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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som med sina insatser har hjälp oss att 
genomföra vår uppsats. 

Vi vill tacka våra respondenter från olika bolag som med ett positivt bemötande har tagit 
sig tid att medverka i våran enkät och bidragit med värdefull information.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Hult, som med sin kunskap och sitt 
stora engagemang gett oss vägledning genom denna process. 

Till sist vill vi även tacka våra opponenter för deras rekommendationer och kritik som har 
hjälp oss att förbättra uppsatsen.  

 

Jönköping den 12 december 2008 

 

 

 

_______________     _______________  

Johanna Lago    Emma Orvinder 
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Examinator: Wramsby, Gunnar 
 
Datum:  2008-12-08 
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Sedan 1988 har det i Sverige varit lagstadgad revision för alla aktiebolag. 

Denna revision innefattar både räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Enligt en 
svensk utredning om den lagstadgade revisionen för alla bolag är det föreslaget att förvlat-
ningsrevisionen skall avskaffas helt. Om denna tas bort försvinner även revisorns uttalande 
om att bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ledningens inställning och nytta av för-

valtningsrevisionen samt att utreda ifall även ledningen främjas, genom en förbättrad och 
smidigare relation till ägarna, av förvaltningsrevisionen. 

Metod: För att uppnå syftet med uppsatsen har en internetbaserad enkät med en kvanti-

tativ insamlingsmetod använts. Denna undersökning har skickats via mail till styrelse och 
vd genom ett tillgänglighetsurval. Utöver detta har även en litteraturstudie gjorts för att in-
hämta sekundär data.  

Teori och referensram: För att kunna analysera det empiriska materialet har fyra teo-

rier använts. Dessa är principal-agent teorin, teorin om asymmetrisk information, bolags-
styrning samt förtroendeteorin, som presenteras tillsammans med en grundläggande refe-
rensram för att innebörden av teorierna lättare ska kunnas förstås 

Slutsats: Förvaltningsrevision värderas enligt respondenterna som något positivt då den-

na underlättar samspelet mellan ägare och ledning. Således är förvaltningsrevisionen väldigt 
viktig för ledningen men denna kan även ersättas då det endast är ett verktyg för att minska 
avståndet mellan ägare och ledning.   
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Abstract 

 
Background: Sweden has since 1988 had a statutory audit for all registered companies. 

This audit contains both auditing of the company’s financial reports and management au-
dit. A Swedish investigation about the statutory audit suggests that management audit 
should be revoked for all registered companies. If this audit is revoked so is also the ac-
countant’s statement on freedom of liability for the board and CEO.  

Purpose: The purpose of this thesis is to review the managements stand and use for 

management audit. Further the purpose is to investigate weather the management foster 
from management audit due to a better and more flexible relation towards the owners.   

Method: To obtain the purpose of this thesis an internet based survey with a quantitative 

method has been used. This survey has been sent by mail to board members and CEOs ac-
cording to an availability selection. Besides this a literature review has been made to collect 
secondary data.  

Theory and frame of references: In order to be able to analyse the empirical find-

ings four theories have been used. These are the principal-agent theory, theory on asym-
metric information, corporate governance and the theory of trust. They are presented to-
gether with a fundamental frame of references in order to make the content of the theories 
clearer.  

Conclusion: Management audit is according to the respondents something good since it 

facilitates the interaction between the owners and the management. Hence the manage-
ment audit is important but not crucial for the management while it is merely a tool used to 
decrease the distance between the owners and the management.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt ges en bakgrund till uppsatsens ämne följt av problemformulering och uppsatsens syfte. Vi-
dare kommer definitioner och avgränsningar av vikt för uppsatsen presenteras. Kapitlet avslutas med en 
disposition över kommande kapitel.   

1.1 Bakgrund 

Det har sedan länge funnits ett behov för ägare att få deras bolag granskade av en utomstå-
ende part för att säkerställa att deras intressen tas i anspråk och för att kontrollera att led-
ningen förvaltar bolaget på bästa sätt. Behovet uppstår när bolag blivit så stora att ägare 
inte längre styr ensamma över bolaget. (Morgan och Engwall, 1999) Sedan 1988 har svens-
ka aktiebolag haft en lagstadgad skyldighet att få sina räkenskaper granskade av en kvalifice-
rad revisor, något som snart kommer att förändras (SOU 2008:32). I den lagstadgade 
granskningen ingår dels granskning av räkenskaper men även granskning av ledningens 
förvaltning av bolaget, förvaltningsrevision (SOU 2007:56). Granskning av ledningens för-
valtning sker för att kunna säkerställa att styrelsen och VD (här efter kallad ledningen) har 
fullgjort sina åtaganden (ABL 9 kap). Enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv om lagstad-
gad revision (78/660/EEG), har det sedan 1978 varit möjligt för medlemsstaterna att be-
fria små bolag från revisionsplikten. I direktivet ingår inte den del som i Sverige kallas för 
förvaltningsrevision. Enligt en utredning gjord av International Standards on Accounting 
(ISA) strider inte förvaltningsrevisionen mot det åttonde direktivet. Det åttonde direktivet 
handlar om den lagstadgade revisionen för EU:s medlemsländer. Enligt direktivet står det 
alla länder fritt att implementera andra regler, om de inte strider mot direktivet. Direktivet 
eftersträvar att regler ska gagna unionens bästa och medföra en ökad trovärdighet för års-
redovisningen. (SOU 2007:56)  

Sveriges regering tillsatte den 7 september 2006 en utredning för att klarlägga huruvida re-
visionsplikten bör avskaffas eller inte. Bo Svensson, utredningens huvudman, presenterade 
sitt slutliga resultat i september 2008, då det klargjordes att plikten ska avskaffas samt för-
slag på hur detta ska implementeras. Många är positiva till förslaget, såväl företag, näringsliv 
och revisorer, ser en nytta med att ha en efterfrågestyrd revision (Precht, 2008). Dock kvar-
står en hel del frågetecken, dels angående hur avskaffandet ska implementeras samt hur 
oron från Skatteverket och Kronofogdsmyndigheternas angående risken för ökad brotts-
lighet och svårare kontroller, ska bemötas. (Engerstedt & Åkersten, 2008) Hans Börsvik, 
som är vice vd på Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att det är viktiga att ställa sig 
frågan, vad som händer om bolagen släpper på den egna kvaliteten och de interna kontrol-
lerna samt vad som händer i näringsliv och samhälle, som har vant sig vid att ha tillgång till 
kvalitetssäkrad finansiellt rapportering (Hans Börsvik, 2008).  

Bo Svenssons utredning föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas helt, för alla bolag 
oavsett om de i övrigt kommer ha revisionsplikt eller inte, då den kostar bolagen 10 pro-
cent av revisionsarvodet (Precht, 2008a). Detta skulle innebära att revisorn inte kommer att 
granska ledningens förvaltning av bolaget och då heller inte lämna ett uttalande om beviljad 
ansvarsfrihet till ägarna på bolagsstämman. Idag är det endast Sverige och Finland som har 
lagstadgad förvaltningsrevisionen. Finland har avskaffat revisionsplikten men har valt att 
behålla förvaltningsrevisionen. (SOU 2008:32) En undersökning gjord av Clara af Eken-
stam, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, visar att 75 procent av ak-
tieägarna anser att bolagsstämman inte kan fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelse om re-
visorn inte gett någon vägledning i frågan. Om förvaltningsrevisionen tas bort i och med 
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förslaget om avskaffandet av revisionsplikten försvinner också revisorns uttalande om hu-
ruvida bolagsledningen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej. (Balans, 2008) 

Finansinspektionen, Riksbanken och Ekobrottsmyndigheten säger nej till avskaffad för-
valtningsrevision, flertalet andra remissorgan föreslår en fortsatt utredning. Svenskt När-
ingsliv anser att den kan avskaffas men att ansvarsfrihetsinstitutet skall utredas särskiljt. 
(Precht, 2008b) 
 

1.2 Tidigare studier 

Tidigare studier som berör förvaltningsrevisionens nytta och betydelse presenteras under. 
Syftet med att presentera tidigare studier är att bredda inblicken i ämnets problematik samt 
kunna bidra med andra synsätt i uppsatsens process. Författarna har valt att presentera två 
studier, en undersökning av Clara af Ekenstam auktoriserad revisor på Öhrlings Pricewa-
terhouseCoopers, och en magisteruppsats från Handelshögskolan vid Göteborgs Universi-
tet. 

I en rapport gjord av Clara af Ekestam på uppdrag av FAR SRS framkommer det att den 
viktigaste frågan på en bolagsstämma enligt ägarna själva är beslutet om att godkänna sty-
relse och VD:s förvaltning. Rapporten handlar om aktieägares syn på ansvarsfrihet för sty-
relseledamöter och bolagsstämmans betydelse. I studien tillfrågades 100 aktieägare i 11 sto-
ra börsbolag. Vad som dock också framkom i rapporten var att sextio procent inte anser att 
bolagsstämman är viktig alls samt att sjuttio procent av de tillfrågade ägarna inte ens närva-
rar på bolagsstämman.  En rapport om aktieägares syn på ansvarfrihet för styrelseledamöter 
och bolagsstämmans betydelse (Balans, 2008). 

I Magisteruppsatsen, Förvaltningsrevision En nödvändig tradition eller bör Sverige anpassa sig?, av 
Sebastian Sandberg, Camilla Sanneborn och Erika Svensson från Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet, undersöks vad ett slopande av förvaltningsrevisionen skulle innebä-
ra utifrån ett revisorsperspektiv samt hur revisorer tror slopandet kommer att påverka 
ägarna. I uppsatsen belyses att revisorerna anser det vara viktigt för ägarna att ha tillgång till 
oberoende information om hur bolaget förvaltas. Ytterligare anser revisorerna att ansvars-
frihetsfrågan inte kan tas upp utan att ägarna har något underlag. I nu läget är förvaltnings-
revisionen detta underlag. Dock påpekas också att för revisorerna är granskningen av ett 
bolags förvaltning både svår och involverar viss subjektivitet då ingen konkret vägledning 
finns samt att alla bolag ser olika ut. Deras slutsats är således att från ett revisorsperspektiv 
kan man slopa förvaltningsrevision men revisorerna tror inte att den borde slopas från ett 
ägarperspektiv.     

Dessa underökningar visar att tidigare studierna gjorda inom ämnet förvaltningsrevision, i 
stor utsträckning, är gjorda ur ägarnas perspektiv. Detta för att undersöka om och hur förv-
latningsrevision och revisorn är till nytta för ägarna. Av studierna framgår det inte hur led-
ningen ser på granskningen som görs av deras arbete samt vad ledningens inställning till 
förvaltningsrevision är. Dessutom visas inte vilken nytta ledningen har av förvaltningsrevi-
sion. Slutligen, studierna utgår ofta från ägarna och ämnar att bevisa om teorierna bakom 
revision är riktiga. 
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1.3 Problem 

Separationen av ägandet och förvaltningen av ett bolag kan medföra problem avseende av-
stånd och förtroende mellan ägarna och ledningen. För att minska risken för att intresse-
konflikter ska uppstå så finns revisorn. Relationen ledningen, ägarna och revisorn illustreras 
i figuren under. I relationen ägare och ledning är revisorn den utjämnande och kontrolle-
rande parten som ska kontrollera ledningen och beakta ägarnas och samhällets intresse.  

 

Figur 1.3-1: Problemsituation (Egen bearbetning) 

Ägarna har stor nytta av revisorn, både när det gäller kontroll, informationsutjämning och 
tillitsskapande. Något som visat sig i Magisteruppsatsen, Förvaltningsrevision En nödvändig tra-
dition eller bör Sverige anpassa sig? Men frågan är om även ledningen har nytta av revisorn både 
gällande kontroller av räkenskaper och rutiner, samt i deras relation till ägarna? För med-
lemmarna i ledningen personligen bör revisorns utsaga angående beviljande av ansvarsfri-
het på bolagsstämman, vara av väsentlig betydelse för dem. Detta då revisorns rekommen-
dationer, som de tidigare studierna påvisar, idag ligger till grund för aktieägarnas beslut att 
bevilja ledningen ansvarsfrihet eller inte. För ledningen innebär beviljad ansvarsfrihet att 
aktieägarna godkänner deras arbete och frånsäger sig möjligheten att väcka skadestånd mot 
ledningen.  

Om förvaltningsrevisionen avskaffas uppstår osäkerhet om vilka konsekvenser detta kom-
mer få för ägarna, ledningen och samhället. Hur ska ägarna kunna kontrollera att ledningen 
förvaltar bolaget korrekt? Hur ska samhället kunna tillgodogöra sig objektiv information 
om bolagets skötsel? Om revisorn inte längre ska ta ställning till ledningens förvaltning av 
bolaget samt lämna ett utlåtande uppstår problematiken hur aktieägare ska kunna bevilja 
ledningen ansvarsfrihet på bolagsstämman? Vidare kan diskuteras om avskaffandet av för-
valtningsrevisionen kommer leda till att frågan om ansvarsfrihet kommer tas bort på bo-
lagsstämman. Vilket frambringar frågeställningen; vilka som då kommer vilja att ta på sig 
ansvaret i ledningen för ett bolag? Så komplexiteten med att avskaffa förvaltningsrevisio-
nen är frågan om vilka grupper, ägarna, ledningen eller samhället, som har nytta av förvalt-
ningsrevisionen och i vilken utsträckning ett avskaffande kommer att påverka. Syftet med 
att avskaffa förvaltningsrevisionen är att underlätta för bolagen samt reducera de kostnader 
som förvaltningsrevisionen medför. Ändock kan frågan ställas, vem som gynnas av avskaf-
fandet och vem som försummas?    

