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Purpose:  The purpose of the survey is to – describe the tasks of the audit committee – briefly 

describe the work of the audit committee in companys listed on the Stockholm stockexchange 

– to analyse if the work of the committees complies with Svensk kod för bolagsstyrning and 

thereby contribute to better corporate governance.  

  

Methodology: We have used a combination of the qualitative and the quantitative method. 

This has been done using interviews, questionaires and an analasys of companies on the stock 

exchange. Our standpoint has been abductive. The theory that has been used is primarily 

agent theory.  

 

Empirical foundation: An empirical study has been conducted. First part of this study is a 

quantitative study of the swedish stock exchange and a qualitative study in which respondants 

in different managerial positions were interviewed. 

 

Conclusions: In order to achieve the different characteristics that define an effective audit 

committee and thereby be able to function effectively, we conclude that the there is a need for 

clearer rules or guidelines concerning the task of audit committees. Concerning tghe 

qualitative study we find that the audit committees of today directly contribute to higher 

quality of financial reporting.  



Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:   Revisionsutskott – En Empirisk Utvärdering 

 

Seminariedatum: 7 juni 2006 

 

Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng 

 

Författare: Martin Karlsson, Henric Nordin, Johan Stridbeck  
Handledare: Erling Green och Carl-Michael Unger 
 

Fem nyckelord: Corporate Governance, Revisionsutskott, Audit committee,    
Bolagsstyrning, Kod   

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att – redogöra för ett revisionsutskotts arbetsuppgifter -  
kortfattat redogöra revisionsutskottens arbete i företag noterade på stockholmsbörsens 
A-lista – att analysera om revisionsutskotten i fråga arbetar enligt svensk kod för 
bolagsstyrning och därmed bidrar till bättre corporate governance.  
  

Metod: Vi har använt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Datainsamling har 
skett genom intervju, enkäter samt dokument. Ansatsen har varit abduktiv, en kombination 
mellan induktiv och deduktiv ansats. För uppsatsen använd teori har varit agentteorin samt 
intressentteorin.   

 

Empiri: En empirisk undersökning har gjorts bestående av 2 delstudier. En kvantitativ studie 
där bolag på stockholmsbörsens A-lista undersökts samt en kvalitativ studie där intervjuer har 
utförts med respondenter i olika befattningar.    
 
 
 
Slutsats: För att revisionsutskotten skall uppnå de i studien belysta kriterierna för effektivitet, 
och därmed en möjlighet till att vara effektiva, efterlyser vi klara direktiv och regler för 
utformning av dessa. Denna efterlysning sker, studiens kvalitativa analys till trotts. Utöver 
detta har den kvalitativa analysen kommit fram till att revisionsutskotten i dagsläget bidrar till 
att den finansiella rapporteringen håller en hög kvalitet. Däremot är det inte klarlagt i vilket 
utsträckning bidraget sker, inte heller kan en uppenbar förbindelse påvisas. Däremot är det 
inte klarlagt i vilken utsträckning bidraget sker, inte heller kan en uppenbar förbindelse 
påvisas. Vi kan inte i nuläget avgöra i vilken utsträckning nämnda förfarande förekommer, på 
grund av revisionsutskottens existens, eller tack vare dess arbetsinsats. 
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1 Inledning 

 

 

I inledningen kommer vi att behandla bakgrund, problemformulering och syfte till  

utredningen. Bakgrunden förser läsaren med en överblick över ämnet och denna leder sedan 

ner till studiens problemformulering. Därefter följer uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med 

att presentera studiens avgränsningar,  målgrupp och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

En lång rad av bolagsskandaler har under de senaste åren uppdagats både i 

Sverige och utomlands. Företagsskandalerna bottnar i allt från ekonomisk 

brottslighet, redovisningsfusk och överdrivna ersättningar till styrelsen till felaktig 

eller missvisande information samt en oklar ansvarsgräns.1 Detta har bidragit till 

att allmänhetens förtroende för näringslivet har sjunkit och att företagens arbete 

har börjat ifrågasättas och kritiserats ifrån flera håll. Det faktum att majoriteten av 

det svenska folket nuförtiden är aktieägare gör att de i stor utsträckning berörs av 

hur de börsnoterade företagen sköts. En stor svensk skandal upptäcktes år 1998 

när företaget Prosolvias bokslut började granskades av massmedia. Det 

uppdagades att fakturering hade skett utan varken ingångna avtal eller leverans 

och att vinsten var kraftigt uppblåst. En annan svensk skandal är Skandia där 

förtroendekrisen från investerarnas håll bygger på de orimligt höga ersättningar 

och bonussystem som ledningen tillskansat sig.  

 

                                                                                                                                                         
 

1 SOU 2004:47. 
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En av de främsta orsakerna till varför förtroendet för näringslivet har sjunkit är 

de uppmärksammade bolagsskandalerna hos de amerikanska multinationella 

företagen Enron och WorldCom. Dessa företag hade lämnat falska uppgifter om 

sin ekonomiska ställning genom att manipulera bokföringen samt genom 

bristande bolagsstyrning. År 2002 antogs en ny lagstiftning i USA, Sarbanes-

Oxley Act, med främsta syftet att återställa investerarnas förtroende för 

aktiemarknaden och att garantera innehållet och tillförlitligheten i informationen 

som lämnas till aktiemarknaden.2  

 

I kölvattnet av skandalerna har debatten kring revisionsutskott ökat i Sverige. 

Svenska företag har, efter inspiration från bland annat USA, börjat tillsätta 

revisionsutskott som ska höja kvaliteten på den interna kontrollen och revisionen. 

Bolagsstyrning eller corporate governance har under 1990-talet presenterats i allt 

större utsträckning inom företagen. Ett instrument för bolagsstyrningen utgörs av 

revisionsutskott bland annat ansvarar för att säkerställa företagets finansiella 

rapportering. I svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 juli 2005 

stadgas att alla börsnoterade bolag ska inrätta ett revisionsutskott. Ett syfte med 

revisionsutskottet från företagen sida torde vara att återställa det minskade 

förtroendet för näringslivet.3 

 

Revisionsutskottet har sin härkomst från den anglosaxiska världen. I USA har 

frågan om revisionsutskottens roll varit föremål för debatt i över 50 år. Samtliga 

bolag som är listade på New York Stock Exchange, Nasdaq och AMEX måste ha 

ett revisionsutskott. Det amerikanska regelverket är omfattande och skärptes 

senast år 2000 efter de förslag som framlades i den så kallade Blue Ribbon-

rapporten. I Storbritannien startade utvecklingen för ungefär 25 år sedan. Antalet 

revisionsutskott ökade kraftigt efter det att Cadbury-rapporten från år 1992 

föreslog att alla brittiska börsbolag skulle ha ett revisionsutskott. Över 80 % av 

börsbolagen hade redan år 1994 ett revisionsutskott och idag är detta ett krav 

enligt den brittiska börskoden.4 

                                                                                                                                                         
 

2 Balans 2003 nr 1, s. 23 f, Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på redovisningsskandalerna. 
3 Balans 2003 nr 1, s. 23 f, Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på redovisningsskandalerna. 
4 Balans 2002 nr 4, s. 17, Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag. 
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Det har skett en stor förändring under senare år av företagens bolagsstyrning 

efter att denna varit föremål för stor uppmärksamhet. Bolagsstyrning handlar om 

förhållandet mellan ägarna och ledningen i ett aktiemarknadsbolag och hur dessa 

bör agera och hantera olika frågor. Revisionsutskott utgör ett av instrumenten för 

bolagsstyrning. Ett sätt att avvärja det bristande förtroendet för företagen och 

kapitalmarknaden har blivit en av bolagsstyrningens främsta uppgifter. Åtskilliga 

av de händelser som inverkat negativt på förtroendet har samband med brister i 

bolagsstyrningen. Dessa har bland annat orsakats av en institutionalisering av 

ägandet, felaktig finansiell redovisning och styrelsens bristande ansvarstagande.5  

 

Förändringarna i bolagsstyrningen har berott på att aktiemarknaden spelar en 

allt viktigare roll i många länder och för många företag, samt att ägandet av 

företag i allt större utsträckning har blivit internationellt. Dessutom har 

bolagsskandalerna i USA och övriga världen också bidragit till intresset för dessa 

frågor. Marknaden har i och med skandalerna tappat förtroendet för den 

finansiella rapporteringen och krav på en tydligare lagstiftning för revisionsarbetet 

i syfte att säkerställa företagens interna kontroll har väckts.6 

 

