men hon kan tänka sig att betala en 

högre timpenning för att få en bra revision. De kostnader som hänförs till den oberoende 

parten strävar agenten och principalen att bli positiv, något som kan ses i Liselottes fall. Där 

kan kostnaden för revision få vara hög om hon då får en oberoende part som ger feedback och 

något tillbaka. Då blir kostnaden positiv eftersom revisionen medför ett värde som dem får 

tillbaka genom revisorns feedback. 

 

I de fall där Monitoring cost inte blir positiv kan vara där kostnaden inte är relevant i 

förhållande till vad revisorn gör. Mikael Lund menar att om en revisor granskar bokföring och 

årsredovisning, skriver under och sedan kommer en dyr räkning från revisorn, då är det inte 

värt kostnaden. Den oberoende parten behöver alltså tillföra något mer för att kostnaden ska 

bli positiv för principalen. Monitoring cost är inte heller positiv för ett litet aktiebolag med 

liten verksamhet. Tommy Pettersson menar att de bolag som har en mycket liten verksamhet 

där är det inte värt kostnaderna för revision. Även Peter Jansson tycker inte att kostnaderna 

för revision är värt i mindre bolag. Liselotte Eriksson Dahl och Tommy Eriksson tror att valet 

att ha revision beror mycket på hur bolaget står ekonomiskt. Mindre bolag som har stora 

kostnader av revision kan komma att välja bort revisorn för att spara in pengar. Orsaken till 

att kostnaderna då inte är positiva kan vara att relationen mellan principal och agent inte är 

normal, utan de är ofta samma person som är de två parterna.  

 

Sven Ekholm menar att styrelsen kan bli skadeståndsskyldig för viss misskötsel. En 

försäkring för ansvarsfrihet och förvaltning är då vanligt att ha i bolaget. Detta kan hänföras 

till Bonding cost, som är kostnader för att vidmakthålla och samordna relationen mellan 

principal och agent. Principalen kan kompenseras av misskötseln genom försäkringen och får 

därmed en garanti för att bolaget inte ska komma till skada genom agentens försummelse.  

 

 

5.5 Analys av den oberoende parten 
 

Respondenterna menar att ägarna lägger stor vikt vid vad revisorn uttalar sig om. Tommy 

Petterson tror till och med att många småbolag tror att det är revisorn som beviljar 

ansvarsfrihet, fast revisorn bara uttalar sig om detta. Liselotte Eriksson Dahl lägger stor vikt 

på revisorns uttalande då det skapar trygghet för alla ägare. Likaså tror Tommy Eriksson att 

medlemmarna i den ekonomiska föreningen lägger stor vikt på vad revisorn har att säga. Peter 

Jansson menar att revisorerna har en ansenlig makt då de granskar företaget fullt ut och att 

ägarna lägger stor vikt vid revisorns uttalande om ansvarsfrihet. Den oberoende parten blir då 
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en nyckelperson för principalens beslut om ansvarsfrihet. Revisorn blir ett viktigt verktyg för 

ägarna för att de ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet på bolagsstämman. 

 

Mikael Lund menar att om ingen yttrar sig om ansvarsfrihet så kan styrelseledamöter driva 

företaget för sin egen vinnings skull och de som i så fall kommer att ställa styrelsen för ansvar 

är ägarna som då ändå kommer att anlita en extern granskare. Därmed tror Mikael Lund att en 

extern granskare i många fall kommer anlitas först då något händer. Janne Sandberg tror att 

ägarna lägger mer vikt på revisorns uttalanden då bolaget haft dålig ekonomi eller liknande. 

Utifrån dessa bedömningar kan det tänkas att en oberoende part inte anlitas förrän principalen 

känner en oro över att agenten missköter sitt uppdrag, om revisionsplikten avskaffas. 
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6. Slutsats 
I följande avsnitt redogörs de slutsatser som forskarna till denna uppsats har kommit fram 

till.  

 

Respondenterna anser att förvaltningsrevisionen är viktig i aktiebolag som är mer komplexa. 