ÄGARNA 

LEDNINGEN 

FÖRVALTNINGSREVISION 



 

 
4 

1.4 Problemavgränsning 

Författarna har valt att avgränsa undersökningsområdet till att endast fokusera om ledning-
en har en positiv inställning till förvaltningsrevision samt ifall ledningen ser någon nytta 
med förvaltningsrevisionen. Problemavgränsningen illustreras i figuren under, då den röda 
pilen symboliserar problemet. Författarna har valt att undersöka ledningens relation till för-
valtningsrevision eftersom förvaltningsrevisionen borde vara viktig för ledningen då det, i 
författarnas ögon, är ledningen som kommer att drabbas i stor utsträckning om förvalt-
ningsrevisionen avskaffas. För på vilka grunder ska ägarna besluta om ledningen beviljas 
ansvarsfrihet? Kommer ledningen vilja ta på sig ansvaret om de inte beviljas ansvarsfrihet?  

 

Figur 1.4-1: Problemavgränsning (Egen bearbetning) 

Författarna har inte valt att fokusera revisorns relation till ledningen eller ägarna då revisorn 
är den som utför förvaltningsrevisionen på uppdrag åt ägarna. Därmed tror författarna att 
objektiviteten i denna fråga är svårt för revisorn att beakta.  

Inte heller har författarna valt att inrikta sig på ägarnas relation till ledningen eller revisorn, 
då det oftast är ägarna som vill ha revisionstjänster för att se hur ledningen sköter bolaget. 
Det känns därför naturligt att de är positiva till förvaltningsrevisionen, något som bekräftas 
genom Clara af Ekenstams undersökning.  

1.5 Problemformulering 

Som framställts i tidigare studier gestaltas ägarna som de primära förmånstagarna av för-
valtningsrevision. Även revisorernas åsikter tas hänsyn till i debatten. Dock utelämnas of-
tast ledningens åsikter samt påverkan av förvaltningsrevision. De problem som sålunda 
uppstår är en skev bild av förvaltningsrevisionens betydelse då alla parter i relationen inte 
tas hänsyn till.  Där av vill författarna till denna uppsats undersöka huruvida ledningen ser 
någon nytta med förvaltningsrevisionen. 

Som stöd för uppsatsens har följande punkter utformats för att användas som riktlinjer un-
der arbetsprocessen.  

 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens betydelse i relationen och informa-
tionsflödet mellan ledning och ägare. 

o Minskar förvaltningsrevisionen separationen mellan ägare och ledning?  

Ämnar att undersöka hur teorin principal-agent och teorin om asymmetrisk information kan relateras till 
figur 1.3-1, samt om det föreligger en omvänd förmånsordning i teorierna såsom figur 1.4-1 illustrerar. 
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 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens påverkan på frågan om ansvarsfrihet. 

o Ser ledningen en koppling mellan beviljandet av ansvarsfrihet och förvalt-
ningsrevision? 

Avser att få klarhet i hur ledningen uppfattar förvaltningsrevisionens betydelse i frågan om ansvarsfrihet 
samt undersöka hur om det finns en relation mellan ledningen och revisorn (se figur 1.4-1) som underlättar 
för ledningen att bli beviljad ansvarsfrihet. 

 Ledningens syn på revisorns utsagors betydelse i relationen mellan ledning och 
ägarna. 

Åsyftar att utreda hur och om ledningen drar nytta av förvaltningsrevisionen vid bolagsstämman. Finns re-
lationen mellan ledningen och förvaltningsrevisionen, som figur 1.4-1illustrerar, samt om den finns, påver-
kar den positivt eller negativt?   

 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens inverkan på ägarnas förtroende till led-
ningen. 

o Kommer avskaffandet av förvaltningsrevisionen påverka ägarnas förtroen-
de till ledningen? 

Kan förvaltningsrevisionen användas av ledningen som ett verktyg för att skapa förtroende till ägarna? Om 
så är fallet, har då inte ledningen lika stor nytta av förvaltningsrevisionen som ägarna?  

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ledningens inställning och nytta av förvaltnings-
revisionen, samt att utreda ifall även ledningen främjas, genom en förbättrad och smidigare 
relation till ägarna, av förvaltningsrevisionen. 
 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen med uppsatsen är bland annat Regeringsutredningen, revisorer för framtiden 
och ansvarsfrihetsinstitutet. Uppsatsens målsättningar är att den ska kunna användas i väg-
ledande syfte när det gäller ledningens inställning till avskaffandet av förvaltningsrevisionen 
samt deras uppfattning och förvaltningsrevisionens påverkan på ansvarsfrihet.   
 

1.8 Definitioner 

 Med ledningen menas i denna uppsats både styrelseledamot samt VD för ett bo-
lag. Författarna har valt att benämna dessa två med ett gemensamt namn då syftet 
inte är att undersöka skillnader mellan dessa två. 
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1.9 Disposition 
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METOD 
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EMPIRI 

 

ANALYS 

 

SLUTSATS 

Detta kapitel inleddes med en bakgrund till uppsatsens ämne 
följt av problemavgränsning och formulering samt syfte. Vidare 
presenterades målgruppen för arbetet samt definitioner. Kapitlet 
avslutas här med en disposition över kommande kapitel. 

Kapitlet inleds med en presentation av arbetssätt, insamlings- och 
undersökningsmetod. Vidare utreds val av respondenter, bearbet-
ning och analys samt slutligen tillförlitlighet och metodproblem.  

Här presenteras en reflektion över de valda teorierna samt en 
presentation av principal- agent teorin, teorin om asymmetrisk 
information, förvaltningsrevision, teorin om bolagsstyrning samt 
teorin om förtroende. 

I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit i den  
webbaserade enkäten. Resultatet presenteras uppdelat på olika 
ämnesområden som användes i enkäten. Avslutningsvis presente-
ras resultatet från tidigare 

Detta kapitel inleds med ett resonemang kring empirin baserat 
på problemformuleringen i relation till teorierna; principal-agent, 
asymmetrisk information, bolagsstyrning samt förtroende 

I det avslutande kapitlet presenteras sammanfattande slut-
satser avseende syftet följt av förslag till fortsatta studier.  

 



 

 
7 

2 Metod och genomförande 

Metod och genomförande presenteras genom arbetssätt, insamlings- och undersökningsmetod, val av respon-
denter, bearbetning och analys, tillförlitlighet samt metodproblem.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Objektivitet är något som eftersträvas när forskning utförs, detta speciellt då man söker ge-
nererbara lösningar. Att genomföra en forskning innebär mängder med tolkningar och sub-
jektiva bedömningar av forskaren. Dennes bild av verkligheten speglar hur data tolkas och 
analyseras. (Jacobsen, 2002) Därav uppstår diskussionen huruvida en forskning kan vara 
objektiv. För att ge läsare en bättre bild av hur datan har tolkats och vilka värderingar som 
författarna haft, ges en grundläggande bild av olika filosofier samt författarnas ståndpunk-
ter.       

Positivism och hermeneutik är två motpolerna inom forskningsfilosofi, som illustrerats i fi-
gur 2.1-1. Positivism intar synsättet att ontologin, läran om varat, styrs av lagmässighet samt 
att kunskap tillgodogörs genom att studera den objektiva verkligheten med objektiva tillvä-
gagångssätt. Hermeneutiken däremot hävdar att det inte finns generella lagar för hur världen 
ser ut. Det finns ingen objektiv verklighet som kan studeras utan verkligheten är uppbyggd 
av människor och måste därav studeras genom att undersöka människans uppfattning av 
verkligheten. (Jacobsen, 2002) Författarna har valt att luta sig mot den positivistiska sidan 
men avstår inte helt från den hermeneutikiska filosofin. Författarna har en syn på verklig-
heten att den är skapad av människan men tror sig ändå kunna mäta inställningen till pro-
blemet på ett tillräckligt objektivt sätt för att skapa värde åt uppsatsen.      

 
Figur 2-1: Vetenskapsfilosofier (egen bearbetning) 

Författarnas val att luta sig mot det positivistiska synsättet får även konsekvenser i valet av 
metod. Att utgå ifrån att uppsatsens problem kan studeras i en objektiv verklighet gör att 
en viss metodväg lämpar sig bättre. Den positivistiska och den hermeneutiska filosofin as-
socieras med olika tillvägagångssätt som illustreras i figur 2.1-2 (Jacobsen, 2002). Avvikel-
sen författarna har gjort är frågan om deduktiv och induktiv strategi, författarna har valt 
abduktion, en kombinerad strategi då författarna utgår ifrån teori till empiri men fortsätter 
sedan från empiri till nya teorier.        
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Filosofier Positivism Hermeneutik 

Ontologi Lagmässighet Unika interaktioner 

Kunskapsteori Objektiv verklighet Social komplex verklighet 

Metod 

   Forskningsansats    

 

 

   Metodansats 

Deduktiv 

Individualistisk 

Distans 

Neutralitet och objektivitet 

Siffror 

Induktiv 

Holistisk 

Närhet 

Subjektiv 

Ord 

Figur 2.1-2: Relationen mellan vetenskapsfilosofi och metod (Jacobsen, 2002) 

 

2.2 Forskningsansats 

Inför en undersökning, finns vissa kriterier som undersökarna måste reflektera över för att 
kunna hålla ett konsekvent ställningstagande till svarsobjekten samt undersökningen. Dessa 
förhållningspunkter är de som kan utläsas under metod i figur 2.1-2, ovan.    

Författarna till denna uppsats har valt en abduktiv ansats, då denna kombinerar det deduk-
tiva och induktiva tillvägagångssättet. Detta för att författarna utgår ifrån befintliga teorier 
men ämnar också mäta populationens inställning till problemet för att nå fram till analys 
och slutsats. En deduktiv strategi för att samla in data används inte på grund av att man då 
endast utgår från teorin till empiri. Desamma för den induktiv strategi då tillvägagångssättet 
det omvända, då utgår man ifrån empiri som leder till teori. (Jacobsen, 2002)  

En holistisk ansats innebär att man studerar vad som händer i en grupp, ett samhälle eller 
organisation under en längre tid. Detta för att kunna kartlägga det komplexa samspel som 
existerar. Den individualistiska ansatsen går ut på att den enskilda människan är den vikti-
gaste källan till information, exempelvis en persons svar på en enkät. (Jacobsen, 2002) En 
individualistisk ansats tillämpas, då syftet är att mäta enskilda personers åsikter vid en speci-
fik tidpunkt och inte att förstå samspelet som dessa personer ingår i. 

Närhet eller distans mellan forskaren och forskningsobjektet är ett dilemma alla forskare 
står inför. Fördelen med distans sägs vara den ökade objektiviteten då man minimerar ris-
ken att forskaren som person påverkar resultatet, detta genom att forskaren håller ett av-
stånd till forskningsobjektet. Emellertid anses avståndet ibland som negativt och man främ-
jar då närhet. Detta för att forskaren mer djupgående ska ha möjlighet att förstå sig på 
forskningsobjektet, genom dennes reaktioner och kroppsspråk. (Jacobsen, 2002) Författar-
na har valt en metod där distansen kommer vara relativ stor till forskningsobjekten. Detta 
anser författarna gynna uppsatsen då svarsobjekten troligen kommer svara mer sanningsen-
lig då svarsobjekten intar en anonym roll. Ändock kvarstår problematiken med neutralitet 
och objektivitet.  

Att nå neutralitet och objektivitet är ett dilemma som är sammankopplat med vilken forsk-
ningsfilosofi man främjar. Inom det positivistiska synsättet kan objektivitet och neutralitet 
uppnås då man mäter en objektiv verklighet med objektiva mätinstrument, såsom enkäter 
och undersökningar medan inom det hermeneutiska synsättet är objektivitet och neutralitet 



 

 
9 

svårare att uppnå då forskarens åsikter och värderingar hela tiden anses påverka tolkningen 
och resultatet. (Jacobsen, 2002) Författarna anser sig uppnå tillfredställande neutralitet och 
objektivitet genom att distansera sig från svarsobjekten för att studera problematiken.     

 

2.3 Metodansats           

Vid insamling av data kan man välja att anta en kvantitativ eller en kvalitativ inriktning 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Författarna har valt en kvantitativ ansats då författar-
nas ämnar undersöka en större population. Målsättningen är att få en generaliserbar över-
blick av inställningen till förvaltningsrevisionens betydelse för ledningen. Fördelen med att 
använda en kvalitativ metod är dess statistiska mätbarhet (Bell & Bryman, 2003). Dessutom 
är kvantitativ metod fördelaktigt när man vill undersöka en större population samt få jäm-
förbar och generaliserbar data (Eliasson, 2006). Kvalitativa studier har inte valts då en 
djupgående förståelse av en mindre undersökningsgrupp inte medför det generaliserbart 
och mätbara resultat som uppsatsen ämnar uppfylla (Saunders, et al, 2007).  

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primär data 

Primär information är data som erhålls direkt från källan, utan några mellanhänder. Denna 
data kan insamlas bland annat genom observationer, intervjuer, enkäter samt case studier. 
(Bell, 2006) Författarna har valt att insamla den primära data genom en webbaserad enkät, 
riktad mot ledningen i bolag.    

2.4.2 Sekundär data 

Sekundär data är information som hämtats från en mellaninstans (Bell, 2006). Författarna 
har använt sekundära informationskällor från eller via Jönköpings Högskolebibliotek. För-
fattarna har använt sig av böcker, tidskrifter, artiklar, rapporter och andra undersökningar i 
syfte att få bred kunskap inom ämnet. Vikt har lagts på att använda flera källor inom varje 
område för att säkerställa att informationen är pålitlig och korrekt. Generellt ges det i litte-
raturen stöd för de olika teorierna, något som tyder på tillförlitlig information. Artiklar är 
hämtade från facktidningar såsom Balans. Informationen som hämtats från Internet har till 
stor del erhållits från FAR Kompletts databas samt andra pålitliga sidor såsom Sveriges Re-
gerings hemsida och FAR SRS. Författarna är medvetna om att informationen innehåller 
subjektiva bedömningar och har med denna utgångspunkt kritiskt granskat informationen. 
Ändock kan författarna se en styrka i att inta vinklad information för att få kunskap om 
olika synvinklar och åsikter inom ämnet.  