Den brittiska Cadbury-rapporten från 1992 var ett första viktigt steg i den 

europeiska utvecklingen på området. Brittiska aktiemarknadsbolag skulle enligt 

de förslag som kom upp i denna rapport följa en ”Code of best practice” eller en 

bolagsstyrningskod. Bolag som var noterade på Londonbörsen ålades genom 

förslaget en skyldighet att upplysa om de följde Koden eller inte. Om bolaget inte 

följde Koden så skulle det rapportera i vilka avseenden och varför. Combined 

Code som den brittiska koden numera kallas har varit en förebild för andra 

europeiska bolagsstyrningskoder.7 

 

Sverige är ett av de sista länderna i Europa som utvecklat en 

bolagsstyrningskod. Den tillämpas från och med den 1 juli 2005 och avsikten är 

                                                                                                                                                         
 

5 Förtroendekommissionen, SOU 2004:47. 
6 Ernst &Young, Effektiva revisionsutskott, 2005 
7 Ibid. 
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att den ska gälla alla noterade företag i framtiden. Den svenska koden för 

bolagsstyrning ska utgöra en del av självreglering på aktiemarknaden och innebär 

att reglerna inte är formellt bindande utan grundas på det brittiska synsättet ”följ 

eller förklara”.8 

1.2 Positionering – tidigare forskning 

En del studier har tidigare gjorts på området revisionsutskott. Det gäller då främst 

frågeställningar såsom huruvida revisionsutskotten påverkar revisorns oberoende 

samt om investerarnas förtroende för företagen påverkas om företagen inrättar 

revisionskommittéer. Vi har istället valt att koncentrera oss på själva 

revisionsutskotten i företagen och då främst valt att studera vad de har för syfte 

och uppgifter samt utreda vilken betydelse revisionsutskotten bolagen. 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Problemformulering 

Revisionsutskottet som sådant är ett relativt nytt fenomen bland svenska företag. I 

USA har däremot revisionsutskott funnits sedan 1940-talet. Som tidigare nämnts 

har en rad stora bolagsskandaler lett till allt större krav på ett bra reglemente för 

bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning har nu implementerats där 

revisionsutskott är en del av regleringen och följs av en rad börsnoterade svenska 

företag. Huruvida några större förändringar i bolagsledningens praktiska arbete 

har förekommit till följd av införandet av revisionsutskott har inte till dags datum 

varit fall för några undersökningar och utvärderingar.  

 

                                                                                                                                                         
 

8 Ernst &Young, Effektiva revisionsutskott, 2005 
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Företagsskandalerna som skedde i bland annat Enron och Skandia har gjort 

att företagens intressenter blir allt mer rädda för att liknande skandaler ska bli mer 

vanligt förekommande. Företagen behöver något instrument som kan intyga att de 

inte har gjort några avsteg från lagar och rekommendationer. För att från 

företagens sida kunna intyga detta har en mängd företag inrättat revisionsutskott. 

Detta revisionsutskott ska skapa balans mellan styrelsen och företagsledningen 

och har ett ansvar för att stärka de oberoende styrelseledamöternas ställning i 

styrelsen.9 

 

Revisionsutskottet utgör ett instrument för bolagsstyrning och funktionen är 

att komplettera det etablerade styrelsearbetet. Det yttersta ansvaret för att 

redovisningen är korrekt ligger emellertid fortfarande hos styrelsen. 

Revisionsutskottet ska således endast uppträda som styrelsens underkommitté 

med det främsta syftet i fokus att höja kvaliteten på den interna kontrollen samt 

den finansiella rapporteringen och revisionen.10 

  

Motivet för kravet av införandet av revisionsutskott har bland annat även varit 

att stärka de icke anställda ledamöternas ställning i styrelsen, att säkra en 

kvalificerad och oberoende granskning av företagen, att göra så att 

kontrollklimatet reducerar risken för oegentligheter, att stärka den interna 

revisorns ställning samt att revisionsutskottet ska vara med i processen när en 

extern revisor ska utses. Det faktum att ambitionen har varit att göra Europa till en 

ekonomisk region som är världsledande har gjort att det ställts högre krav på 

revisionen. Ett annat led i denna utveckling är att det krävs nya inrättningar för att 

öka omvandlingstrycket i näringslivet. Även den ökade globaliseringen begär en 

anpassning av regelverk och institutioner.11 Ovanstående diskussion leder oss 

fram till följande frågeställningar: 

 

• Har svenska revisionsutskott de förutsättningar som krävs för att 

fungera effektivt? 

                                                                                                                                                         
 

9 Balans 2002 nr 4, s. 17, Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag. 
10 Förtroendekommissionen, Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47). 
11 Balans 2002 nr 4, s. 17 f, Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag. 
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• Har svenska revisionsutskott bidragit till att höja kvalitén på svensk 

bolagsstyrning? 

 

Andra frågor som aktualiseras är hur utformningen av ett revisionsutskott ser 

ut och vilken kompetens de har som ingår i revisionsutskotten samt hur tillsättning 

av dessa sker. Vidare är det intressant att titta på hur revisionsutskotten går till 

väga när de utvärderar revisorerna och om revisorernas oberoende påverkas. 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att  

• kortfattat redogöra revisionsutskottens arbete i företag noterade på 

stockholmsbörsens A-lista  

•  
• analysera om revisionsutskotten i fråga arbetar enligt svensk kod för 

bolagsstyrning och därmed bidrar till bättre corporate governance.  

1.5 Målgrupp 

Utredningen inriktar sig främst till personer med intresse för revision. Såväl 

studenter som arbetstagare anses vara potentiella läsare. I synnerhet kommer 

bolag som ämnar implementera revisionsutskott finna stor behållning av 

uppsatsen.   

1.6 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts genom att intensivt fokusera på revisionsutskotten. 

Enskilda företag och där tillhörande enskilda revisionsutskott har inte behandlats. 

De slutsatser och analyser som gjorts har helt och hållet beskrivit en generell bild 

av revisionsutskotten. 
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1.7 Disposition   

Kapitel 2. – Metod. I detta kapitel har vi redogjort för vald metod. Vi kommer 
diskutera och motivera denna metod. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
källkritik. 
 
  
Kapitel 3. – Teoretisk referensram, tar upp och förklara begrepp som; Sarbanes 
Oxley Act , svensk kod för bolagsstyrning och revisionsutskott i SOX 
 
 
Kapitel 4. - Teori, kapitlet introducerar utredningens teorier samt genomför en 
teoretisk analys av revisionsutskott. 
  
 
Kapitel 5. – Empiri, Kapitlet redogör för undersökningens insamlade data. Här 
redogörs för primärdata som intervjuer, enkäter samt även sekundärdata i form av 
tidigare studier.   
 

 
Kapitel 6. – Teoretisk analys, består av en analyser av revisionsutskott ur ett 
agentteoretiskt samt intressentteoretiskt perspektiv.  
 

 
Kapitel 7. -  Avslutande analys, detta kapitel avslutar uppsatsen. Här genomförs 
en slutlig analys samt diskussion om dess resultatet. och även eventuella  
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2 Metod 

 

 

Syftet att ha med metod är dels för att ge möjlighet till att utföra en identisk undersökning 

med likadana förhållanden, samt att ge läsaren en möjlighet att bedöma det empiriska 

tillvägagångssättet. Följande kapitel beskriver för utredningen vald metod.  

 

 

 

 

        2.1 Undersökningssätt 
 

  

Denna undersökning har utförts med en kombination av kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt. Kvalitativa undersökningar utgörs av så kallad mjuk 

data. Med detta menas information som är av verbal karaktär. Karaktären på en 

kvalitativ studie är ofta att man studerar en process eller ett skeende snarare än ett 

faktiskt resultat.12 Motsatsen till kvalitativ data är den kvantitativa. Här utgörs 

data av siffror, dessa så kallade hårddata utgör en god grund för statistiska 

slutsatser snarare än några djupare åsikter om berört ämne. Forskaren som 

använder sig av kvantitativ undersökning vänder sig ofta mot en bredare 

undersökningsgrupp.   