Dessa bolag är enligt respondenterna där det finns delägarskap, externa styrelseledamöter, 

anställda och de som har stora banklån och krediter. Även i de bolag där det finns passiva 

ägare bör det finnas kvar revision enligt flertalet av respondenterna. Respondenterna menar att 

det finns ett kontrollbehov i dessa bolag, där det då är betydelsefullt att en revisor granskar 

förvaltningen. 

 

De aktiebolag som inte behöver ha kvar förvaltningsrevisionen och där den är mindre viktig 

är enligt respondenterna de bolag som är små med okomplicerad verksamhet och som bara 

består av en ägare. Respondenterna menar att där finns det inget att granska eftersom det inte 

finns någon annan att stå till svars inför om något missköts. 

 

En slutsats som då går att dra utifrån respondenternas svar är att förvaltningsrevisionen är 

viktig i de aktiebolag som har en mer omfattande verksamhet med utomstående intressenter 

som inte själva är involverade i bolagets förvaltning. Förvaltningsrevisionen är även viktig i 

de bolag som har externa styrelsemedlemmar där ägarna inte ensamma förvaltar bolaget. 

Vidare kan en slutsats dras om att förvaltningsrevisionen är mindre viktig i de bolag som 

består av endast en ägare och som har en okomplicerad verksamhet. 

 

Den del av förvaltningsrevisionen som berör revisorns uttalande om ansvarsfrihet anser 

respondenterna vara viktig för passiva ägare och externa styrelseledamöter. De respondenter 

som är berörda av att vara externa styrelsemedlemmar anser att revisorns yttrande om 

ansvarsfrihet är viktigt för dem då ansvaret ligger hos hela styrelsen och att de själva berörs 

av andra ledamöters agerande. För de passiva ägarna är revisorns yttrande om ansvarsfrihet 

viktigt då de inte själva har någon insyn i bolagets förvaltning, anser några av respondenterna. 

De menar att ägare lägger stor vikt vid revisorns uttalande om ansvarsfrihet, eftersom ägare 

vill ha ansvarsfrihet och att denna kontroll skapar trygghet bland ägarna. 

 

Respondenterna anser att revisorns uttalande om ansvarsfrihet inte är viktigt i små bolag. Likt 

de övriga delarna av förvaltningsrevisionen så menar respondenterna att det endast är en själv 

som ställs för ansvar då bolaget består av en ägare, varför ansvarsfriheten inte är lika väsentlig 

som i mer komplexa aktiebolag.  

 

Utifrån respondenterna kan en slutsats berörande ansvarsfriheten dras. Denna slutsats är att 

det är viktigt att revisorn uttalar sig om ansvarsfrihet för de aktiebolag som har externa 

styrelseledamöter. Detta anser både ägare och de externa styrelseledamöterna själva vara 

viktigt. Ägarna betraktar det som viktigt då de vill ha kontroll att styrelsen sköter sig och får 

det då kontrollerat av revisorn. Det är framförallt viktigt för de passiva ägarna som inte själva 

har insyn i bolagets förvaltning. De externa styrelseledamöterna anser det vara viktigt för att 
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de själva berörs utav hur alla i styrelsen agerar. Vidare kan en annan slutsats dras om 

ansvarsfriheten som är att den är mindre viktig i små bolag med ensamma ägare, vilket kan 

sammankopplas med respondenternas svar angående förvaltningsrevisionen i sin helhet.   

 

De respondenter som är ägare kommer att fortsätta att anlita en revisor eller en extern 

granskare till sina bolag även om revisionsplikten försvinner. De respondenter med egenskap 

av externa styrelsemedlemmar anser att revisionen ska finnas kvar för de bolag som har 

externa styrelseledamöter. Tre av respondenterna menar att förvaltningsrevisionen är särskilt 

viktig för de externa styrelsemedlemmarna. Därmed kan en slutsats dras att även om 

revisionsplikten försvinner så kommer de respondenter som är ägare till aktiebolag att behålla 

granskning av bolaget och de respondenter som är externa styrelsemedlemmar vill att bolag 

som har externa styrelseledamöter ska granskas av en revisor. 