2.4.3 Insamlingsmetod 

Vid en kvantitativ studie kan data insamlas på flera olika sätt. Vanligast är att man genom-
för ett frågeformulär eller enkät. Detta kan göras via post, mail, telefon och vid personliga 
intervjuer. Vid valet av vilken metod som ska användas måste flera olika aspekter beaktas i 
relation med syftet till uppsatsen. (Trost, 2007) Kriterier författarna ansåg som viktiga är 
följande:  

 Kostnadsaspekter: Syftar på de kostnader som är relaterade till de olika metoderna  
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 Tidsaspekten: Snabbheten i att utföra samt att få in svar från svarsobjekten 

 Svarsprocent: Hur stort bortfall som kan förväntas 

 Populationen: Vilka grupper som undersöks, dess förmåga att fylla i ett frågeformulär 

 Objektivitet: Vilken effekt författarna har möjlighet att påverka svarsobjekten (inter 
vjuareffekt) 

 Frågeformulärets komplexitet: Svarsobjektens möjlighet till förklaringshjälp av frågor 

 Upplevd anonymitet: Hur anonym kommer svarsobjekten vara. (Jacobsen, 2002) 

Författarna har valt att utföra en webbaserad mail enkät. Detta då kostnaderna är relativt 
låga, samt snabbheten i att få ut enkäten till populationen. Dessutom öppnas möjligheten 
för författarna att nå en större population i syfte att säkerställa att återfå ett tillräckligt stort 
svarsantal. Därtill tros intervjuareffekten bli liten då svarsobjekten behåller en distans till 
författarna. Nackdelen med vald metod är svarsprocenten, då ett mail lätta kan förbises i 
mängden eller bli spärrat som skräppost. Med detta i åtanke, skapade författarna en mail 
från google, gmail, som används för att kommunicera med respondenterna. Dessutom har 
författarna har försökt att undvika att mailen ska förbises genom att inte skicka mail innan 
helgen eller vid dagens slut då mottagare nästföljande arbetsdag vanligtvis möter en stor 
mängd mail. Dessutom kan påminnelse mail lätt skickas ut för att i slutändan lyckas få in 
ett tillräckligt stort antal svar.     

Författarna har valt bort telefonenkät samt personliga intervjuer på grund av tidsaspekten 
och risken för intervjuareffekt då möjligheten uppstår att författarna påverkar svaren ge-
nom betoningar, röstläge och uttryck. Även postenkät har valts bort då det i jämförelse 
med mailenkät har högre kostnad samt större möjlighet till bortfall då svarsobjektet både 
måste öppna, fylla i samt uppsöka en postlåda för att returnera enkäten. 

2.4.4 Utformning av frågeformulär 

Vid utformningen av frågeformuläret måste reflek-
tioner göras över, hur frågorna ska ställas, vad som 
är syftet med frågorna och vilken metod som ska 
användas. Författarna har valt att utgå ifrån en 
konkretiseringspyramid för att precisera hur frågorna 
ska se ut. En konkretiseringspyramid innebär en 
förtydning av frågorna i flera steg, se figur 2.4.4-1. 
Första steget, teoretiskt begrepp, innebär att det över-
gripande problemet, i detta fall, ledningens inställ-
ning gentemot förvaltningsrevision. Därefter kon-
kretiseras ämnet i ett eller flera led genom att ställa 
frågan, vad kan ledningen ha åsikter om? Ansvars-
frihet? Förtroendets påverkan? (Jacobsen, 2002) 
Då konkretiseringen har utförts i relation till upp-
satsens problem kan en sammanlänkning göras 
mellan enkätens frågor (se bilaga 2) och modellen över problemformuleringen. Figur 2.4.4-
2 nedan, exemplifierar hur författarna utgått när frågorna utformats. Då uppsatsen ämnar 
undersöka huruvida ledningen finner nytta av förvaltningsrevisionen, har alla frågor utgått 
ifrån ledningens perspektiv.  

Figur 2.4.4-1: Konkretiseringspyramid  
(Egen bearbetning) 

Ledningens inställning gent-
emot förvaltningsrevision 

Vad kan ledningen 
ha åsikter om? 

Ansvarsfrihet?    

Förtroende? 
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 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens betydelse i relationen och informationsflödet mellan 
ledning och ägare. 

 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens påverkan på frågan om ansvarsfrihet. 

o Ser ledningen en koppling mellan beviljandet av ansvarsfrihet och förvaltningsrevision? 

 Ledningens syn på revisorns utsagors betydelse i relationen mellan ledning och ägarna. 

 Ledningens syn på förvaltningsrevisionens inverkan på ägarnas förtroende till ledningen. 

o Kommer avskaffandet av förvaltningsrevisionen påverka ägarnas förtroende till ledning-
en? 

Efter preciseringen av frågorna beaktas hur svarsalternativen skulle se ut. Det finns olika 
metoder att använda beroende på hur man vill använda resultatet. Man kan dela in i tre 
mätnivåer, nominell, ordinal och metrisk (Jacobsen 2002). Författarna har valt att utforma frå-
geformuläret med både nominella och ordinala frågor. Nominella frågor är exempel kön, 
ålder och bostadsort, frågornas svar tillåter endast att man kan kategorisera svarsobjekten 
(Edling & Hedström, 2003). De nominella frågorna är inte nödvändiga för att uppfylla 
uppsatsens syfte men författarna har ändock valt att ta med de för att kunna få en uppfatt-
ning om ifall skillnaderna i svaren uppstått på grund av faktiska skillnader eller att de kan 
härledas till en specifik grupp. Ordinala frågor medför att man förutom att gruppera svars-
objekt efter tillhörighet också kan rangordna svaren och därigenom mäta attityder (Edling 
& Hedström, 2003). De ordinala frågorna syftar att mäta ledningens attityder gentemot 
uppsatsens problem och har använts för att kunna besvara syftet. Det tredje tillvägagångs-
sättet är metriska frågor, då man inte bara kan gruppera svarsobjekten och rangordna sva-
ren utan också mäta exakta skillnader (Jacobsen, 2002). Metriska frågor har valts bort då 
författarna inte ansåg det nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. Metriska frågor hade 
visat exakta skillnader mellan svarsalternativ något som inte är tvunget då författarnas syfte 
är att mäta inställningen till olika påståenden.  

Svarsalternativen kan vara öppna eller icke-öppna (Jacobsen, 2002). Författarna valde att 
bara ha icke-öppna svarsalternativ, det vill säga att de tillfrågande fick svara på en skala mel-
lan instämmer helt till instämmer inte alls.  Förhoppningarna med icke-öppna svarsalterna-
tiv var att få en större jämförbarhet samt fokusering på den valda frågeställningen. Nedan 
visas ett exempel på hur frågorna slutligen presenterades för respondenterna. 

Figur 2.4.4-2: Problemformulering med ledningen i fokus (egen bearbetning) 

ÄGARNA 

LEDNINGEN 

FÖRVALTNINGSREVISION 
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Inga tester av enkäten är genomförda, dock har författarna diskuterat frågorna med utom-
stående personer för att få deras uppfattning om vad frågorna avser att mäta, samt se hur 
någon utan bakgrunds information tolkar frågorna.  

2.4.5 Urval av population 

Den teoretiska populationen är alla de enheter som kan undersökas. (Jacobsen, 2002) I det-
ta fall är den teoretiska populationen alla styrelseledamot samt VD:ar i svenska bolag som 
omfattas av förvaltningsrevisionens avskaffande, således inga noterade bolag. Att utföra en 
totalundersökning, det vill säga, undersöka hela den teoretiska populationen (Eliasson, 
2006) är i detta fall näst intill omöjligt. Därav måste ett urval göras ur populationen. För att 
säkerhetsställa att urvalet blir så representativt som möjligt bör man identifiera målgruppen 
och besluta hur urvalet ska utföras, slumpmässigt, systematiskt, stratifierat eller sannolik-
hetsurval. (Jacobsen, 2002) Författarna har inte kunnat säkerställa urvalet utan valt popula-
tion på tillgänglighet. Detta då tillgången till information om bolag som skulle vara nöd-
vändig för att kunna utföra någon av de andra metoderna har varit begränsad. Dessutom 
har den begränsade tidsaspekten spelat stor roll i valet av metod, då de andra insamlings-
metoderna hade krävt mer tid. De nackdelar som kan uppstå med att använda detta urvals 
sätt är att undersökningen kan bli missvisande, ifall den utvalda populationen inte represen-
terar den totala populationen.  

Generellt används ett urval på 30 eller fler respondenter i kvantitativa undersökningar. I 
enklare undersökningar kan även ett mindre antal vara tillräckligt, fast då läggs ännu större 
vikt på att urvalsgruppen ska vara representativ för hela populationen. (Balnaves & Caputi, 
2001) Författarnas målsättningar blev således att insamla minst 30 svar för att kunna färdig-
ställa undersökningen. Att ha en målsättning på 30 respondenter, skulle kunna anses som 
en för liten population att undersöka. Men författarna ansåg, med stöd från flera vägledan-
de litteraturer, att i denna undersökning, som är relativt liten skulle det inte vara nödvändigt 
med ett större antal respondenter. Dessutom såg författarna svårigheter att insamla svar då 
processen att nå rätt personer inte varit den ultimata. 

2.4.6 Genomförande 

Urvalsgruppen kontaktades genom mail. Problemet för författarna var att hitta mailadresser 
direkt till styrelseledamot och VD:ar, så i de flesta fall skickades mailet till bolaget, där bo-
laget ombeddes att vidarebifoga mailet till rätt personer, se figur 2.4.6-1. Denna procedur, 
att först få bolaget att öppna mailet, läsa och sedan skicka vidare för att ytterligare en per-
son ska behöva öppna mailet, läsa samt svara på enkäten, har varit uppsatsens riskmoment. 

Figur 2-2.4.4-3: Enkätfråga 
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På grund av detta förväntades bortfallet att bli stort. Författarnas målsättningar var att in-
samla minst 30 svar och för att lyckas med det, skickades enkäten ut till 300 bolag. 

      

 

Figur 2.4.6-1: Utskickningsprocess (egen bearbetning) 

 

I den utförda bortfallsanalysen får författarna fram en svarsprocent på cirka tio procent. 
Som analysen visar är bortfallet stor, detta tror författarna beror på att mailet fallit bort nå-
gonstans i processen. För undersökningens vidkommande tror författarna inte att bortfal-
len kommer skapa någon skevhet då urvalet av populationen skett på tillgänglighet.  

 

2.5 Bearbetning och analys 

Då datan har insamlats via en webbaserad enkät sammanställs informationen i listor via 
webbsidan. Författarna har sedan utfört olika mätinstrument på informationen och sam-
manställt resultatet i diagram och tabeller från Excel (se bilaga 1). Nedan visas ett exempel 
på hur enkäten sammanställts genom webbsidan.   

 

Figur 2.5-1: Sammanställning av resultat via webbenkäten 

2.5.1 Hur informationen ska analyseras 

Författarna har valt att endast utföra analyser på frågorna separat genom absoluta, propor-
tionella och procentuella fördelningar. 

De använda mätinstrumenten som används presenteras nedan:   

Medeltal: Visar det genomsnittliga resultatet på varje fråga.  

Medianen: Mäter var mittpunkten är bland respondenternas svar. 

Min och max värden: Visar vilket värde som är det största respektive minsta värdet i 
 den aktuella frågan 
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Variationsvidd: Är skillnaden mellan min och max värden, visar spridningen på 
 svaren. 

Modalvärde: Vilket är det svarsalternativ som flest respondenter valt. 

Modulprocent eller procent andel: Mäter spridningen av svaren i varje fråga. (Jacobsen, 
2002) 

Främst har medeltalet och modulprocenten används, detta då medeltalet ger en bild av hur 
populationen har svarat men blir missvisande ifall det finns extremvärden bland svaren. 
Därav har även modulprocenten används för att visa spridningen inom varje fråga.  

2.5.2 Hur tillförlitliga är våra slutsatser 

Tillförlitlighet är inte hur bra eller dåligt man använd sig utav en viss metod eller modell 
utan är i hur stor utsträckning man verkligen har mätt det undersökningen avser att mäta. 
Det som måste beaktas är den interna och externa tillförlitligheten samt utformningen av 
undersökningen. (Balnaves & Caputi, 2001)  

Intern tillförlitlighet innebär övergripande, ifall man mätt det som undersökningen ämnar 
att undersöka så att slutsatser faktisk kan dras från undersökningen (Jacobsen, 2002). Inter-
na tillförlitligheten anser författarna sig uppnått genom att använda en konkretiserings py-
ramid för att fokusera frågorna i enkäten. Dessutom har diskussion genomförts om frågor-
nas innehåll och om hur de tolkas för att förbättra fokuseringen. Författarna anser sig kun-
na dra slutsatser om de problem som de presenterat. Dock hade undersökningen kunnats 
förbättras genom att förutom en kvantitativ underökning även genomföra en kvalitativ un-
dersökning för att kunna dra bredare slutsatser om vad respondenterna menar, exempelvis 
har undersökningen visat att respondenterna anser att det finns andra tillvägagångssätt för 
att bevilja ansvarsfrihet än genom förvaltningsrevision, om även en kvalitativ undersökning 
genomförts skulle författarna kunnat få en mer djupgående förståelse om vilka andra alter-
nativ som respondenterna referera till.               

Extern tillförlitlighet innebär hur väl undersökningens urval representerar populationen 
(Balnaves & Caputi, 2001). Detta kan analyseras genom bortfallsanalys samt hur urvalet av 
populationen genomförts (Jacobsen, 2002). Då författarna gjort populationsurvalet på till-
gänglighets grunder det vill säga rent slumpmässiga grunder, kan inte den externa tillförlit-
ligheten fastställas. Författarna har inte haft möjlighet att kartlägga hur populationen ser ut 
och därigenom inte heller kunnat basera sitt urval på detta. Dock anser författarna att de 
resultat som går att utläsa från undersökningen ändock är användbara genom att de påvisar 
en antydan på hur attityden mot problemet ser ut inom populationen.                