 

Undersökningen har som ovan nämnts både genomförts kvalitativt och 

kvantitativt. Den kvantitativa delen av undersökningen är gjord för att skapa 

statistiska grunder för utredningen. Vi har därefter fördjupat insikten i ämnet 

                                                                                                                                                         
 

12  Beckman, J, Rapporter och uppsatser, s.48 
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genom att kvalitativt studera revisionsutskotten. Ett kvalitativt förhållningssätt är 

övervägande induktivt, vilket innebär att forskaren i stor utsträckning utreder 

verkligheten utan förutfattad mening och utan någon startpunkt i en teori.13 På 

detta sätt har vi genomfört kvalitativa studier med hjälp av enkäter och intervjuer.  
      

          2.2 Datatyp 

 

Innan vi startade insamlingen av data, genomförde vi en grundläggande 

genomgång av litteratur relaterad till ämnet revisionsutskott. Efter denna 

genomgång kände vi oss tillräckligt belästa för att inhämta för undersökningen 

relevant data.  

 

De typer av data som finns utgörs av sekundär- och primärdata. Den första av 

nämnda består av data som redan finns tillgänglig. Detta är alltså information som 

är insamlad vid tidigare tillfälle. Att använda sig av sekundärdata utlöser både 

möjligheter och problem. De uppenbara möjligheterna är att data redan är 

insamlad, man behöver alltså inte skapa eget material och sparar därmed mycket 

tid och eventuellt dubbelarbete.  Det är just denna fördel som utgör en del av 

problemet med sekundärdata. Informationen är ofta insamlad för ett annat 

ändamål än det den som sekundärdata kommer användas för. Det uppstår lätt ett  

så kallat inklusivitetsfel, vilket innebär att utredaren samlar in för undersökningen 

överflödig och irrelevant information.14 Utredaren tvingas då sannolikt lägga ner 

mycket tid på att välja ut för ändamålet relevant sekundärdata.  

 

Andra källor för datainsamling har varit årsredovisningar, facktidskrifter samt 

ämnesrelaterade utredningar. För att undvika ovan nämnda inklusivitetsfel har vi 

intagit en källkritisk hållning till dessa.  

 

För att fördjupa oss i ämnet samt skapa en mer kvalitativ bild av hur effektiva 

revisionsutskotten är har vi utöver sekundärdata även använt primärdata. Denna 

                                                                                                                                                         
 

13  Beckman, J, Rapporter och uppsatser s.48 
14 Jacobsen, D I, Vad, Hur och Varför, sidan 21-22 
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utgörs av egenhändigt insamlad data från intervjuer samt enkäter. Primärdata 

tillför utredningen en mer intensiv ämnesorientering samt en hög validitet, något 

som kommer behandlas senare i detta kapitel. Primärdata har samlats in med hjälp 

av intervjuer och enkäter. Dessa två metoder för insamling av primärdata ser vi 

som goda komplement för att få fram ett relevant och informativt datamaterial. 

Med kombinationen av dessa två metoder har vi utnyttjat den intensiva prägeln på 

primärdata med den mer extensiva karaktären på sekundärdata.15
 

 

2.1 ForskningsAnsats 

När en studie utgår ifrån teori och jämför detta med empiri kallas detta för en 

deduktiv ansats. Deduktiv ansats har ett motsatsförhållande till en induktiv ansats. 

En induktiv studie utgår alltså ifrån empirin, verkligheten och skapar utifrån 

denna sedan en teori. Informationsinsamlingen styrs här inte på något sätt av en 

förutfattad åsikt. Induktiv ansats är helt öppen för information och utefter 

insamlad data konstrueras sedan en teori. Fördelarna med denna ansats är just att 

man samlar in all data man påträffar vid insamlingen och får på så sätt en möjligt 

mer verklighetstrogen bild av ett händelseförlopp. Negativt med en induktiv 

ansats är att en utredning med denna ansats ofta är väldigt tidskrävande.  

 

Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Denna 

kombination kallas för en abduktiv ansats. Kombinationen är sådan till sin 

konstruktion att den all datainsamling har skett utifrån en induktiv ansats. Detta 

har gjorts utan några förväntningar på resultatet. Därefter har vi använt 

ekonomiska teorier för att analysera dessa data, vilket enligt stycket ovan 

genomförts med en deduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen erbjuder oss en 

möjlighet att ta del av fördelarna hos den induktiva och den deduktiva ansatsen. 

                                                                                                                                                         
 

15 Jacobsen, D I, Vad, Hur och Varför, sidan 152-153 
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2.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida man kan lita på de data man samlat in, är denna 

tillförlitlig nog för att ligga till grund för generaliseringar inom ett visst område? 

Utan hög validitet är den utförda studien inte tillförlitlig. Med detta sagt kan man 

inte nog understryka att validiteten utgör en av de absolut viktigaste delarna av 

metoden.  Variationer på begreppet validitet finns det många, vi presenterar i 

metoden de vi i undersökningen använt oss av. För att utredningen och de 

slutsatser vi har dragit skall inneha någon pålitlighet krävs det att det finns en god 

reliabilitet. Reliabilitet avser ”frånvaron av slumpmässiga mätfel”.16 I praktiken 

brukar reliabiliteten framstå då man genom olika mätningsmetoder av ett och 

samma objekt erhåller lika resultat.17 Genom att ifrågasätta mätinstrumentets 

reliabilitet och genom en medvetenhet avseende instrumentets eventuella problem 

minskar forskaren de slumpmässiga felen i insamlad data.  

 

Genom validitetstester kan man öka sannolikheten för hög validitet. Det 

vanligaste sättet att utföra detta är att studera det material man samlar in och 

utefter detta sedan gör en bedömning av validitet på insamlad data. Forskaren gör 

här en granskning om huruvida någon överensstämmelse mellan teori och empiri 

verkar föreligga.18 Trots vår i jämförelse med en erfaren forskares, ringa rutin på 

att göra denna typ av bedömning har vi ansett oss kapabla att nyttja denna 

validitetsbedömning.   

 

En viktig förutsättning för att uppnå hög validitet på utredningen är att rätt 

frågor ställs samt att rätt personer tillfrågas. Vi har med hänsyn tagen till detta 

försökt fokusera på de mest berörda personerna och grupperna. Den inre 

validiteten fokuserar alltså på data som insamlas och dess relevans, detta under 

själva insamlingsprocessen. 

                                                                                                                                                         
 

16 Lundahl, U & Skärvard, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 89 
17 Wallén, G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur s. 60 
18  Svenning, C, Metod bokens.63 
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Validitet ifrågasätter också om man kan förlita sig på det frambringade 

resultatet till den grad att man kan göra generaliseringar utifrån det.19 Det är inte 

utan betydelse att möjlighet till generaliseringar på icke undersökta men 

närliggande objekt ges av en undersökning. Utan denna egenskap skulle en ny 

utredning behöva tillsättas för i detta fall varje företag som har ett 

revisionsutskott. Slutsatserna kring berört ämne skulle således också vara helt 

utan värde för en publik som intresserar sig för revisionsutskott i allmänhet 

snarare än för ett visst revisionsutskott.  

 

För att åstadkomma ovan nämnda möjlighet till generalisering utifrån studien 

har det vidtagits diverse åtgärder. Vi har dels på lokal nivå försökt att sprida 

informationskällorna genom att skicka ut enkäter till såväl olika stora företag som 

företag i olika branscher. Intervjumässigt har även här funnits en målsättning att 

sprida informationskällor för att så långt som möjligt öka objektiviteten.  

 

Insamlingsmetoden för primärdata har varit intervjuer samt enkäter, dessa 

berörs djupare senare i detta kapitel. Möjlighet till en fullkomlig reliabilitet har 

således inte förelegat. Utefter reliabilitetens vikt för en verklighetsavspeglande 

utredning har vi så långt som möjligt försökt avlägsna slumpmässiga fel. Fokus 

har legat på likvärdighet samt homogenitet.20 Detta har i praktiken utförts genom 

användandet av identiska enkäter samt att vi i den mån det låtit sig göras lagt 

tonvikt vid likartade intervjusituationer. 

        

 

 

      

 

 

                                                                                                                                                         
 

19  Ibid 
20 Patel, R, & Tebelius, U, Grundbok i forskningsmetodik, s.74 
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2.3 Datainsamling 

Som tidigare i detta kapitel nämnts har vi för undersökningen använt en 

kombination av primär- och sekundärdata, den senare i form av fackskrifter, 

årsredovisningar och tidigare gjorda undersökningar om revisionsutskott. Att 

använda sekundärdata vid datainsamling kallas för dokument.21 Den kvantitativa 

undersökningen har baserats på informationsinsamling från årsredovisningar. Den 

kvantitativa studien omfattar tio stycken undersökta bolag, undersökningens 

tillvägagångssätt presenteras i kapitlet närmast följande detta.  