 

Respondenterna anser att revisionskostnaden är dyr men de kommer ändå att ha kvar 

granskningen av förvaltningsrevisionen då de anser att det är värt det fast kostnaden är hög. 

De menar att det har ett värde bland annat genom den konsultation och feedback som kan fås 

genom revisorn. Utifrån detta kan en slutsats dras att revisionskostnaden är dyr men att den 

höga kostnaden är värdig om revisorn även tillför något mer som till exempel konsultation till 

bolaget. 

 

Tre av respondenterna diskuterar bortskaffandet av revisionsplikten utifrån 

skattemyndighetens perspektiv och menar att ett bolag lättare kan bli granskat av 

skattemyndigheten om ingen revision har genomförts i bolaget, vilket då medför att ett bolag 

ändå kommer anlita en revisor. En slutsats som kan dras utifrån dessa respondenter är att även 

om revisionsplikten försvinner så kommer aktiebolag ändå att välja revision då risken för att 

bli granskad av skattemyndigheten ökar om ingen revisor har granskat bolaget. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Nedan följer förslag till vidare forskning inom ämnet förvaltningsrevision. Förslagen bygger 

på att forskarna under uppsatsens gång har funnit nya intressanta infallsvinklar.  

 

 

 Då respondenterna till uppsatsen anser att förvaltningsrevisionen är mindre viktig i 

små bolag så skulle det vara intressant att se hur personer som driver små aktiebolag 

ställer sig till förvaltningsrevisionen och om de tänker ha kvar den granskningen om 

revisionsplikten försvinner. 

  

 Vidare forskning inom ämnet kan med fördel göras om bortskaffandet av 

revisionsplikten träder i kraft. Då kan det vara intressant hur aktiebolag har påverkats 

av bortskaffandet och om förvaltningsrevisionen fortfarande är vanligt förekommande 

i mindre bolag. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide till revisor 

 

 Hur stor vikt tror du att ägarna lägger på revisorns uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen, vid årsstämman? 

 

 Yttrande om ansvarsfrihet, är det viktigt? För- och nackdelar? 

 

 Förvaltningsrevision, är det viktigt? För- och nackdelar? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide till externa styrelsemedlemmar  
 

 Förvaltningsrevisionen, är det viktigt? 

 

 Yttrande om ansvarsfrihet, är det viktigt? för vilka? 

 

 Hur stor vikt tror du att ägarna lägger på revisorns uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen, vid årsstämman? 

 

 Har du någon insikt i hur de andra styrelseledamöterna sköter sina uppdrag? 

 

 Tycker du det är viktigt att revisorn granskar de andra i styrelsen? 

 

 Är det värt de kostnader som revisionen innefattar, jämfört med den risk som kan 

uppstå för bolaget då ingen granskar styrelsen? 

 

 Om revisionsplikten avskaffas, hur tror du att det kommer påverka styrelseuppdragen, 

kommer du lita på att ledamöter och VD sköter sina uppdrag? 

 

 Om ingen revisor yttrar sig om ansvarsfrihet, vad skulle din bedömning om beviljad 

ansvarsfrihet då grundas på? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide till ägare i aktiebolag 
 

 Förvaltningsrevisionen, är det viktigt? 

 

 Yttrande om ansvarsfrihet, är det viktigt? för vilka? 

 

 Hur stor vikt tror du att ägarna lägger på revisorns uttalande om ansvarsfrihet för 

styrelsen, vid årsstämman? 

 

 Tycker du det är viktigt att revisorn granskar styrelsen? 

 

 Är det värt de kostnader som revisionen innefattar, jämfört med den risk som kan 

uppstå för bolaget då ingen granskar styrelsen? 

 

 Om revisionsplikten avskaffas, hur tror du att det kommer påverka styrelseuppdragen, 

kommer du lita på att ledamöter och VD sköter sina uppdrag? 

 

 Om ingen revisor yttrar sig om ansvarsfrihet, vad skulle din bedömning om beviljad 

ansvarsfrihet då grundas på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