 

2.6 Metodproblem 

De metodproblem som författarna haft i sin undersökning är i första hand relaterade till 
urvalet av populationen samt insamlingen av enkäten. Svagheten med urvalet av populatio-
nen är att författarna inte kunnat fastställa hur den totala populationen ser ut och därige-
nom inte fastställa hur ett representativt urval skulle ha sett ut. Dessutom har problem 
uppstått angående hur författarna skall kunna få tag på populationen. Därav har författarna 
använt sig utav kriteriet tillgänglighet vilket kan innebära viss skevhet för underökningen. 
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Ytterligare ett problem med den valda metoden är bortfall, då en webbaserad enkät via mail 
lätt kan förbises eller spärras som spam. Dessutom hade författarna problematiken med att 
nå fram till rätt personer, för att göra detta behövde inte bara att en person på bolagen 
öppna läsa och agera på mailet utan minst två personer måste göra det, vilket ökar risken 
för bortfall. Detta hade kunnat lösas genom att författarna haft någon slags belöning för de 
som faktiskt svarat på enkäten eller att författarna innan de skicka ut mailen ringt alla bolag 
för att förbereda och beskriva vad enkäten ämnar att uppnå. Dock hade båda dessa alterna-
tiv varit kostsamma samt tidskrävande för författarna.        
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3 Teori och teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras en reflektion över de valda teorierna samt en presentation av principal- agent teo-
rin med underliggande teorin om asymmetrisk information, förvaltningsrevision med underliggande fråga 
gällande ansvarsfrihet, teorin om bolagsstyrning samt teorin om förtroende.  

Syftet med det teoretiska kapitlet är att fungera som ett verktyg för analys av det empiriska 
materialet (Bell, 2006). Författarna har valt fyra teorier, principal-agent, asymmetrisk infor-
mation, bolagsstyrning samt förtroende, som presenteras tillsammans med en grundläggan-
de referensram för att innebörden av teorierna lättare ska kunnas förstås. Dessutom pre-
senteras författarnas teori om relationen mellan ledningen, ägarna och revisorn. Syftet med 
principal-agent teorin är att visa revisorns roll i samspelet mellan ägarna och ledningen. 
Asymmetrisk informations teorin påvisar hur informationsflödet mellan ägarna och led-
ningen utjämnas i och med revisorn. Ändamålet med bolagsstyrning är att konstatera revi-
sorns som ett kontrollorgan inte bara för ägarna utan också för ledningen. Slutligen, har te-
orin om förtroende används för att ådagalägga betydelsen av att förtroende finns i relatio-
ner för att fungera 

3.1 Författarnas teori: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn 

Författarnas utgångspunkt i denna uppsats finns i relationen som presenteras i figur 3.1-1 
nedan. Denna relation är inte något som genererats av författarna utan en relation som 
stöds, inte bara av näringslivet utan även av olika teorier såsom principal-agent teorin och 
bolagsstyrningsmodellen. Då problematiken i denna uppsats är huruvida ledningen också 
har nytta av förvaltningsrevisionen men att de glöms bort i debatten om förvaltningsrevi-
sion så är det naturligt för författarna att utgå från de teorier som påverkar samspelet mel-
lan ägarna och ledningen. Dessa teorier är till för att förklara hur avståndet mellan ägare 
och ledning kan minskas genom exempelvis revision.  

Författarna har således en teori om att relationen ovan, som stöds av olika teorier som pre-
senters i följande avsnitt, även har en omvänd flödesgång. Att det inte bara är ägarna som 
ser nyttan med förvaltningsrevision utan att även ledningen ser en förtjänst med att för-
valtningsrevisionen utförs.     

 

Figur 3-1.1-1: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn 

ÄGARNA 

LEDNINGEN 

FÖRVALTNINGSREVISION 
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3.2 Revision 

Revision innebär att en oberoende part (revisor) kritiskt och objektivt granskar ett bolags 
räkenskaper och förvaltning (FAR SRS, 2008). Detta ska en revisor göra med en professio-
nellt skeptisk inställning (FAR Förlag, 2006). Granskningen ska vara så pass ingående och 
omfattande att den ger tillräcklig information om bolaget och dess finansiella ställning för 
att därigenom ge revisorn betryggande kännedom och en egen uppfattning för att kunna 
dra slutsatser och ge ett utlåtande om bolaget. Det finns många olika slags revision exem-
pelvis extern och intern, statlig och kommunal samt miljörevision (FAR Förlag, 2006). I 
fortsättningen beskrivs extern revision av privata bolag. Denna externa granskning är upp-
delad i räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Räkenskapsrevision utförs genom 
granskning av bolagets bokföring och bokslut medan förvaltningsrevision granskar styrel-
sen och verkställande direktörs förvaltning av bolaget (FAR SRS, 2008). Målet med revision 
är att revisorn skall lämna en revisionsberättelse som sedan är ett beslutsunderlag för bola-
gets olika intressenter. Syftet med denna revisionsberättelse och då även revisionen är att 
den ska ge ökad trovärdighet åt bolagets ekonomiska information samt ökat förtroendet till 
ledningens fullgörande av sina uppdrag (FAR Förlag, 2006). En revisionsberättelse kan vara 
ren eller oren. Med oren menas att revisorn funnit något att anmärka på vid utförd gransk-
ning. (FAR SRS, 2008)  

Det finns många regelverk som styr hur och när bokföring och årsredovisning skall upprät-
tas och därmed finns det också många lagar och föreskrifter för hur en revision skall göras 
(FAR Förlag, 2006).  Enligt Aktiebolagslagen (ABL) 2005:511, 9:3, ska revision genomföras 
enligt god revisionssed och ge en rättvisande bild över bolagets ställning samt varken för-
sköna eller förvränga sanningen. Detta innebär att revisorn ska ta hänsyn till kraven i Revi-
sionsstandard i Sverige (RS), lagar och särskilda föreskrifter när han bedömer vilka revi-
sionsåtgärder som är nödvändiga för att utföra en revision. Föreningen Auktoriserade Re-
visorer & Sveriges Revisorssamfund (FAR SRS) utvecklar kontinuerligt rekommendationer 
till lagar och förordningar för att revisorn ska kunna följa alla yrkesetiska regler (FAR För-
lag, 2006). Dessa ligger ofta till grund för beslut av Revisorsnämnden och blir ofta domsto-
larnas praxis. God revisionssed bygger på rekvisiten väsentlighet och risk. Revisorn ska inrikta 
sig på vad som anses väsentligt ur risksynpunkt. Om revisorn vid sin granskning finner 
anmärkningsvärda förhållanden utanför dessa områden får revisorn dock inte lämna detta 
obeaktat. (Giertz & Hemström, 2004) 

På grund av de många regelverk som styr kraven på bolagen att ha bokföring och upprätta 
årsredovisningar kan det vara svårt för bolagen att vara medvetna om alla regler. Revisio-
nen är ett sätt för bolagen att kontrollera att de gjort rätt (FAR Förlag, 2006). Det finns fle-
ra skäl till varför revisionen är lagstadgas för aktiebolag. Revisionen handlar om att öka tro-
värdigheten och tryggheten för bolaget, både internt och externt. Internt ökar bolaget sin 
trovärdighet då revisorn godkänner räkenskaper, extern rapportering och intygar att för-
valtningen utförts lagenligt. Detta ökar möjligheten för att fel och brister upptäcks, revisorn 
kan även bidra till att finna förbättringar och lösningar som gynnar bolaget. Visserligen 
minskar inte ansvaret för bolagets verkställande direktör och styrelse vid revision ur juridisk 
synvinkel men revisorn kan uppfattas som ytterligare en säkerhetsventil för de ansvariga. 
Externt gynnar revision bolagets intressenter genom att det ger en viss kvalitetsstämpel till 
dess räkenskaper. (Thorell & Norberg, 2005) Syftet med revision är applicerbart på alla bo-
lag men det blir extra viktig för aktiebolag i och med att det där inte finns personligt ansvar 
för ägarna samt att det oftast inte är ägarna som sköter förvaltningen av bolaget själva. 
(FAR Förlag, 2006).  
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I Sverige är revisionen en lagstadgad del av aktiebolagens regelverk. Denna plikt har i diskuterats och kri-
tiserats i många år och för att bättre förstå bakgrunden följer här ett stycke om historian bakom den lag-
stadgade revisionen.   

3.2.1 Revisionspliktens historia 

I aktiebolagslagen framgår det att ett aktiebolag skall ha minst en godkänd eller auktorise-
rad revisor (ABL 2005:551, 9:1 jmf. 9:12). Således råder det revisionsplikt för alla aktiebo-
lag. Plikten har ifrågasatts under en längre tid, 1995 ifrågasattes vilken nytta plikten hade för 
bolagens ägare. Ingen förändring föreslogs eftersom Aktiebolagskommittén ansåg att plik-
ten var viktig, inte minst för att förebygga ekonomisk brottslighet. Ett lagstiftningsärende, 
kom 1998, om plikten som ansåg bolagens kostnader för revision inte var ett giltigt skäl för 
att ens överväga en avskaffning (Prop. 1997/98:99).  

Grunderna för avslaget i lagstiftningsärendet 1998 är i princip samma grunder som idag har 
lett till förslaget om avskaffandet av revisionsplikten (SOU 2008:32). Denna omsvägning 
beror på EU:s utveckling av ett gemensamt regelverk för revision där Sverige tillsammans 
med Malta är de enda medlemsstater som har revisionsplikt för små bolag (Dir. 2006:96) 
Det har ända sedan 1978, då den första versionen av EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 
kom, givits möjlighet att befria små bolag från revisionsplikt. Även om utvecklingen av ett 
gemensamt regelverk har pågått länge är det i och med den ökade harmoniseringen idag 
mer angeläget än tidigare att anpassa sig, särskilt sedan både Danmark och Finland avskaf-
fat sina revisionsplikter 2006 respektive 2007. (78/660/EEG) 

En utredning tillsattes i Sverige redan 7 september 2006 med syfte att utreda hur EU:s fjär-
de bolagsrättsliga direktiv skulle implementeras i den svenska lagstiftningen. Ansvarig för 
utredningen blev före detta justitierådet Bo Svensson som genom tre delbetänkanden har 
presenterat sitt förslag som nu väntar på att godkännas av regeringen (Dir 2006:96). Försla-
get är att revisionsplikten för alla aktiebolag som ligger under ett av de tre gränsvärden som 
nämns i det fjärde bolagsrättsliga direktivet ska avskaffas. Dessa gränsvärden är: en balans-
omslutning på max €3,65 miljoner, en omsättning på max €7,3 miljoner eller färre än 50 
anställda (78/660/EEG).  

Utredningen föreslår, utöver slopandet av revisionsplikten för 97 procent av alla aktiebolag 
i Sverige, bland annat att Skatteverket ska få större rätt till information och kontroller samt 
att förvaltningsrevisionen för alla aktiebolag ska avskaffas. De nya reglerna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2010. (SOU 2008:32)  

Revisionspliktens avskaffandes främsta syfte är att bespara bolagen revisorskostnaderna 
och skapa en eftefrågestyrd revision (ECON, 2007). Frågan som uppkommer då är vilket 
syfte revisionsplikten har haft från första början. Varför har vi i Sverige haft revisionsplikt? 
Nästföljande kapitel beskiver själva teorin bakom revision och varför behovet uppkommit 
ifrån första början.  

3.2.2 Principal-agent teori 

Som nämnt i tidigare avsnitt är aktiebolag i behov av granskning i större grad än andra bo-
lagsformer, därför har den bolagsform revisionsplikt. När det inte är ägarna själva som skö-
ter förvaltningen måste de på något sätt kunna veta att de som förvaltar bolaget, gör det en-
ligt deras intressen och inte för sin egen vinnings skull. Denna problematik, när ägarskapet 
är separerat från förvaltningen är grundproblematiken i principal-agent teorin. Ägaren, i te-
orin ofta sedd som principalen, anställer en VD för att förvalta bolaget, i detta fall agenten. 
Principalen vill att agenten ska verka för hans intressen men principalen vet samtidigt att 
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människor har en vilja att se till sina egna intressen först, i denna situation uppstår en in-
tressekonflikt. Även om agenten får betalt för att förvalta bolaget åt principalen kan agen-
ten för egen vinnings skull exempelvis utnyttja bolagets resurser eller åsidosätta sina arbets-
uppgifter. Denna intressekonflikt leder till en osäkerhet och en risk för principen som han 
vill minska. (Jensen & Meckling, 1976) För att minska sin egen osäkerhet och misstro kan 
principalen antingen själv övervaka agenten; ge agenten fullt förtroende att själv rapportera 
eller anlita en utomstående för att granska agenten. Om principalen väljer det första alterna-
tivet blir förhållandet mellan agenten och principalen väldigt ineffektivt eftersom principa-
len då lika gärna kunnat utföra arbetet själv. Om principalen väljer det andra alternativet 
minskar inte hans osäkerhet och misstro mot agenten utan problemet kvarstår. Om princi-
palen väljer det tredje alternativet uppstår också en kostnad men det är ändå det säkraste 
och mest effektiva sättet att minska misstron mot agenten. (Douman & Schreuder, 2002)  

Det är genom behovet av att anlita en utomstående till att granska agenten som behovet av 
revisionen har uppstått.  Men principal-agent teorin är inte bara applicerbar på förhållandet 
mellan ägare och ledning, man kan exempelvis se principalen som en kreditgivare eller en 
leverantör där bolaget blir agenten (Artsberg, 2005). I detta fall måste intressenterna kunna 
lita på att informationen om bolagets ekonomiska ställning är riktig, varvid revisorn åter-
igen blir aktuell för att ”kvalitetssäkra informationen” (FAR Förlag, 2006). 

3.2.2.1 Asymmetrisk information 

Teorin om asymmetrisk information kan ses som en del av principal-agent teorin som 
grundar sig i att agenten bär på ett informationsövertag, detta eftersom principal-agent teo-
rin bygger på principalens behov av agentens information och de kostnader som uppkom-
mer i samband med detta (Hamberg, 2001).  