 

Med dokument som grund har vi därefter använt oss av intervjuer och enkäter 

för att fördjupa inblicken i revisionsutskotten och därmed även i analysen av 

dessa. Första kontakt med ämnet har skett genom litteratur. Vi har studerat koden 

samt såväl svenska som utländska skrifter och föreskrifter om revisionsutskott. 

Med detta material som grund konstruerade vi sedan ett intervjumaterial. Utifrån 

dessa studier samt de tidigaste intervjuerna har sedan enkätfrågor skapats. 

 

Antalet gjorda enkäter och intervjuer har varit sex stycken, tre intervjuer och 

tre enkäter. Svaranden utgörs av tre revisorer, en verkställande direktör samt två 

stycken medlemmar av revisionsutskott i olika bolag. Vårt mål med detta urval av 

respondenter har varit att sprida informationsskällorna och på det sättet skapa en 

mer objektiv uppfattning om såväl revisionsutskotten som deras arbete. Vårt skäl 

att välja ut sex respondenter har varit att vi efter den kvantitativa undersökningen 

skapat en realistisk bild av verkligheten för revisionsutskott i Sverige. Den 

kvalitativa undersökningen skulle således endast ta oss på djupet och samla in mer 

detaljerad information. Med detta sagt ansåg vi att tre revisorer, två 

revisionsutskottsmedlemmar samt en verkställande direktör var fullt tillräckligt 

för att skapa en bild av revisionsutskott.     

 

Vi har valt att inte namnge respondenterna i denna utredning, skälet till detta 

är att relevansen i utredningen inte påverkas positivt av en sådan handling. 
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Tvärtom tycker vi att det medför en ökad möjlighet till objektivitet hos läsaren då 

denna inte stöter på namn på personer och företag som kan uppfattas som mer 

eller mindre familjära. 

2.3.1 Kvantitativa undersökningen 

När en kvantitativ undersökning görs är det viktigt att det slumpmässiga 

urvalet är representativt för hela den population man avser mäta. Urvalsprocessen 

och vilka objekt som väljs ut är enligt Bryman och Bell avgörande för att 

undersökningens resultat speglar hela populationen.22 För vår kvantitativa 

undersökning gjordes ett slumpmässigt urval om tio företag noterade på 

stockholmsbörsens A-lista. Vi använde oss av statistiskt urval från hela 

populationen, det vill säga alla företag på A-listan, och valde därifrån 

slumpmässigt ut tio bolag. Urvalet gjordes genom att välja ut vart fjärde företag 

på A-listans mest omsatta. Denna urvalsprocess fortskred fram tills tio stycken 

bolag undersökts. 

 

Tio stycken bolag utgör cirka 15 procent av A-listans mest omsatta bolag. För 

att kunna besvara uppsatsens frågeställning är det viktigt att vi kan generalisera 

och därmed göra antagandet att resultatet från undersökningen är representativt 

för alla bolag noterade på A-listan. Genom detta tillvägagångssätt är kravet på 

representativitet uppfyllt och de resultat uppsatsen presenterar kan ses som en 

återspegling av hela A-listan. 

2.3.2 Intervjuer 

Då vi undersökt ett relativt smalt område med generellt sätt hög kompetensnivå 

har intervjuerna tillverkats med en öppen karaktär. Nämnda intervjutyp kallas 

även för ostrukturerade intervjuer. Dessa kännetecknas av att respondenten får 

möjlighet besvara ställda frågor på ett fritt och öppet sätt. Intervjuaren använder 

sig av ett frågematerial men tillåter sig att frångå detta. Intervjuaren tillåter sig 

                                                                                                                                                         
 

21 Ibid s.84 
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också att komplettera intervjun med följdfrågor allt i takt med att detta kan 

behövas.  

 

En positiv egenskap hos denna typ av intervjuer är att respondenten ges 

möjlighet att utveckla sitt svar och sin syn på processen på ett så fritt och öppet 

sätt som möjligt. En senare effekt av detta är att intervjuaren kan sätta sig in i 

respondentens situation och utifrån dennes perspektiv studera processen på ett 

subjektivt sätt.23 Vi har tagit fasta på dessa goda egenskaper för att på så sätt 

kunna studera revisionsutskott från olika perspektiv. 

 

Som ovan nämnts har vi genomfört tre stycken intervjuer. Dessa har gjorts 

med tre stycken revisorer. Intervjuerna har utförts uteslutande via telefon. Detta 

har skett primärt av geografiska och tidsmässiga skäl. Men även andra fördelar 

finns att beakta, såsom eliminering av eventuella problem med intervjuareeffekter.  

 

Nämnda problem uppenbarar sig framförallt vid en intervjusituation där 

intervjuaren träffar respondenten. Intervjuareeffekten tar uttryck i att 

respondenten på något sätt blir påverkad av intervjuaren. Denna påverkan kan ske 

både på ett medvetet eller omedvetet plan. Exempel på detta är om intervjuaren 

ändrar tonfall eller påverkar respondenten med sitt kroppsspråk. Eftersom 

kroppsspråk alltid utgör en stor del av kommunikationen människor emellan är 

det omöjligt att helt och hållet eliminera intervjuareeffekten i de situationer då 

intervjuare och respondent träffar varandra. Kroppsspråket kan även vara en 

fördel att ges möjlighet att studera vid en intervjusituation, då detta kan avslöja en 

underliggande åsikt.24 Andra goda egenskaper är att intervjuaren kan använda sig 

av visuella hjälpmedel samt att denne även ges möjlighet till god uppföljning av 

det ställda frågorna. 

 

Även vid telefonintervjuer ges god möjlighet till att följa upp frågorna, om än 

kanske i något lägre omfattning än vid en besöksintervju. Inte heller vid en 

                                                                                                                                                         
 
22 Bryman, A. et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, sid. 110 

23 Lantz, A, Intervjumetodik, s.18 
24 Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, Att utreda och rapportera, s.82 
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telefonintervju kan intervjuaren som ovan nämnts helt och hållet utesluta att en 

intervjuareeffekt förekommer. Frånvaron av kroppsspråk och eventuellt nya 

miljöer som kan påverka respondenten gör alltjämt att intervjuareffekten hämmas.  

 

2.3.3 Enkäter  

Enkäterna är som ovan nämnts baserade på intervjumaterialet. Med detta menas 

att de är relativt lika intervjufrågorna i både struktur och innehåll. De är också 

delvis baserade på de resultat vi fick in under de första intervjuerna. Detta för att 

säkerställa ett så relevant innehåll som möjligt. Viktigt att pointera här är att de 

inte är baserade på intervjurespondenternas individuella svar utan något 

omarbetade utefter det innehåll som generellt framkommit av intervjuerna. 

Antalet genomförda enkäter har varit tre stycken. Respondenterna utgörs av två 

revisionsutskottsmedlemmar samt en verkställande direktör. Skälet till att vi 

använt enkäter har varit att de respondenter som besvarat frågor via dessa inte haft 

möjlighet att göra detta via en intervju. Vi har då skickat ut e-post med enkäter 

och fått den information vi sökt på detta sätt.      

 

Skälet till att använda enkäter har alltså som ovan nämnts varit att nå ut till en 

större grupp av respondenter. Efter att vi kontaktat medlemmar samt personer 

vilka i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med revisionsutskott insåg vi att det 

fanns ett behov av en enkätundersökning. Skälen till detta har varit både 

tidsmässiga och rent tillgänglighetsmässiga.  Att använda enkäter innebär både 

för- som nackdelar. Fördelarna vilka motsvarar studiens skäl till att genomföra en 

enkätundersökning är att utredaren når ut till en större skara respondenter.25 Ett 

högre antal respondenter behöver här inte jämställas med ett stort antal 

respondenter. I studiens fall har det rört sig om ett relativt lågt antal respondenter, 

men procentuellt sett ur utredningens synvinkel, ett markant högre antal än om vi 

endast använt oss av intervjuer.  

 

                                                                                                                                                         
 

25 Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, Att utreda och rapportera, s.82 
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Användande av enkäter förknippas gärna med lång tidsåtgång. 26 I detta fallet 

har det som i ovanstående stycke nämnts, inte skett några massutskick av enkäter, 

vilket eliminerat det tidsmässiga problemet. Vi har sålunda inte behövt 

sammanställa och eliminera data från ett stort antal enkäter vilket annars ofta blir 

utfallet av enkätundersökning.       

 

 

 

 

2.4 Källkritik 

En av de viktigaste delarna i metoden är källkritiken. ”Syftet med källkritik är att 

bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta(dvs om den är valid), om 

den är väsentlig för frågeställningen(dvs om den har relevans) och om den är fri 

från systematiska felvariationer (dvs om den är reliabel).”27 

 

Finn Wiedersheim-Paul och Lars Torsten Eriksson behandlar i sin bok ”Att 

Utreda Och Rapportera” tre stycken källkritiska kriterier. Dessa är samtidskrav, 

tendenskritik och beroendekritik.  

 

Samtidskravet åsyftar om källan (uppgiftslämnaren) återger en något denne 

informerats om i närstående tid eller inte. Har informationen uppkommit för flera 

år sedan och inte återges förrän nu anses detta krav inte vara uppfyllt. I denna 

uppsats utreder vi företeelser som ständigt är i aktion, dessa är alltså inte bundna 

till en speciell tidpunkt. Med detta sagt kan vi konstatera att samtidskravet inte 

kan uppenbara sig i denna utredning.28 

 

                                                                                                                                                         
 

26 Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, Att utreda och rapportera, s.83 
 
27 Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, Att utreda och rapportera, s.82 
28 Ibid s.83 
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Tendenskritik ifrågasätter vilka intressen uppgiftslämnaren har i ämnet. 

Utredaren bör alltså vara uppmärksam på detta och försöka uppfatta om 

informationen eventuellt är vinklad. I utredningen har vi hela tiden haft detta i 

bakhuvudet när vi samlat in data. Vid några tillfällen har vi också tyckt oss stöta 

på tendens i källor. Detta har inträffat bland annat när vi emottog frågesvar från en 

respondent vilken är medlem i ett revisionsutskott. Här framgick det tydligt att 

han var mån om att besvara frågorna på ett sätt som får revisionsutskott att 

framstå som effektiva och välbehövda. Denna tendens medför inte att materialet 

är ointressant för undersökningen, viktigt är dock att det identifieras samt 

behandlas utefter den tendens det innehar.29  

 

Beroendekritik behandlar om uppgiftslämnare är oberoende av varandra eller 

inte. Med detta menar att utredaren ska slå fast om uppgifterna är hämtade från 

samma källa. Vi har i denna utredning eliminerat denna typ av beroendekritik 

genom att välja ut respondenter från olika företag. 

 

Ovan beskrivna åtgärder har endast utförts på primärdata. För att även anta en 

källkritisk förhållning gentemot i utredningen använd sekundärdata har vi 

uteslutande använt oss av facktidskrifter och utredningar utgivna från 

internationellt erkända forskare. Inte heller dessa sekundärdata garanterar en säker 

källa men vi upplever att den är så tillförlitlig som sekundärdata för denna 

utredning kan bli. 

 

      

 

 

                                                                                                                                                         
 

29 Ibid s.83 
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3 Teoretisk referensram  

I detta kapitel avser vi belysa de begrepp som utgör referensramen för denna uppsats 

samt de teorier som används för att underlätta analysen i uppsatsen. Vi inleder kapitlet 

med en kort genomgång av begreppet bolagsstyring och skapar en bra grund för 

förståelse av de mest relevanta koderna för bolagsstyrning som följer därefter. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av principal agent problematiken ur 

revisionsutskottsperspektiv.  

3.1 Corporate governance 

3.1.1 Bakgrund 

Bolagsstyrning, på engelska corporate governance, handlar i grunden om hur 

bolag som inte direkt leds av sina ägare ska drivas med sina ägares intresse i 

första hand. Det är främst i börsnoterade bolag som denna fråga har relevans 

eftersom där kan flertalet aktieägare inte själva delta i ledningen av bolaget. 

Utvecklingen av den moderna bolagsstyrningen inleddes i USA på 1980-talet. 

Några starka och egenmäktiga företagsledningar i stora börsnoterade bolag hade 

uppträtt på ett sätt som inte ansågs överensstämma med ägarnas intressen. I 

många av dessa fall var ägarna till stor del den pensionssparande allmänheten. 

Detta fick några av de ledande institutionella ägarna att reagera och ingripa vilket 

resulterade i att det formulerades särskilda riktlinjer så kallade ”corporate 

governance guidelines” för över hur bolagen borde styras.30 
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Genomslaget för bolagsstyrningen i Europa kom genom den brittiska 

Cadburry-rapporten i början av 1990-talet som var ett svar på ett antal 

företagsskandaler i Storbritannien i slutet av 1980-talet. Ett flertal andra rapporter 

följde Cadburry-rapporten och en del av dessa sammanställdes i den så kallade 

”Combined Code”. Ett stort antal bolagsstyrningskoder tillkommer före och efter 

millenieskiftet i många länder i Europa och i övriga delar av världen.31 

 

Bolagsstyrningens utveckling i Sverige inleddes med att 

aktiebolagskommittén år 1990 såg över aktiebolagslagen vilket resulterade i den 

nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. 1992 utkom 

Aktiespararna med den första svenska ägarpolicyn som var en sammanställning av 

riktlinjer för utövandet av ägarrollen i börsnoterade företag.32 När Aktiespararna 

och ett antal ägarinstutitioner griper in i den så kallade Volvo – Renaultaffären 

och stoppar samgåendet mellan de två företagen är detta det första större praktiska 

genomslaget av det nya tänkandet. Under det följande decenniet utkommer de 

olika självregleringsorganen på aktiemarknaden, främst Aktiemarknadsnämnden, 

Näringslivets Börskommitté och Stockholmsbörsen, med en rad regler, riktlinjer 

och rekommendationer rörande svensk bolagsstyrning. År 2004 utkom 

Kodgruppens förslag till Svensk kod för bolagsstyrning som utmynnade i den från 

den 1 juli 2005 gällande svenska bolagsstyrningskoden.33 

 

3.1.2 Svensk bolagsstyrning 

Bolagsstyrningen i Sverige definieras av lagar, självreglering och praxis på 

området. De lagar som finns till buds är främst aktiebolagslagen, bokföringslagen 

och årsredovisningslagen. Förutom dessa finns ett antal regelverk, exempelvis 

bolagsstyrningskoden, som har mer självreglerande egenskaper. Karaktäristiskt 

hos det svenska systemet är att det bygger på genom bolagsstämman strikt makt- 

                                                                                                                                                         
 

30 www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp. 
31 Ibid. 
32 Balans 2004 nr 8/9, Revisionskommittéerna kommer in från kylan. 
33 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp. 
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och ansvarsfördelning mellan ägarna, styrelsen, den verkställande ledningen och 

revisorerna.34 

 

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman och det är här som ägarna 

direkt kan utöva sin ägarmakt. På bolagsstämman fastställs bland annat 

årsredovisningen, beviljas ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 

samt beslutas om hur det gångna räkenskapsårets resultat ska disponeras. Val av 

styrelse och revisorer för den kommande mandatperioden ligger också på 

bolagsstämmans dagordning. Styrelsens roll är att förvalta bolagets 

angelägenheter för ägarnas räkning. I styrelsens förhållande till ägarna har den 

vittgående befogenheter att sköta bolaget självständigt. Den yttersta makten ligger 

dock alltid hos ägarna genom att de när som helst kan kalla till extra 

bolagsstämma och byta ut styrelsen.35  

 

Den verkställande direktören som tillsätts av styrelsen ska finnas i alla publika 

bolag och svarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens 

anvisningar. En skriftlig instruktion som fastställs av styrelsen ska klargöra 

avgränsningen mellan styrelsens och den verkställande direktörens uppgifter. Den 

verkställande direktören kan vara ledamot av styrelsen men behöver inte vara det. 