Information som agenten har är något som principalen är i behov av för att kunna kontrol-
lera bolaget och ta beslut. Exempelvis kan agenten ha full information om bolagets finansi-
ella status och dess betalningsförmåga, information som principalen är i behov av för att 
driva bolaget (Hayes, Dassen, Schilder & Wallage, 2005).  Det finns därmed ett behov att 
minska den asymmetriska informationen något som kan ske med hjälp av revision. Dock 
varierar detta behov för olika bolag, generellt har stora bolag ofta ett större behov eftersom 
de har separation mellan ägare och ledning. I små bolag kan det vara samma person som är 
ägare och som också sitter i ledningen vilket gör att den asymmetriska informationen för-
svinner (Carlton & Perloff, 2005).  

 

3.3 Förvaltningsrevision 

I Sverige är revisionen uppdelad i två delar, den ena är räkenskapsrevision och den andra är 
förvaltningsrevision. Räkenskapsrevision utförs för att säkerställa att ett bolags information 
om sin ekonomiska ställning är sanningsenlig, en slags kvalitetsstämpel på bolagets räken-
skaper. Förvaltningsrevisionen däremot är till för att säkerställa att förvaltningen av bolaget 
sköts på ett korrekt sätt, man kan se det som en kvalitetsstämpel på ledningen. (FAR SRS, 
2008) I lagtext definieras detta genom ABL 8:4: ”Styrelsen svarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter”. 

Att skilja på räkenskapsrevision och förvaltningsrevision kan i vissa fall vara svårt. Detta 
framförallt vid granskning av den interna kontrollen. Intern kontroll definieras som: ”Kon-
trollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets 
organisation och rutiner som säkerställer  
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 att redovisningen blir riktig och fullständig samt  

 att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuella bolagsstämmodirektiv 
disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD: s intentioner.” (RS 209) 

Således innehåller den interna kontrollgranskningen både kontroll av bokföring och me-
delsförvaltningen vilket gör att de två olika revisionstyperna blir svåra att hålla isär.  

I aktiebolagslagen, i många bolags bolagsordning och i flertalet andra lagar ställs det krav på 
ledningen i ett bolag. Revisionen är till för att granska om styrelse och VD lever upp till 
dessa krav. Genom granskningen ska revisorn kunna bedöma: 

 om det föreligger någon åtgärd från styrelse eller VD som tyder på försummelse 
och som kan leda till ersättningsskyldighet för bolaget, 

 om bokföringsskyldigheten efterlevs, samt 

 om andra överträdelser av tillämpliga lagar har gjorts. (FAR Förlag, 2006) 

För att kunna bedöma detta måste revisorn sätta sig in i bolagets organisation och rutiner 
för kontroll. Detta kan ske genom att granska väsentliga beslut, avtal och åtgärder. Om re-
visorn sedan finner att ledningen har överträtt gällande lagar eller bolagsordning kan detta 
leda till anmärkningar i revisionsberättelsen. Detta kan leda till att revisorn bör avstyrka an-
svarsfriheten för styrelse eller VD. (FAR Förlag, 2006)  

3.3.1 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet och beslut därom innebär att en årsstämma finner att ledningens förvaltning 
är godkänd samt att stämman avstår från möjligheten att göra skadeståndsanspråk mot led-
ningen (FAR Förlag, 2006). Skadeståndsanspråk kan i vissa undantagsfall ändå göras men 
då endast om det rör sig om brott eller oriktiga och ofullständiga uppgifter till årsstämman 
(ABL 29:11).  

En revisor kan genom ett så kallat avstyrkande rekommendera aktieägarna till att inte bevil-
ja styrelse och VD ansvarsfrihet (FAR Förlag, 2006). Detta gör revisorn om denne genom 
granskningen funnit att någon i ledningen handlat försumligt så att det kan leda till ersätt-
ningsskyldighet (RS 209).  

 

3.4 Bolagsstyrning 

I bolag är ägandet uppdelat på olika ägare som i många fall inte aktivt deltar i bolagets för-
valtning, detta leder till att en anställd, styrelsen och VD, förvaltar bolaget (härefter kallad 
ledningen). Ledningens intressen kan avvika från ägarnas intressen angående till exempel 
risktagande, avkastning, finansiell struktur och ersättning. (Thorell & Molin, 2006) Bolags-
styrning syftar till hur icke ägarledda bolag ska styras med hänsyn till ägarnas intresse. En 
kod för bolagsstyrning har skapats för att minska risken för intressekonflikter mellan ägar-
na och ledningen samt för att komplettera lagstiftningen. (Kollegiet för svensk bolagsstyr-
ning, 2008)  

Debatten om en svensk kod för bolagsstyrning påbörjades under mitten av 1980-talet men 
färdigställdes först den 16 december 2004. Svensk kod för bolagsstyrnings (här efter kallad 
Koden) syfte är att bidra till en bättre styrning av svenska bolag och då främst bolag vars 
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aktier är noterade. (Svernlöv, 2006) Koden är en del av näringslivets självreglering och 
kompletterar tvingande lag. Vidare anger Koden normer för vad som är god bolagsstyr-
ning, vilket innebär att bolaget drivs i ljuset av ägarnas intresse. En säkerhetsställd och god 
bolagsstyrning främjar förtroendet för bolaget hos allmänheten och förtroende för ledning-
en från ägarna, något som skapar bättre förutsättningar för tillväxt. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2008) Det finns ett stort behov av interna kontroller samt kontinuerliga 
uppföljningar av ledningens förvaltning. Koden reglerar att styrelsen ska avge en rapport 
om hur den interna kontrollen är utformad och hur den ska verka i bolaget. Dock framhä-
ver kodgruppen (gruppen som utarbetat koden) att rapportens värde minskar betydligt om 
den inte granskas av bolagets revisorer. (SOU 2004:130)    

3.4.1 Det svenska bolagsstyrningssystemet   

Den svenska bolagsstyrningen är uppbyggd efter följande grundstruktur.  

Bolagsstämman, är det organ som har den högsta beslutande rätten där ägarna har möjlighet 
att samlas och utöva sin ägarmakt. Bolagsstämman måste enligt ABL 7:10, samlas minst en 
gång per år för att bland annat fastställa årsredovisningen, bevilja ansvarsfrihet för ledning-
en och besluta hur resultatet ska fördelas. Bolagsstämman ska också utse styrelse och revi-
sorer för kommande mandatperiod när så erfordras. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
2008)  

Styrelsen, ska förvalta bolaget för ägarnas räkning. Styrelsen har långtgående befogenheter 
att ta beslut för bolagets räkning och agerar självständigt i förhållande till ägarna. (Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning, 2008) Detta då styrelsens huvuduppgift enligt ABL är att: ”svara 
för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter” (ABL 8:4). Den yt-
tersta makten innehar ändock ägarna, då de kan, när som helst, kalla till extra bolagsstämma 
och byta ut styrelsen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008)  

Verkställande direktör (VD), är en lagstadgad position som måste finnas i alla publika aktie-
bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). VD:n svarar för den löpande förvaltning-
en av bolaget enligt styrelsens riktlinjer (ABL: 8:29) och VD:n tillsätts av styrelsen (ABL 
8:27). VD:s uppgifter regleras i skriftliga instruktioner från styrelsen. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2008)  

ÄGARNA 

BOLAGSSTÄMMAN 

STYRELSEN 

VD 

REVISOR 

Figur 3.4.1-1: Bolagsstyrningsmodell ( SOU 2004:47) 
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Revisorerna, ska granska bolaget, då både räkenskaperna, förvaltningen samt VD:n och sty-
relsens prestationer (ABL 9:3) Revisorerna kan vara en eller flera och utses på bolagsstäm-
man, deras absoluta rapporteringsskyldighet är till ägarna men ska också ha en bra dialog 
med ledningen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008)  

I bolagsstyrningsmodellen, figur 3.3.1-1, kan tydligt utläsas att revisorn är ett kontrollorgan för ägarna. 
Revisorns är utnämnd av ägarna och det är för ägarna som revisionerna ska utföra sitt arbete. Sålunda har 
revisorernas utsagor stor betydelse för ägarna ibland annat frågan om beviljad ansvarsfrihet. Leder detta 
till, indirekt, samma betydelse för utsagorna för ledningen. Underlättar ett positivt uttalande från revisorn 
ett godkännande samt vidare förtroende från ägarna? Uppsatsen ämnar att undersöka ledningens inställ-
ning till revisorns betydelse för samspelet till ägarna och för beviljad ansvarsfrihet?   

 

3.5 Förtroende  

Förtroendebegreppets koppling till företagsekonomi är något som stärkts under åren. Att 
ha förtroende för en funktion sägs kunna minska transaktionskostnaderna (Nooteboom, 
2002). Konceptet förtroende förklaras som förväntningarna av en parts trovärdighet med 
hänsyn till förpliktelser samt beteendet i dennes agerande (Zaheer, McEvily & Perrone, 
1998), det vill säga om förtroendet är starkt mellan A och B förväntas båda parter fullgöra 
de förpliktelser de har mot varandra, samt agera i den andres intressen. Överallt i samhället 
och i affärsvärlden samverkar människor under inflytandet av förtroende. Förhållandet 
mellan ägarna och ledningen i ett bolag är ett sådant förhållande. Därav uppkommer intres-
set av att utreda förtroendes inverkan på uppsatsens problematik.   

I Statens offentliga utredning; Näringslivet och Förtroende (SOU 2004:47), gör Tomas Brytting, 
forskare vid ekonomiska forskningsinstitutet, en indelning av förtroendebegreppet inom 
företagsekonomi, Brytting visar skillnader i förtroendebegreppet för olika områden, exem-
pelvis förtroende för marknaden, för varumärken, för professionaliteten och förtroendets 
inverkan på transaktionskostnader. Det är främst förtroendet för professionaliteten och hur 
förtroende skapas som relaterar med uppsatsens problematik. (Brytting i SOU 2004:47 bi-
lagedel) 

Den perfekta marknaden, enligt teorin, är där all information är fri och korrekt. Köparen 
och säljaren har tillgång till all information och kan fatta beslut utifrån detta. Förtroendet är 
på denna marknad perfekt. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Förtroendet är inte per-
fekt vilket leder till ökade transaktionskostnader då köparen och säljaren måste testa och 
ompröva all information som intas, osäkerhet och informations asymmetri skapar kostna-
der. (Nooteboom, 2002) Olika funktioner är skapade i samhället för att öka förtroendet 
och där igenom att minska transaktionskostnaderna, en sådan funktion är professionalite-
ten (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel). 

Med professionalitet menar Brytting ”yrken” som fyller en specifik funktion i samhället, 
som bidrar till att samhället fungerar och som har utbildning och expertis inom området. 
Exempel på professionalitet är läkare, advokater och revisorer. Samhället har normalt ett 
förtroende för dessa grupper vilket leder till en minskad transaktionskostnaderna. I ett bo-
lag som revideras av en revisor eller ett revisionsbolag skulle således ett högre förtroende 
uppstå för bolagets räkenskaper i jämförelse med ett bolag som inte reviderar. (Brytting i 
SOU 2004:47 bilagedel)      
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Att skapa förtroende blir således en viktig funktion. Skapandet av förtroende är dock inget 
som kan tvingas fram utan är något som finns och uppstår på frivillig basis. Man kan skilja 
på förtroende och trovärdighet; ett bolag har eller saknar trovärdighet gentemot intressen-
terna medan intressenterna, exempelvis ägarna, har eller saknar förtroende för bolaget. 
(Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) Trovärdighet skapas eller förloras genom pågående 
samspel (Sako, 1992). Samspelet mellan bolaget och ägarna bygger upp ett förtroende från 
ägarna att bolaget kommer agera i deras intressen. Exempel på trovärdighetsfaktorer är; 
välvilja, kompetens, moralisk handlande, positiva tidigare erfarenheter, öppenhet, samt per-
sonliga egenskaper hos ledningen.  Förtroende däremot skapas främst genom ledningens 
personliga egenskaper samt bra processer som ger ägarna insyn. (Brytting i SOU 2004:47 
bilagedel) 

Förtroende har betydelse i relationen mellan ägarna och ledningen. För att stärka ledningens trovärdighet 
eller ägarnas förtroende för förvaltningen finns revisorn som en oberoende part som granskar och kontrolle-
rar att information som finns i relation är korrekt och tillräcklig. Blir således revisorn en förtroendeska-
pande funktion som möjliggör en smidigare relation mellan ledningen och ägarna?      

 

3.6 Sammanfattning av Teorier och Referensram 

Alla de presenterade teorierna samt referensram, anser författarna, hänger samman. För att 
tydliggöra hur de korrelerar samt hur teorierna kommer att användas som stöd för att upp-
nå uppsatsens syfte, förklaras de i relation till figur 3.6-1. 

Revision finns på grund av att ägandet och förvaltandet av bolag är separerade. Problema-
tiken denna separation skapar kan sättas in i principal-agent teorin. Där ägarna är principa-
lerna som har ett behov av att kontrollera agenterna, ledningen, så att de förvaltar bolaget i 
ägarnas intressen. Då revision är en oberoende granskning av bolag, undvikes intressekon-
flikter i relationen genom att anställa en revisor. Om man studerar figur 3.6-1 med detta i 
åtanke ser man tydigt separationen mellan ägarna och ledningen. Den streckade linjen till 
ledningen från förvaltningsrevision innebär att revisorn kontrollerar ledningens förvaltning 
som de senare informerar ägarna om, pilen från förvaltningsrevision till ägarna. Revisorn 
fungerar således som ägarnas säkerhet och informationskälla.  

Ytterligare, kan man koppla ihop figur 3.6-1 med teorin om asymmetrisk information då 
relationen utan revisorn hade präglats av en ojämn informationsfördelning. Nu fungerar 

Figur 3.6-1: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn 

ÄGARNA 

LEDNINGEN 

FÖRVALTNINGSREVISION 
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revisorn som en allokeringsnyckel för att skapa jämvikt och smidighet i relationen mellan 
ägarna och ledningen.    