På bolagsstämman utser ägarna en eller flera revisorer som ska granska bolagets 

årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Revisorerna har i praktiken en viktig roll som stöd till styrelsen i dess 

uppgift att kontrollera den verkställande direktörens förvaltning men revisorernas 

främsta rapporteringsskyldighet är till ägarna.36 

 

 

                                                                                                                                                         
 

34 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000080.asp. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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3.1.3 Sarbanes Oxley Act 

Efter de många och stora redovisningskandalerna som skakat USA under det 

senaste decenniet var allmänhetens förtroende för amerikansk bolagsstyrning 

rekordlågt. För att försöka återskapa allmänhetens förtroende presenterade USAs 

kongress The Sarbanes-Oxley Act år 2002. Avsikten med SOX är att minska 

antalet redovisningsfelaktigheter i Amerikanska bolag bl.a. genom hårdare 

reglering av revisionen.   

3.1.4 Revisionsutskott i SOX 

Med införandet av SOX kom många nya regler för revisionsutskotten och 

revisionen. Revisorn skall rapportera till revisionsutskottet istället för, som 

tidigare, till bolagsledningen. Revisionsutskottet kommer även att vara ansvarigt 

för godkännande av alla revisions- och redovisningsuppdrag. Man vill genom 

SOX även öka revisionsutskottets ledamöters oberoende gentemot bolaget genom 

hårdare reglering. Nytt är även att det i revisionsutskottet måste finnas en ledamot 

med expertkompetens inom redovisning eller finansiering något som skiljer sig 

från den svenska koden.  

3.1.5 Combined Code 

Combined Code är namnet på den brittiska bolagsstyrningskoden som bygger på 

Cadbury-rapporten från 1992 och är Storbritanniens motsvarighet till SOX. Till 

skillnad från dess amerikanska motsvarighet är den brittiska koden inte lagstadgad 

utan istället gäller “comply or explain”- eller “följ eller förklara”-principen som vi 

diskuterat tidigare.     

 

3.1.6 Revisionsutskott i Combined Code 

The combined code har mycket gemensamt med SOX avseende 

revisionsutskottet. Koden reglerar utskottets storlek till minst tre ledamöter. Dessa 

skall vara oberoende och så kallade “non executive” ledamöter. I likhet med SOX 

måste en ledamot ha expertkompetens inom redovisning eller finansiering. Enligt 
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The Combined Code ska revisionsutskottet rapportera dess arbete som en del av 

årsredovisningen. The combined code har således mycket stora likheter med SOX 

men skiljer sig något från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

3.1.7 Svensk kod för bolagsstyrning 

Sveriges första samlade riktlinjer för bolagsstyrnig har fått namnet Svensk kod för 

bolagsstyrning och presenterades den 16 september 2004. Syftet med svensk kod 

för bolagsstyrning är enligt Kodgruppen ”… inte bara att kodifiera vad som kan 

betraktas som god sed för bolagsstyrning i svenska företag utan även att på vissa 

områden flytta fram positionerna ytterligare”37. Den svenska koden bygger på 

svensk aktiebolagslag men är influerad av andra europeiska bolagskoder och 

framförallt av EUs och OECDs riktlinjer. Koden har således samma karakteristika 

som utländska koder med nödvändiga anpassningar till svenska ägarförhållanden 

och ledningsstruktur. 

 

Koden är tänkt att vara en del av självregleringen på den svenska 

aktiemarknaden. Det innebär att det inte är lagstiftat att svenska bolag måste följa 

koden utan istället tillämpas ”följ eller förklara” -principen. Företagen väljer 

således själva om de vill följa koden eller inte och på de punkter där de väljer att 

avvika från riktlinjerna måste de tydligt motivera varför de valt detta att inte följa 

koden. Eftersom det i Sverige inte är lagstiftat att följa bolagsstyrningsriktlinjerna, 

såsom exempelvis i USA är det istället tänkt att det är marknaden som skall 

sanktionera företag som öppet bryter mot koden. Detta kan exempelvis innebära 

att ett företag som inte följer riktlinjerna anses innebära högre risk för investerare 

vilket kan resultera i att företagets aktie tappar i värde.  

 

Med bakgrund i den fokus som bolagsstyrning fått i stora delar av världen och 

som ett av de sista länderna i Europa utan samlade riktlinjer på detta område 

tillsattes i slutet av 2003 en grupp med uppdrag att arbeta fram riktlinjer för 
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svensk bolagsstyrning. I denna arbetsgrupp fanns representanter från såväl svenskt 

näringsliv som svenska statens förtroendekommission. I april 2004 presenterade 

den så kallade kodgruppen sitt förslag som lades ut på remiss och slutligen i 

december 2004 presenterade det slutgiltiga förslaget. Målet med koden beskrevs 

som att ”förbättra bolagsstyrningen genom en utvecklad självreglering”38.  I 

samband med presentationen överlämnades ansvaret för koden till Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning som har i uppdrag att utveckla och förvalta koden. Koden 

skall gälla för bolag på stockholmsbörsens A-lista samt för bolag på O-listan med 

ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor som har sin hemvist i 

Sverige. 

3.1.8 Revisionsutskott i Svensk kod för bolagsstyrning 

Revisionsutskottet skall bestå av minst tre ledamöter som tas ur styrelsen. 

Ledamöter som ej är del av styrelsen kan inte heller vara del av revisionsutskottet. 

Koden ställer hårda krav på ledamöternas oberoende. Koden säger att 

”majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till 

bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara 

ledamot av utskottet.”39  

 

I den svenska koden finns det inte några speciella kompetenskrav för 

ledamöterna såsom det finns exempelvis i den amerikanska koden. Detta innebär 

att ingen ledamot måste ha expertkompetens gällande redovisning eller 

finansiering även om det naturligtvis bör eftersträvas. Istället kan medlemmarna ta 

in extern expertis som hjälp för underlätta analysen av komplexa situationer.40 

 

Styrelseledamöternas mandatperiod är ett år och eftersom det är 

styrelseledamöter som utgör revisionsutskottet så blir mandatperioden densamma 

här.   
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Revisionsutskottets arbetsuppgifter är enligt koden att ”kvalitetssäkra bolagets 

finansiella rapportering”41. Detta skall göras genom att ”utskottet behandlar alla 

kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar”42. 

Det förutsätts att utskottet bl.a. behandlar frågor om intern kontroll, 

regelefterlevnad väsentlig osäkerhet i redovisade värden , ej korrigerade 

felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och 

bedömningar, eventuellt konstaterade oegentligheter samt andra förhållanden som 

påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.”43  

 

Det är av stor vikt att revisionsutkottet, för att kunna fullgöra sitt uppdrag på 

ett effektivt sätt, har en bra kommunikation med bolagets externa revisor. Koden 

framhåller att utskottet fortlöpande skall träffa den externa revisorn för att hålla 

sig uppdaterad om revisionens inriktning och omfattning. 

 

 

3.2 Effektiva revisionsutskott 

 

För att kunna mäta effektivitet i revisionsutskott måste man operationalisera de 

vilka faktorer som utgör begreppet effektivitet. Således måste man välja ut de 

karakteristika som ett revisionsutskott måste ha för att kunna arbeta effektivt. För 

att inte uppfinna hjulet två gånger kommer vi därför att ta utgångspunkten i 

existerande forskning på området. I artikeln Audit committee effectiveness: A 

synthesis of the empirical audit committee literature har DeZoort, F Todd44 

sammanställt de grundläggande faktorer som måste uppfyllas för att ett 

revisionsutskott skall kunna uppnå effektivitet. Eftersom denna undersökning 

bygger på amerikanska förhållanden måste man dock beakta de skillnader som 

                                                                                                                                                         
 

40 Ernst & Young – Effektiva revisionsutskott 
41 Svensk kod för bolagsstyrning 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Audit committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committee literature DeZoort, 
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finns mellan svenska och amerikanska regelverk, vilket görs i den efterföljande 

analysen av utredningen.  

 
DeZoort kommer i sin undersökning fram till fyra grundläggande faktorer som 

har en direkt korrelation med effektiviteten i revisionsutskott nämligen 

sammansättning, auktoritet, resurser och diligence.  