Bolagsstyrningens syfte är att förbättra förvaltningen och göra bolag mer transparanta. Ett 
tillvägagångssätt för att uppnå detta är just förvaltningsrevision. Om man jämför figur 
3.4.1-1, bolagsstyrningsmodellen, med figur 3.6-1, kan likheter utskiljas, då bolagsstämman 
och ägarna hade kunnats slås samman och likaså VD:n och styrelsen. Bolagsstyrningsmo-
dellen förmedlar en klarare bild på var revisorn verkar. Men figurerna förklarar samma 
grundrelation.  

Om ägarna har ett starkt förtroende för ledningen, som sker genom bra processer och in-
syns för ägarna, minskar det avstånd mellan dem som figur 3.6-1 visar. Om detta starka för-
troende inte finns kan förvaltningsrevisionen vara ett medel för att öka förtroendet genoms 
denne professionalitet som nämnt ovan.  

Med dessa teorier i åtanke, i relation till författarnas egen teori, innebär en omdisponering 
av den ursprungliga modellen, figur 3.6-2. Alla teorier som nämnts i detta kapitel rör av-
ståndet mellan ägarna och ledning där förvaltningsrevision är ett led som kan minska detta 
avstånd. Därmed uppkommer den nya modellen där förhållningssättet mellan ledningen 
och ägarna illustreras tydligare samt påvisar att förvaltningsrevisionen är själva grunden till 
förhållandet mellan ledning och ägare, i deras relationsskapande. Nästföljande kapitel syftar 
till att testa huruvida denna modell och bakomliggande teorier stämmer med ledningens 
syn på förvaltningsrevisionen.  

 

 

 

 

Figur 3.6-2: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn (utvecklad) 
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4 Empiri 

Det empiriska resultatet som framkommit en webbaserad enkät presenteras uppdelat på de olika ämnes-
områden som användes i enkäten; Förvaltningsrevisionens betydelse i relationen mellan ledning och ägare; 
Förvaltningsrevisionens påverkan på ansvarsfriheten och Förvaltningsrevisionens inverkan på ägarnas för-
troende.  Avslutningsvis presenteras resultatet från tidigare studier. 

Empiri kapitlet inleds med att presentera resultaten från den utförda webbaserade enkäten 
för att därefter presentera resultatet från de tidigare studierna. Den genomförda webbase-
rade enkäten är strukturerad i fyra ämnesområden, Förvaltningsrevisionens betydelse i rela-
tionen mellan ledning och ägare; Förvaltningsrevisionens påverkan på ansvarsfriheten; Re-
visorns utsagors betydelse vid bolagsstämman och Förvaltningsrevisionens inverkan på 
ägarnas förtroende. Svarsintervallen för enkäten har varit skalan, 1-5, där 1. är instämmer inte 
alls och 5. instämmer helt.  

Enkäten är utförd av 31 personer varav 24 är män och 7 är kvinnor. Utav dessa är 58 pro-
cent endast verksamma inom ett bolag medan 29 procent är verksamma inom 2- 3 bolag. 
Dessutom är 65 procent av respondenterna aktiva inom ett bolag med 2– 5 ägare, det vill 
säga, relativt små bolag. Detta leder till att ungefär hälften av bolagen omfattas av det tänk-
ta avskaffandet av revisionsplikten.  

 

4.1 Förvaltningsrevisionens betydelse i relationen mellan 
ledning och ägare 

 

 

Figur 4-1 Sammanställning av medeltal, fråga 1 till 3. 

Från undersökningen kan utläsas att respondenterna, i stor utsträckning, anser att revisorn 
påverkar förhållandet mellan ledningen och ägarna positivt. Dessutom finner responden-
terna, i större utsträckning, att revisorns granskning påverkar deras relation till ägarna posi-
tivt. Ytterligare anser respondenterna att förvaltningsrevisionen har en stor betydelse för in-
formationsflödet från ledningen till ägarna, dock i mindre omfattning än fråga ett och två. 
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Av detta diagram kan observeras att förvaltningsrevisionen har betydelse för ledningens re-
lation till ägarna. I diagramen ovan kan tydligt utläsas att respondenterna instämmer näst in 
till helt i både fråga ett och två. Ytterligare kan man se varför fråga tre har ett lägre 
medeltal, då spridningen på svaren är mer propitionell över alla svarsalternativ, ändock lutar 
respondenterna mer till instämmer helt än det motsatta.   

 

 

Figur 4.1-3: Sammanställning av medeltal, fråga 4 till 5. 

Respondenterna anser att förvaltningsrevisionen har en stor betydelse för informationsflö-
det från ledningen till ägarna och således skulle ojämn informations fördelning uppstå utan 
förvaltningsrevisionen. Trots denna positiva syn på förvaltningsrevisionen anger majorite-
ten av respondenterna att även om förvaltningsrevisionen avskaffas så skulle de fortfarande 
vilja ta på sig ansvarat i ledningen. Något som motsäger den tidigare positiva uppfattningen 
av förvaltningsrevisionen.     

Figur 4.1-2: Sammanställning av frågorna 1till 3 

Figur 4.1-4 Sammanställning av frågorna 4 och 5 
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När frågorna presenteras enskilt kan man utläsa skillnader som inte visar sig i medeltalen. I 
fråga fyra är de endast 19 procent som inte instämmer alls eller där intill, medan i fråga fem, 
finns tre svarsalternativ som fått majoriteten av respondenternas svar, 26 procent instäm-
mer helt, 23 procent instämmer inte alls medan 35 procent håller sig mitt i mellan. Vilket 
visar att de finns oenighet i denna fråga.  

 

4.2 Förvaltningsrevisionens påverkan på ansvarsfrihet  

 

 

Figur 4.2-1 Sammanställning av medeltal, fråga 6 till 8. 

Respondenterna tycker att förvaltningsrevisionen har stor betydelse för beviljande av an-
svarsfrihet men tror samtidigt att ansvarsfriheten kan beviljas på andra grunder än genom 
förvaltningsrevisionen. Därtill skulle dock, i stor utsträckning, respondenterna kräva an-
svarsfrihet ifall förvaltningsrevisionen avskaffas.  

När frågorna presenteras enskilt kan fastslås att medeltalen är rättvisande i vilken riktning 
respondenternas attityd lutar åt. Dock kan noteras att skillnaden i medeltalen inte visar de 
exakta skillnaderna. I fråga sex ovan kan utläsas att 69 procent av respondenterna instäm-
mer helt eller näst därtill och att bara 12 procent instämmer inte alls eller därintill. Om man 

Figur 4.2-2 Sammanställning av fråga 6 till 8 
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jämför fråga sju och åtta så har båda dessa endast 16 procent på instämmer inte alls eller 
där intill och 26 procent på näst intill instämmer helt, dock så skiljer sig uppdelningen på de 
två resterande svarsalternativen, vilket gör skillnaden i medeltalet. I fråga sju är det hela 48 
procent som varken instämmer helt eller instämmer inte alls, en stor del av respondenterna 
är osäkra ifall ansvarsfrihet kan beviljas på andra grunder.      

 

Figur 4.2-3 Sammanställning av medeltal, fråga 9 till 11. 

Respondenterna uppger att de skulle kräva andra kompensationer, såsom ökad lön, för att 
ta på sig ansvaret i ledningen om förvaltningsrevisionen avskaffas eller om ansvarsfrihet 
inte kan beviljas. Speciellt skulle respondenterna kräva ansvarsförsäkring ifall ansvarsfrihet 
inte skulle kunnas beviljas. Dock anser respondenterna, enligt figur 4.2-3, att även om de 
inte kan beviljas ansvarsfrihet så skulle de fortfarande vilja ta på sig ansvaret i ledningen, 
något som känns intressant att belysa.  

I fråga nio, ifall respondenterna skulle kräva ansvarsförsäkring för att ta på sig ansvaret i 
ledningen om de inte kan beviljas ansvarsfrihet, visar en klar majoritet att de skulle göra 
det, då bara 9 procent anger att de inte instämmer alls med frågan eller där intill. En intres-
sant jämförelse är dessa övertygande svar med de i fråga elva. Där 56 procent instämmer 
helt eller där intill, att de skulle ta på sig ansvaret i ledningen även utan att kunna bli bevil-
jad ansvarsfrihet. Värt att observera är även att hela en fjärdedel instämmer inte alls eller 
där intill, med detta påstående.  

 

Figur 4.2-4 Sammanställning av fråga 9 till 11. 
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4.3 Revisorns utsagors betydelse vid bolagsstämman  

 

 

Figur 4.3-1 Sammanställning av medeltal, fråga 12 och 13. 

För respondenterna är revisorns utsagor och rekommendationen väldigt viktiga vid bolags-
stämman. Dessutom anser respondenterna att utsagorna i stor utsträckning är till fördel för 
ledningen. Vilket återigen placerar förvaltningsrevisionen som en positiv företeelse även för 
ledningen.      

När frågorna presenteras enskilt förstärks bilden av att respondenterna värdesätter revi-
sorns utsagor samt rekommendationer vid bolagsstämman. I båda frågorna har instämmer 
inte alls och där intill endast fått 9 respektive 10 procent av svaren. Majoriteten har svarat 
näst intill instämmer helt i båda frågorna 

Figur 4.3-2 Sammanställning av fråga 12 och 13  
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4.4 Förvaltningsrevisionen inverkan på ägarnas förtroende 

 

 

Figur 4.4-1 Sammanställning av medeltal, fråga 14 till 16 

Revisorns utlåtanden samt förvaltningsrevision är viktigt för att öka ägarnas förtroende för 
ledningen. Respondenterna har lagt aningen större vikt på revisorns utsagor än själva för-
valtningsrevisionen. Att bli beviljad ansvarsfrihets anser respondenterna vara ett mycket 
tydligt tecken på förtroende från ägarna.   

Som kan avläsas med klar majoritet i fråga 14, så är revisorns arbetsuppgift viktig för att 
skapa förtroende. Men gällande att förvaltningsrevisionen skulle vara något som skulle krä-
vas för att ägarna ska ha förtroende för ledningen, var svaren mer tvetydiga då en större 
uppdelade mellan svarsalternativ är gjord. Alla respondenter instämmer till viss del i att be-
viljad ansvarsfrihet är ett tecken på förtroende från ägarna och hela 45 procent instämmer 
helt.     

 

Figur 4.4-2 Sammanställning av frågorna 14 till 16 
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4.5 Resultat från tidigare studier 

I Clara af Ekestams rapport visas att just godkännandet av styrelse och VD:s förvaltning är 
den viktigaste frågan på bolagsstämman enligt ägarna själva. Däremot var det många i un-
dersökningen som inte såg bolagsstämman som viktigt alls, således kan ovanstående påstå-
ende ifrågasättas. Även om det är den viktigaste frågan kanske inte den anses viktigt om 
inte bolagsstämman var ett forum som måste finnas i ett aktiebolag.  

I Magisteruppsatsen, Förvaltningsrevision En nödvändig tradition eller bör Sverige anpassa sig?, av 
Sebastian Sandberg, Camilla Sanneborn och Erika Svensson från Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet, framkom författarna till att ur ett revisorsperspektiv kommer inte 
slopandet av förvaltningsrevisionen innebära några större nackdelar. Majoriteten av deras 
respondenter var positivt inställda till ett slopande, då förvaltningsrevisionen innebär en 
mer komplicerad och subjektiv granskning än räkenskaps revision. Dock presenteras, att ur 
ett ägareperspektiv skulle slopandet av förvaltningsrevisionen vara negativt, då ägarna i stor 
utsträckning är beroende av revisorns utsagor. Avslutningsvis diskuteras varför ägarna sägs 
ha så stor nytta av förvaltningsrevision, då frågor som ansvarsfrihetens vara eller icke-vara 
inte påverkar dem alls.        

Resultatet som kan utläsas ifrån tidigare studier är att förvaltningsrevision tas upp och dis-
kuteras i stor utsträckning ifrån ägarnas perspektiv, där nyttan för ägarna fokuseras. Intres-
sant att belysa är att i både Clara af Ekenstams undersökning och i Magisteruppsatsen, För-
valtningsrevision En nödvändig tradition eller bör Sverige anpassa sig?, så antyds det att ägarna kan-
ske inte är de enda förmånstagarna av förvaltningsrevision. Detta då ägarn, i Clara af Eken-
stams undersökning, inte ansåg bolagsstämman som viktig samt att, i Magisteruppsatsen, 
Förvaltningsrevision En nödvändig tradition eller bör Sverige anpassa sig?, framkom diskussionen 
varför ägarna i stor utsträckning anses vara beroende av revisorns utsagor. Studierna utgår 
från ägarna och ämnar ofta att bevisa behovet av revisionen, inte klargöra vem som drar 
nytta av revisorns tjänster. 
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5 Analys 

Analysen presenteras resonemang baserat på problemformuleringen i relation till teorierna; principal-agent, 
asymmetrisk information, bolagsstyrning samt förtroende.  

 

5.1 Förvaltningsrevisionens betydelse i relationen mellan 
ledning och ägare 

Detta avsnitt ämnar analysera ledningens attityd mot förvaltningsrevision. Huruvida ledningen ser positiva 
effekter av förvaltningsrevisionen i deras samspel med ägarna. Ytterligare avser avsnittet undersöka huruvi-
da teorin principal- agent samt teorin om asymmetrisk information korrelerar med respondenternas svar.      

Ledningen har värderat förvaltningsrevisionen som viktig i relationen till ägarna då revi-
sorns granskaningar påverkar förhållandet mellan dem positivt. Dessutom anser respon-
denterna att förvaltningsrevisionen har en stor del i informationsfördelning mellan ledning-
en och ägarna (se figur 4.1-1). Därtill, tror respondenterna att en ojämn informationsför-
delning kan uppstå utan förvaltningsrevisionen (se figur 4.1-3). Denna observation påvisar 
att även en omvänd flödesgång av principen bakom principal-agent teorin existerar samt att 
den grundläggande principen stämmer, då revisorns underliggande roll är att minska miss-
tron mellan ägarna och ledningen. Dessutom visar resultatet att revisorn genom förvalt-
ningsrevisionen inte bara minskar misstron mellan parterna utan även bidrar med en ut-
jämning av informationsflödet, vilket minskar den asymmetriska informationen i relationen.       