3.2 Sammansättning 

Revisionsutskottets sammansättning spelar enligt DeZoort en avgörande roll för 

hur effektivt utskottet skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. I denna kategori 

fokuserar DeZoort bland annat på hur många av bolagets ledamöter som besitter 

expertkompetens i redovisnings och finansieringsfrågor, hur många av 

ledamöterna som är oberonde. En undersökning gjord av Raghundandan et al45 

visar att revisionsutskott med högre antal ledamöter besittande expertkompetens 

visade större benägenhet att ha längre möten med internrevisorer och att se över 

internrevisionsrapporterna mer ingående. En tidigare undersökning av McMullen 

och Raghunandan46 pekar även på att företag som har ledamöter i 

revisionsutskottet med revisorsbakgrund hade mindre mängd finansiella 

rapporteringsfelaktigheter. Vidare är även ledamöternas oberoende en viktig 

faktor gällande revisionsutskottets effektivitet. Svensk kod för bolagsstyrning 

fastställer följande ”Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall 

vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i 

bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet.” Otaliga tidigare utredningar 

pekar på vikten av ledamöternas oberoende. I en undersökning gjord av Abbot 

och Parker47 påvisade författarna att audit committees sammansatta enbart av 

                                                                                                                                                         
 

45 Raghunandan, K. and IA. McHugh. Internal auditors' independence and interactions with audit 
committees: Challenges of form and substance.  
 
46 McMullen, D. A. Audit committee performance: An investigation of the consequences 
associated with audit committees.  
 
47 Abbott, L. J. and S. Parker. Auditor selection and audit committee characteristics.  
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oberoende ledamöter i större utsträckning använde sig av mer erkända externa 

revisorer. DeZoor drar således slutsatsen att detta kan tyda på att audit committees 

med bestående enbart av oberoende ledamöter kan ha större benägenhet att värna 

om högre kvalitet på revisionen. I en liknande undersökning av Abbot et al48 

påvisade författarna att företag med audit committees bestående enbart av 

oberoende ledamöter i mindre utsträckning blev sanktionerade av amerikanska 

Securities and Exchange Commission på grund av felaktiga eller vilseledande 

rapporter, än företag med beroende ledamöter. 

 

3.2.1 Auktoritet 

En annan grundläggande faktor för att uppnå effektiva audit committes är enligt 

DeZoor auktoritet. Denna faktor bygger på vilka ansvarsområden 

revisionsutskottet har samt vilket inflytande ledamöterna besitter. Inflytandet 

beror i sin tur på audit committeens handlingskraft i förhållande till resten av 

styrelsen samt vilka lagar och riktlinjer i form av noteringsavtal och riktlinjer för 

bolagsstyrning, exempelvis SOX eller Svensk kod för bolagsstyrning, de kan 

stödja sina beslut på. Vanligt förekommande och viktiga ansvarsområden för audit 

committees är övervakande av den finansiella rapporteringen, intern kontroll samt 

externa revisorer. Då revisionsutskottet har ansvar för dessa områden är det större 

sannolikhet att dessa uppgifter utförs i enighet med de riktlinjer och regleringar 

som revisionsutskottet lyder under. Vidare bidrar det faktumet att majoriteten av 

revisionsutskottets ledamöter skall vara oberoende till att aktieägarnas intressen 

tillvaratas. En undersökning utförd av Kalbers och Fogarty49 pekar på att 

auktoriteten som audit committees besitter främst grundas på de riktlinjer och 

lagar som ger ledamöterna beslutsrätt samt vilket stöd ledamöterna har från övrig 

styrelse och ledning.  

                                                                                                                                                         
 

 
48 Abbott, L. J., Y. Park, and S. Parker. The effects of audit committee activity and independence 
on corporate fraud.  
 
49 Kalbers and T. J. Fogarty. Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the 
contribution of power.  
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3.2.2 Resurser 

För att audit committeen skall kunna fullgöra sitt åtagande effektivt måste 

adekvata resurser finnas till hands. Först och främst måste audit committeen 

utgöras av ett tillfredsställande antal ledamöter. SOX och Svensk kod för 

bolagsstyrning reglerar att audit committeen respektive revisionsutskottet måste 

utgöras av minst tre ledamöter. Ernst & Youngs rapport ”Effektiva 

revisionsutskott” framhåller att ”Med färre än tre ledamöter har ett 

revisionsutskott svårt möta kravet bl.a. på oberoende, bredd och kontinuitet.” 

Audit committeen skall även ha till tillgång till kompetent ledning, internrevisorer 

samt externa revisorer. Vikten av att ha en kompetent externrevisor betonas i en 

undersökning av Knapp50 vilken framhåller att ledamöter anser att de stora 

revisionsbolagen med större sannolikheter finner fel i räkenskaperna än mindre 

bolag. Vidare konstaterar Beasley51 i en undersökning att företag inblandade i 

redovisningsskandaler hade mindre stöd från interna revisorer än liknande företag 

med vars audit committee hade stort stöd från de interna revisorerna. 

3.2.3 Diligence 

Den sista punkten som DeZoor framhåller för att uppnå en effektiv audit 

committee är diligence. Då den svenska översättningen flitighet, arbetsamhet eller 

ihärdighet enligt oss inte ger en rättvis spegling av innebörden av det anglosaxiska 

begreppet används forsättningsvis ursprungstermen. Eftersom det är en relativt 

svår faktor att mäta har många tidigare undersökningar tagit sin utgångspunkt i 

audit committeens antal årliga sammanträden. Den tidigare nämnda rapporten av 

Beasley et al framhåller även att företag involverade i redovisningsskandaler ofta 

                                                                                                                                                         
 

 
50 Knapp, M. C. 1987. An empirical study of audit committee support for auditors involved in 
technical disputes with client management.  
 
51 Beasley, M. S. 1996. An empirical analysis of the relation between the board of director 
composition and financial statement fraud.  
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hade audit committees som sammanträdde en gång per år jämfört med liknande 

företag vars audit committees sammanträdde flera gånger årligen. 
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4 Teori 

Ekonomiska teorier belyser revisionsutskott ur ett teoretiskt perspektiv. Detta 
kapitel beskriver för utredningen valda teorier, agentteorin samt intressentteorin.  

4.1 Agentteorin 

Agentteorin är en deskriptiv teori vilken förklarar det förhållande som uppstår 

mellan aktieägare och företagsledning52. Problematiken bygger på att principalen 

(aktieägarna) måste motivera agenten (företagsledningen) att agera å principalens 

vägnar för att sedan erhålla kompensation i förhållande till sin prestation. Agenten 

antas inte alltid dela principalens målsättning, detta medför ett behov av ständig 

kontroll av agenten. För att reglera förhållandet mellan principal och agent 

upprättas ett kontrakt. Kontraktet spelar en viktig roll i relationen mellan principal 

och agent. Ett kontrakt innehåller såväl villkor för anställning som villkor för hur 

belöningens storlek skall räknas ut i förhållande till agentens prestation.  

Nygaard & Bengtsson nämner sex förutsättningar53 som på ett överskådligt sätt 

belyser teorins grundläggande problematik: 

 

• Principalen och agenten är bägge nyttomaximerande vilket innebär 

att båda parterna strävar efter att få så stor nytta så möjligt av 

relationen med den andra parten. Principalen vill således matcha 

belöningen till agenten mot dennes bidrag och vice versa.  

 

• Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten. Agenten 

har inte samma nyttofunktion som principalen vilket föranleder att 

                                                                                                                                                         
 

52 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s.83-84 
53 Bengtsson, L. et al., Strategizing – en kontextuell organisationsteori, s.82 
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båda parterna inte har samma mål. Detta leder till en målkonflikt 

som enligt N & B innebär att ”Principalen per definition söker ett 

stort bidrag för liten belöning, medan agenten per definition kräver 

en stor belöning för ett litet bidrag”.  

 

• Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk. Detta 

beror på att agenten i allra högsta grad är delaktig i verksamheten 

medan principalen ofta inte kontinuerligt övervakar hur 

verksamheten utvecklas. Informationsasymmetrin leder till att 

principalen ofta har svårt att bedöma hur väl agenten har presterat i 

förhållande till den belöning han erhållit.  

 

• Agenten antas vara opportunistisk vilket innebär att alla möjligheter 

tas för att förbättra sin egen situation. Exempelvis antas att om en 

agent får bonus relaterad till företagets vinst, kommer den att välja 

redovisningsmetod för att få så hög vinst så möjligt och således även 

så hög bonus så möjligt. Principalen måste därför ständigt 

kontrollera agenten. Alternativet är att överlåta ansvaret till en 

revisor vilket resulterar i kostnader som benämns agentkostnader. Så 

länge den ekonomiska nyttan överstiger agentkostnaden innebär 

detta teoretiskt att principalen kommer att anlita en revisor. 54  

 

• Agentteorin antar att alla beslut är begränsat rationella. Detta innebär 

att principalen inte har tillgång till all information som finns 

tillgänglig för att kunna utförma det optimala kontraktet. Istället 

tvingas man utgå från den information man har tillgänglig vilket kan 

leda till kontrakt med brister.  