Revisorns är anställd av ägarna för att granska ledningens arbete i ägarnas intresse. Revi-
sorn roll är att hjälpa ägarna och tillsätts även av dessa, emellertid visar resultatet, ovan, att 
revisorn även gör nytta för ledningen genom att påverka förhållandet till ägarna positivt 
samt minska den asymmetriska informationsbalansen.   

Resultatet visar även att 26 procent (se figur 4.1-4) av respondenterna, trots den positiva 
synen på revisorns roll i samspelet mellan ledningen och ägarna, skulle ta på sig ansvaret i 
ledningen även om förvaltningsrevisionen avskaffas. Detta resultat korrelerar inte helt med 
förvaltningsrevisionen som en positiv företeelse. Dock skulle en nästan lika stor del, 23 
procent (se figur 4.1-4) avstå från ett ledningsuppdrag. Ytterligare värt att analyser är att 
hela 35 procent håller sig mitt i mellan de två extremerna. Därav kan konstateras att stor 
ovisshet och oenighet finns i frågan, då konsekvenserna av ett avskaffande av förvaltnings-
revisionen är svåra att förespå. Resultat skulle ändock kunna tolkas som att förvaltningsre-
visionen är något som både är bra och positivt från ledningens sida men i frågan om för-
valtningsrevisionens nödvändigt i respondenternas val att ta på sig ansvaret i ledningen, 
skiljer sig åsikterna. Detta kan bero på storleken på bolagen då ett mindre bolag oftast har 
mindre separation mellan ägarna och ledningen varav förvaltningsrevisionen inte får sam-
ma betydelse. Även kan detta knytas samman med att revisorn ursprungligen är anställd 
och till för ägarna för att kontrollera ledningen, finns då ingen separation finns inget behov 
av att kontrollera ledningen, även om revision bevisligen har en positiv inverkan på det 
motsatta förhållandet också.          

Kopplat till teorin om asymmetrisk information kan det analyseras att vikten av förvalt-
ningsrevision för både ledningen och ägarna, bör vara beroende på storleken på bolaget. 
Om det inte är separation mellan ägare och ledning finns inget behov av revision enligt 
principal-agent teorin, vilket kan vara förklaringen till varför 26 procent av respondenterna 
(se figur 4.1-4) även utan förvaltningsrevision skulle ta på sig ansvaret i ledningen. Utan se-
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paration mellan ledningen och ärgarna är det bolagens intressenter som styr behovet av 
kontroll. Således skulle behovet att förvaltningsrevision kunna identifieras genom hur ägar-
strukturen i bolaget ser ut, om ägarskapet är separerat finns onekligen ett behov av förvalt-
ningsrevision.  

 

5.2 Förvaltningsrevisionens påverkan på ansvarsfrihet 

Förvaltningsrevisionens påverkan på frågan om ansvarsfrihet, avser att analysera om respondenterna ser 
något samband mellan dessa två företeelser. Respondenternas åsikt beträffande revisorns utsagors betydelse i 
relationen till ägarna tas också upp. Det övergripande syftet med detta avsnitt är att utreda förvaltningsre-
visionen i relation till ansvarsfriheten samt klargöra vilken vikt respondenterna lägger på detta.       

Resultatet visar att respondenterna, i stor utsträckning då hela 69 procent (se figur 4.2-2), 
anser att förvaltningsrevision har stor påverkan på frågan angående beviljade av ansvarsfri-
het. Att det finns ett samband mellan dessa två kan därav fastställas. Sambandet berör san-
nolikt revisorns utsagor till ägarna som i klarspråk förmedlar ifall ledningen gjort ett bra el-
ler dåligt arbete. Trots detta samband anser 36 procent (se figur 4.2-2) av respondenterna 
att ansvarsfrihet kan beviljas på andra grunder än genom förvaltningsrevision. Ytterligare 
48 procent (se figur 4.2-2) förhåller sig mitt i mellan instämmer helt och instämmer inte 
alls. Vilket innebär att det finns en osäkerhet ifall ansvarsfrihet kan beviljas på andra grun-
der än genom förvaltningsrevision. Denna tvetydighet kan härledas tillbaka till föregående 
avsnitt om förvaltningsrevisionens betydelse för relationen till ägarna, då en betydande del 
av respondenterna svarade att de även utan förvaltningsrevisionen skulle tänka sig att sitta i 
ledningen. Denna inställning skulle nu kunna förklaras med att även om inte förvaltnings-
revisionen finns ser vissa respondenterna möjligheten till beviljad ansvarsfrihet genom 
andra tillvägagångssätt, vilket således minskar förvaltningsrevisionens betydelse för led-
ningen.           

Ansvarsfrihetens betydelse skulle kunna anses som stor då detta är ledningens väg att bli fri 
från skadeståndsanspråk från ägarna. Trots denna betydelse för ledningen anser majoriteten 
av respondenterna att även utan möjlighet till beviljad ansvarsfrihet, skulle kunna tänka sig 
att sitta i ledningen. Dock svarar hela en fjärdedel (se figur 4.2-4) att det inte skulle vilja sit-
ta i ledningen utan att kunna bli beviljad ansvarsfrihet. Denna observation anser författarna 
vara oväntad då de presumerat att ett beviljande av ansvarsfrihet skulle ha större betydelse 
för ledningen. Emellertid visar undersökningen att respondenterna skulle kräva annan er-
sättning ifall inte ansvarsfrihet skulle kunna beviljas. Speciellt skulle de kräva ansvarsförsäk-
ring och högre lön för att kompensera den ökande risken. Att analysera fråga nio, som visar 
att respondenterna skulle kräva ansvarsförsäkring, och fråga elva, som berör om respon-
denterna skulle vilja sitta i ledningen utan att kunna bli beviljad ansvarfrihet (se figur 4.2-4) 
tillsammans kan man fastställa att även om många faktiskt skulle sitta kvar i ledningen även 
om inte ansvarsfrihet skulle kunna beviljas så skulle dessa troligen istället kräva ansvarsför-
säkring. Detta resultat kan ses som en förklaring till varför respondenterna även utan möj-
lighet till beviljad ansvarsfrihet skulle ta sig an arbetet då de hittar andra sätt att reducera 
sitt risktagande. 

Ytterligare, kan utläsas från resultaten att revisorn visserligen har en positiv inverkan på 
ledningen men är ändock inte en absolut nödvändig företeelse för ledningen. Detta då re-
spondenterna ser andra grunder som kan användas för att bevilja ansvarsfrihet samt andra 
vägar för att kompensera de ökade riskerna som de, utan förvaltningsrevisionen och an-
svarsfrihet, skulle få.    
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5.3 Revisorns utsagors betydelse vid bolagsstämman 

Detta avsnitt ämnar att klarlägga ifall revisorns utsagor hur betydelse för ledningen vid bolagsstämman. 
Dessutom åsyftar avsnittet att belysa problematiken i relation med bolagsstyrningsmodellen, för att faststäl-
la var och hur revisorn påverkar. 

Respondenterna anger att revisorns utsagor och rekommendationer är väldigt viktiga samt 
är till ledningens fördel, vid bolagsstämman. Det är främst revisorns rekommendationer 
som respondenterna värderar då hela 81 procent instämmer helt eller där intill med re-
kommendationernas viktighet (se figur 4.3-2). Om detta resultat analyseras med föregående 
avsnitt skulle detta övertygande resultat bero på att när förvaltningsrevision används i ett 
bolag så leder det till en förbättrad relation till ägarna samt inverkar på ledningens möjlighet 
att bli beviljad ansvarsfrihet. Ytterligare skulle resultatet kunna tolkas som ett bevis för att 
revisorn är en positiv företeelse samt att revisorns utsagor är viktiga. Detta kan dessutom 
sammankopplas till bolagsstyrnings modellen där det tydligt påvisas hur och var revisorn 
påverkat förhållandet mellan ledningen och ägarna. Dessutom visar modellen att revisorn 
är till för att hjälpa ägarna men resultatet där 81 procent av respondenterna anser att ett po-
sitiva uttalade från revisorn är till ledningens fördel, påvisar även att revisorns utsagor, indi-
rekt, även har en stor betydelse för ledningen. 

 

5.4 Förvaltningsrevisionen inverkan på ägarnas förtroende 

Detta avsnitt avser att klargöra huruvida förvaltningsrevisionen har någon inverkan på ägarnas förtroende 
till ledningen. Slutligen åsyftar avsnittet att belysa problematiken i relation till förtroende teorin.        

Respondenterna anser att revisorns utsagor har stor inverkan på ägarnas förtroende för 
ledningen då endast sex procent inte instämmer eller där intill med detta (se figur 4.4-2). 
Om förvaltningsrevisionen krävs för att skapa förtroende, är det större tvetydighet om, då 
45 procent anser att det krävs medan 25 procent anser att det inte krävs (se figur 4.4-2). 
Hela 33 procent håller sig mitt i mellan, vilket kan betyda att förvaltningsrevisionen visser-
ligen inte krävs men underlättar i skapandet av förtroende till ägarna. Detta resultat påvisar 
ytterligare att revisorn kan ses som ett verktyg för att skapa förtroende till ägarna, något 
som stämmer överens med Tomas Bryttings teori om professionaliteten, en funktion i 
samhället skapat för att öka förtroendet och därigenom minska transaktionskostnaderna (se 
avsnitt 3:4). Revisorn blir således en förtroendeskapande funktion som möjliggör en smidi-
gare relation mellan ledningen och ägarna. Med detta i åtanke skulle avskaffandet av för-
valtningsrevisionen påverka ledningens möjligheter till att skapa förtroende till ägarna.  

Respondenterna anser i mycket stor utsträckning, hela 84 procent instämmer helt eller där 
intill (se figur 4.4-2), att beviljad ansvarsfrihet är ett tecken på förtroende från ägarna. Då 
kopplingen mellan förvaltningsrevisionen och beviljande av ansvarsfrihet tidigare har kon-
staterats skulle således förvaltningsrevisionen vara grunden till beviljandet. Därigenom fin-
nes ytterligare belägg för förvaltningsrevisionens betydelse som ett verktyg för att skapa 
förtroende. Dock har det framkommit, i tidigare avsnitt, att respondenterna ser andra till-
vägagångssätt för att bevilja ansvarsfrihet. Något som fråntar förvaltningsrevisionen ensam-
rätten som förtroendeskapande verktyg. Dessutom anser respondenterna, inom olika om-
råden, att förvaltningsrevisionen är något positivt och bra men att det inte är nödvändigt i 
deras relation till ägarna. Detta resonemang, analyserat i förtroendeperspektivet, skulle 
kunna innebära att förvaltningsrevisionen är ett bra verktyg för att minska misstron samt 
öka ägarnas förtroende för ledningen men är som Brytting skriver bara en funktion i sam-
hället skapad för att underlätta.      
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5.5 Analys diskussion 

Avslutningsvis sammankopplas och utvecklas de olika analysdelarna med de valda te orierna, samt illust-
rarar relationen mellan ledningen, ägarna och revisorn i en förklarande modell.    

Tidigare studier visar att ledningens förvaltning är den viktigaste punkten på en bolags-
stämma samt att ett avskaffande av förvaltningsrevisionen skulle ha en negativ effekt på ak-
tieägarnas möjlighet att tillgodogöra sig information om ledningens arbete. Enligt denna 
undersökning anser även ledningen att förvaltningsrevision är viktig i deras relation till 
ägarna. Det framkommer dock att merparten ändå skulle ta på sig ansvaret av att sitta i led-
ningen för ett bolag men att de med största sannolikhet då skulle kräva någon annan form 
av kompensation. Då det genom undersökning kan analyseras att ledningen ser förvalt-
ningsrevisionen som en säkerhet eller bevis för att de utfört sitt arbete bra. Kopplat till teo-
rierna bevisar detta att förvaltningsrevisionen minskar principal-agent problematiken samt 
den asymmetriska informationen mellan ledningen och ägarna. Samtidigt som undersök-
ningen påvisar att förtroendet mellan ledningen och ägarna ökar genom att förvaltningsre-
vision utförs.  

Om förvaltningsrevisionen skulle avskaffas leder det till att avståndet mellan ledning och 
ägare ökar. För att kunna minska detta avstånd måste således andra åtgärder utföras. För att 
öka förtroendet mellan ledningen och ägarna kan man då exempelvis erbjuda ledningen 
ökade kostnadsersättningar eller ansvarsförsäkring. Men genom dessa åtgärder minskar 
man inte den asymmetriska informationen och inte heller minskas problemet med princi-
pal-agent teorin. För att reducera dessa problem krävs andra åtgärder så som att ägarna in-
volverar sig mer i bolaget, vilket skapar bättre insyn, och sålunda minskar den asymmetriska 
information och därigenom också principal-agent problematiken. Men om ägarna involve-
rar sig mer i bolaget kommer ledningen se detta som en brist på förtroende vilket inte på-
verkar relationen mellan ledningen och ägarna positivt. 

Om förvaltningsrevisionen avskaffas ser författarna ingen åtgärd som ensamt kan påverka 
de olika faktorerna utan flera åtgärder kommer behövas. Detta bekräftar författarnas teori 
om att förvaltningsrevisionen är grunden i förhållandet mellan ledningen och ägarna, samt 
att båda parter har betydande nytta av förvaltningsrevision, som nedanstående figur visar. 
Det är revisorn som väger upp relationen mellan ledningen och ägarna, både gällande att 
minska misstron, att minska ett ojämn informations fördelning samt att öka förtroendet 
och förbättrar relationen. Sålunda om förvaltningsrevisionen avskaffas kommer det troligen 
att innebära att svensk kod för bolagsstyrning utökas och utvecklas för att ytterligare 
komplettera existerande lag.  

Figur 5-1.5-1: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn (förklaring) 
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6 Slutsatser 

Sammanfattande slutsatser avseende syftet presenteras här följt av förslag till fortsatta studier.  

Genomgående i analysen har en attityd kunnat utläsas där respondenterna värderar förvalt-
ningsrevision som något positivt samt bra för deras relation, förtroendeskapande samt be-
viljade av ansvarsfrihet av ägarna. Utav dessa uppgifter skulle slutsatsen angående respon-
denternas inställning till förvaltningsrevisionen kunna fastslås som mycket positiv och där-
igenom borde således inställningen till avskaffandet av förvaltningsrevisionen vara negativ. 
Dock framkommer det vid flera tillfällen att respondenterna i stor utsträckning även utan 
förvaltningsrevision skulle fortsätta att ta på sig ansvaret i ledningen. Detta tror författarna 
beror på att respondenterna ser andra grunder än förvaltningsrevision för att kunna bli be-
viljad ansvarsfrihet. Emellertid framkommer även att respondenterna skulle kunna tänka 
sig att fortsätta ingå i ledningen även om de inte skulle kunna bli beviljad ansvarsfrihet. 
Detta påstående tar i praktiken bort förvaltningsrevisionen som en nödvändig faktor för re-
spondenterna. Dock skulle respondenterna i hög grad kräva annan kompensation, såsom 
högre lön och ansvarsförsäkring, om de inte skulle kunna bli beviljade ansvarsfrihet. 

Revision och därigenom förvaltningsrevision är, som både principal-agent teorin och bo-
lagsstyrnings modellen ger uttryck åt, en kontrollfunktion för att kontrollera ledningens ar-
bete i ägarnas intressen. Ytterligare, är revision, som Tomas Brytting förmedlar, en funk-
tion skapad av samhället för att minska misstron samt stärka förtroendet i relationen mellan 
principalen och agenten, mellan ledningen och ägarna. Därigenom drar författarna slutsat-
sen att förvaltningsrevisionen är viktig för ledningen med ändock inte nödvändig då det i 
praktiken faktiskt bara är ett verktyg för att underlätta samspelet mellan ledningen och 
ägarna. Avskaffas förvaltningsrevisionen är det upp till ägarna att bestämma huruvida bola-
get ska fortsätta att revidera sitt bolag eller inte. Väljer ägarna att avstå från förvaltningsre-
vision innebär detta inget större problem för ledningen. Dock kommer bolaget att få fram-
ställa andra lösningar för att kunna, antingen bevilja ledningen ansvarsfrihet eller kompen-
sera ledningen för den ökade risken.  

Författarnas teori, se figur 6-1, om relationen mellan ledningen, ägarna och förvaltningsre-
visionen stöds av resultatet då det kan konstateras att det även finns en omvänd flödes-
gång, det vill säga, att ledningen också har nytta av förvaltningsrevisionen. Sålunda används 
förvaltningsrevisionen både av ägarna och ledningen, vilken då kan te sig underligt varför 
plikten borde avskaffas.  

Figur 6-1: Relationen mellan ledningen, ägarna & revisorn (förklaring) 
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För uppsatsens målgrupp innebär dessa slutsatser att förvaltningsrevisionen är något som 
kan avskaffas men att det då med största sannolikhet kommer att ersättas med någon an-
nan åtgärd som minskar avståndet mellan ägare och ledningen. Således blir förtjänsten av 
avskaffandet inte det man i utredningen räknat med om man ser det ut hela bolagets per-
spektiv och inte bara till själva kostnaden för revisionen.  

Avslutningsvis kan författarna konstatera att ledningen har en positiv inställning till för-
valtningsrevisionen, då den underlätta och balanserar i deras samspel med ägarna. Dessut-
om underlättar förvaltningsrevisionen informationsflödet i relationen mellan ledningen och 
ägarna. Vidare, kan en viss korrelation utläsas mellan förvaltningsrevision och beviljade av 
ansvarsfrihet men där förvaltningsrevisionen inte är den enda grunden som ansvarsfrihet 
kan beviljas på. Ytterligare kan det konstateras att ledningen lägger stor vikt på revisorns 
rekommendationer och utsagor. Därtill ser ledningen förvaltningsrevision som ett instru-
ment för att öka förtroendet från ägarna. Slutligen kan fastslås att förvaltningsrevision är en 
företeelse som gynnar både ledningen och ägarna, så som författarnas teori förebådat, dock 
är förvaltningsrevisionen endast ett verktyg som trots sin positiva inverkan mycket väl skul-
le kunna ersättas med andra verktyg 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Intressant hade varit att utveckla denna studie med att undersöka hur respondenterna reso-
nerat när de ansett att andra grunder skulle kunna användas för att bevilja ansvarfrihet. En 
intressant frågeställning hade varit, huruvida ansvarsfrihet skulle kunna beviljas utan för-
valtningsrevisionen samt hur rättvisande informationen som ägarna, i det läget, skulle base-
ra sitt beslut på.   

Fortsättningsvis hade det även varit intressant att reflektera över om avskaffandet av för-
valtningsrevisionen verkligen skulle innebära minskade kostnader för bolagen då antydan 
finns i denna uppsats att ledningen skulle kräva annan kompensation om förvaltningsrevi-
sionen och ansvarsfrihet försvinner.   

Vidare kan funderingar kring hur den aktuella debatten, om de enorma VD lönerna som 
borde sänkas, skulle utvecklas då högre lön var en kompensation som flertalet av respon-
denterna skulle kräva utan ansvarsfrihet. Reflektioner skulle då kunna göras ifall VD löner-
na i noterade bolag är så pass höga på grund av att de inte kan beviljas ansvarsfrihet. Hur 
skulle då förvaltningsrevisionens avskaffande påverka lönerna för ledningen i onoterade 
bolag? 
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Bilaga 1 

Sammanställning av enkäten 31               

  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 

1. Revisorn påverkar förhållandet mellan ledningen och ägarna positivt?                 

5 4 13% 20           

4 15 48% 60           

3 7 23% 21           

2 2 6% 4           

1 3 10% 3           

  31 100% 3,48387 5 1 4 4 4 

2. Revisorns granskaning av ledningens förvaltning påverkar                  

förhållandet mellan ledningen och ägarna positivt? Instämmer helt: 5  5 16% 25           

4 16 52% 64           

3 7 23% 21           

2 1 3% 2           

Instämmer inte alls: 1 2 6% 2           

  31 100% 3,67742 5 1 4 4 4 

3. Förvaltningsrevision har stor del i informationsfördelningen                  

mellan ledningen och ägarna?                                 Instämmer helt: 5  3 10% 15           

4 8 26% 32           

3 10 32% 30           

2 5 16% 10           

Instämmer inte alls: 1 5 16% 5           

  31 100% 2,96774 5 1 4 3 3 
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  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 
 
4. Utan förvaltningsrevisionen kan en ojämn informations fördelning öka                  

mellan ledningen och ägarna?                                 Instämmer helt: 5  4 13% 20           

4 9 29% 36           

3 12 39% 36           

2 5 16% 10           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,32258 5 1 4 3 3 

5. Skulle du ta på dig ansvaret i ledningen ifall förvaltningsrevisionen avskaffas?                 

Instämmer helt: 5  8 26% 40           

4 3 10% 12           

3 11 35% 33           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 7 23% 7           

  31 100% 3,09677 5 1 4 3 3 

6. Anser du att förvaltningsrevisionen har stor påverkan på frågan                  

angående ansvarsfrihet?                                                             Instämmer 
helt: 5  4 13% 20           

4 17 55% 68           

3 6 19% 18           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 2 6% 2           

  31 100% 3,6129 5 1 4 4 4 
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  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 
 
7. Ansvarsfrihet kan beviljas på andra grunder än genom                  

förvaltningsrevisionen?                                         Instämmer helt: 5  3 10% 15           

4 8 26% 32           

3 15 48% 45           

2 4 13% 8           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,25806 5 1 4 3 3 

8. Skulle du kräva ansvarsfrihet för att ta på dig ansvaret i ledningen                  

vid avskaffandet av förvaltningsrevision?                Instämmer helt: 5  7 23% 35           

4 8 26% 32           

3 11 35% 33           

2 3 10% 6           

Instämmer inte alls: 1 2 6% 2           

  31 100% 3,48387 5 1 4 3 3 

9. Skulle du kräva ansvarsförsäkring för att ta på dig ansvaret i ledningen                  

om du inte kan beviljas ansvarsfrihet?                    Instämmer helt: 5  13 42% 65           

4 8 26% 32           

3 7 23% 21           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,96774 5 1 4 5 4 
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  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 

10. Skulle du kräva högre lön för att ta på dig ansvaret i ledningen                  

om du inte kan beviljas ansvarsfrihet?                             Instämmer helt: 5  7 23% 35           

4 6 19% 24           

3 11 35% 33           

2 6 19% 12           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,3871 5 1 4 3 3 

11. Skulle du vilja sitta i ledningen om det inte fanns möjlighet till                  

att beviljas ansvarsfriheten?                                   Instämmer helt: 5  7 23% 35           

4 10 32% 40           

3 6 19% 18           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 6 19% 6           

  31 100% 3,32258 5 1 4 4 4 

12. Vid bolagsstämma, anser du att revisorns rekommendationer är viktiga?                 

Instämmer helt: 5  7 23% 35           

4 18 58% 72           

3 3 10% 9           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,90323 5 1 4 4 4 
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  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 

13. Vid bolagsstämman, anser du att revisorns utsagor är till ledningens fördel?                 

Instämmer helt: 5  2 6% 10           

4 15 48% 60           

3 11 35% 33           

2 3 10% 6           

Instämmer inte alls: 1 0 0% 0           

  31 100% 3,51613 5 2 3 4 4 

14. Revisorns utlåtande är av betydelse för ägarnas förtroende för ledningen?                 

Instämmer helt: 5  7 23% 35           

4 14 45% 56           

3 8 26% 24           

2 1 3% 2           

Instämmer inte alls: 1 1 3% 1           

  31 100% 3,80645 5 1 4 4 4 

15. Förvaltningsrevision är något som krävs för att ägarna ska ha                  

förtroende för ledningen?                                        Instämmer helt: 
5  5 16% 25           

4 9 29% 36           

3 10 32% 30           

2 2 6% 4           

Instämmer inte alls: 1 5 16% 5           

  31 100% 3,22581 5 1 4 3 3 
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  Antal som svarat Andel  Medeltal Max Min Variationsvidd Modulvärde Median 

16. Att bli beviljad ansvarsfrihet är ett tecken på förtroende från ägarna?                 

Instämmer helt: 5  14 45% 70           

4 12 39% 48           

3 5 16% 15           

2 0 0% 0           

Instämmer inte alls: 1 0 0% 0           

  31 100% 4,29032 5 3 2 5 4 
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Bilaga 2: Enkät 
Attityd frågor (frågorna kommer besvaras med en skala från instämmer helt till instämmer inte alls) 

 Med ledning menas både styrelseledamot och VD  

 Med förvaltningsrevision menas revisions granskning av ledningens förvaltning av ett bolag, det vill säga, hur 

ledningen sköter bolaget samt ledningens interna rutiner.  

Revision (principal- agent, asymmetri) 

1. Revisorn påverkar förhållandet mellan ledningen och ägarna positivt? 

2. Revisorns granskaning av ledningens förvaltning påverkar förhållandet mellan ledningen 

och ägarna positivt? 

3. Förvaltningsrevision har stor del i informationsfördelningen mellan ledningen och ägarna? 

4. Utan förvaltningsrevisionen kan en ojämn informations fördelning öka mellan ledningen 

och ägarna? 

5. Skulle du ta på dig ansvaret i ledningen ifall förvaltningsrevisionen avskaffas? 

Förvaltningsrevision (ansvarsfrihet) 

6. Anser du att förvaltningsrevisionen har stor påverkan på frågan angående ansvarsfrihet? 

7. Ansvarsfrihet kan beviljas på andra grunder än förvaltningsrevisionen? 

8. Skulle du kräva ansvarsfrihet för att ta på dig ansvaret i ledningen vid avskaffandet av för-

valtningsrevisionen?  

9. Skulle du kräva ansvarsförsäkring för att ta på dig ansvaret i ledningen om du inte kan be-

viljas ansvarsfrihet?  

10. Skulle du kräva högre lön för att ta på dig ansvaret i ledningen om du inte kan beviljas an-

svarsfrihet?    

11. Skulle du vilja sitta i ledningen utan möjlighet till att beviljas ansvarsfriheten? 

Bolagsstyrning 

12. Vid bolagsstämma, anser du att revisorns rekommendationer är viktig? 

13. Vid bolagsstämman, anser du att revisorns utsagor är till ledningens fördel? 

Förtroende 

14. Revisorns utlåtande är av betydelse för ägarnas förtroende för ledningen? 

15. Förvaltningsrevision är något som krävs för att ägarna ska ha förtroende för ledningen?   

16. Att bli beviljad ansvarsfrihet är ett tecken på förtroende från ägarna? 
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17. Sakfrågor (informations syfte) 

Syftet med dessa frågor att kunna identifiera ifall skillnader uppstår pga. grupptillhörighet. Om det t.ex. visar sig att 

30% anser A, 70% anser B så vill vi kunna se ifall dessa skillnader är en verklig skillnad i attityd eller ifall skill-

nader uppstå pga. t.ex. ålder, dvs. att t.ex. äldre personer är mer för förvaltningsrevision medan yngre kanske inte är 

det, eller att de som är aktiva i fler bolag tycker en sak medan de som är aktiva i ett bolag tycker en annan, osv. 

1. Kön:  Kvinna/Man 

2. Befattning: VD/ Styrelseledamot 

3.  Ålder:  Över 55 

55-46 

45-36 

35-26 

25 eller yngre 

4. Verksam som VD/styrelseledamot inom __ antal företag 

1,  2,  3,  4,  5 eller fler 

5. Kommer bolaget/bolagen som du är verksam inom omfattas av den troliga avskaf-

fandet av revisionsplikten (ge kriterier)?  

Ja 

Nej 

Något av de bolag jag är verksam inom 

Vet inte 

6. Hur många ägare finns det i bolaget du är  verksam inom? 

1 

2-5 

6-20 

20 eller fler 

7. Är du själv ägare till någon del i bolaget?  

Ja 

Nej 