                                                                                                                                                         
 

 
54 Artsberg, K, Redovisningsteori – policy och praxis, s.83-84 
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• Slutligen antas att agenten är riskovillig och således inte gärna tar 

risker. Med varje bidrag agenten måste lämna finns också en risk. 

Vidare gäller således att om risken är stor förväntas också att en stor 

belöning utbetalas för prestationen.  

 

Agentteorins fundamentala problematik är således individuell ekonomisk 

nyttomaximering som grundas på informationsassymetri vilket innebär att agenten 

ständigt måste kontrolleras vilket i sin tur resulterar i agentkostnader. Företag har 

sedan länge haft extern revision som en grundläggande kontrollmekanism vilket 

ökar aktieägarnas säkerhet och ser till att lagar och regler följs. Om man ser på 

revision rent teoretiskt och således bortser från det lagstadgade kravet på revisor, 

skall en principal anlita en revisor ”så länge som det bedöms att den ekonomiska 

nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet”55.  

 

4.2 Intressentteorin 

Även om agentteorin menar att det i alla situationer mellan två parter uppstår ett 

agent och principal förhållande så ligger fokus när man talar om företag just på 

företaget och dess ägare. Intressentteorin gör inte denna fokusering utan är 

betydligt bredare i sin tolkning av ett företags omgivning och vem fokus ska 

läggas på. 

 

En intressent är en person eller en grupp av personer som verksamheten har 

kontakt med. En intressent kan alltså utgöras av i princip vem som helst som står i 

direkt eller indirekt kontakt med företaget.56 Exempelvis kan det likaväl avse en 

leverantör som avvaktar sin betalning, som den kommun där företaget huserar. I 

det senare fallet kan intresset till exempel åsyfta företagets miljöpåverkan på 

kommunen i stort. Enligt intressentteorin måste en verksamhet ta hänsyn till 
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önskemål från alla sina intressenter. Exemplen med kommunen och 

leverantörerna visar tydligt på vilket brett hänsynstagande som alltid måste 

föreligga.  

 

Intressentteorin urskiljer två typer av intressenter. Teorin talar om primära och 

sekundära intressenter.57 Exemplen med kommunen och leverantörerna utgör just 

sekundära respektive primära intressenter. Andra exempel på primära intressenter 

är ägare, anställda och kunder. Fler exempel på sekundära intressenter är 

landsting, regering och media.58  Att urskilja intressentgrupperna på detta sätt har 

till syfte att separera primära intressenter vilka behöver mer uppmärksamhet av 

företaget, från sekundära intressenter vilka kan prioriteras lägre. 

 

Intressentteorin behandlar olika typer av ansvar mot olika intressenter. 

Exempel på olika typer av ansvar är juridiska, ekonomiska och etiska. Dessa olika 

ansvar har enligt teorin olika prioritet och bemöts därav olika. Exempelvis anses 

ekonomiskt ansvar viktigare att tillmötesgå än ett etiskt.  Intressentteorin 

analyserar omgivningen runt företaget och utefter denna analys avgörs sedan 

vilket ansvar företaget bär mot respektive intressent.59 

4.3 Analys ur ett teoretiskt perspektiv 

Vi har i detta kapitel analyserat revisionsutskott utifrån de för utredningen 

valda teorierna, agentteori samt intressentteorin. Detta har gjorts för att 

klarlägga revisionsutskottens uppgift ur strikt teoretiska perspektiv. Teorierna 

klarlägger vem som gynnas av, samt varför revisionsutskotten överhuvudtaget 

vuxit fram.    

4.3.1 Revisionsutskott ur ett agentteoriperspektiv 
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Ofta är det inte tillräckligt endast med extern revision som kontrollmekanism i 

bolagsstyrningsstrukturer då även revisorer kan agera opportunistiskt. Ett exempel 

hämtat ur verkligenheten är skandalföretaget Enron och deras revisor Arthur 

Andersen LLP. I detta fall agerade Enron illegalt vilket likaså revisorn gjorde 

genom att blunda för olaglig verksamhet, detta till förmån för egen ekonomisk 

vinning. För principalen är det därför viktigt att komplettera befintliga 

tillvägagångssätt med lämpliga nyare strukturer för bolagsstyrning. Principalens 

målsättning är att ständigt minska agentkostnaderna och öka sin egen nytta. 

Revisionsutskott kan således ses som ytterligare ett instrument som principalen 

använder sig av för att övervaka agenten. Utskottet är ännu ett sätt för principalen 

att övervaka att viktiga ledningsbeslut fattas på rätt grunder.  Principalen får väga 

kostnaderna för att införa revisionsutskottet med det mervärde ett revisionsutskott 

bidrar med i form av exempelvis ökat förtroende för företaget på marknaden eller 

ökat förtroende för bolagsstyrningsstrukturen sett ur aktieägarnas perspektiv. 

Enligt Kalbers & Fogarty60 kan dock inte endast använda agentkostnad som 

förklaring till att ett företag inrättar ett revisionsutskott. Vidare hävdar de att man 

måste anta att inrättandet av revisionsutskott kommer att minska 

informationsasymmetrin mellan principal och agent.  

  

Pincus et al61 har utrett vilken betydelse agentkostnader har för inrättandet av 

revisionsutskott. De påvisade hur en rad olika faktorer hos de aktuella företagen 

påverkar benägenheten att inrätta revisionsutskott. Författarna drog exempelvis 

slutsatsen att storlek på styrelsen och hög grad av externa ägare ökade 

benägenheten att inrätta revisionsutskott. Vidare hävdar Pinkus et al att 

ekonomisk litteratur och tidigare studier implicit visar på att revisionsutskott 

bidrar till lägre agentkostnader och minskad informationsasymmetri. Detta kan 

vara en förklaring till den kontinuerligt ökade förekomsten av revisionsutskott, då 
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dessa i förlängningen även fungerar som en av de förtroendehöjande åtgärder som 

börsbolagen söker. 

 

4.3.2 Revisionsutskott ur ett intressentteoretiskt perspektiv 

Intressentteorin innehåller som det i teorikapitlet nämnts två huvudtyper av 

intressenter. Dessa kallas för primära och sekundära intressenter. Västentligt för 

att analysera revisionsutskotten ur ett intressentperspektiv är således att fastställa 

vilka intressenter som utgör sekundära och vilka som utgör primära intressenter. 

Därefter bör även en indelning av vilket ansvar företaget innehar mot intressenten 

förekomma. Avgörande faktorer för vem eller vilka som utgör primära och 

sekundära intressenter är individuella från ett bolag till ett annat.  

 

Trots att det är individuella faktorer som avgör vem som utgör intressent för 

just det specifika bolaget, så finns det möjlighet att fastslå vem som utgör 

intressent generellt sätt. I revisionsutskottets fall utgörs intressenten av bolagets 

primära intressenter, i det generella bolagets fall således primärt av bolagets 

ägare. Utifrån intressentteorin som nämnts i teorikapitlet förstår vi med detta sagt 

att revisionsutskotten direkt eller indirekt har kommit till för att tillfredställa 

intressenter, det vill säga primärt ägarna.       
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5 Empiri 

Insamlad empiri består av både kvalitativ och kvantitativ data. Kapitlet redogör 
för hur detta arbete genomförts samt redovisar resultaten av de båda 
datainsamlingarna.  

5.1 Kvantitativ empiri 

 

Med utgångspunkt i  DeZoors sammanställning, vilken beskrivits i kapitel 3.2, 

har vi valt ut de faktorer som går att tillämpa på svenska bolag och gjort en 

sammanställning av revisionsutskottsrapporterna i 20 svenska bolags 

årsredovisningar. Bolagen har slumpmässigt valts ut från Stockholmsbörsens A-

lista och samtliga bolag ska således följa Svensk kod för bolagsstyrning. Genom 

denna undersökning avser vi mäta vilka förutsättningar som finns för effektiva 

revisionsutskott i bolag noterade på A-listan. Eftersom marknaden ska sanktionera 

bolagen som inte följer koden är det av stor vikt att revisionsutskottsrapporterna i 

bolagens årsredovisningar ingående förklarar sammansättning, oberoende, 

ansvarsområden, sammanträden per år och så vidare gällande revisionsutskotten. 

Resultaten från undersökningen presenteras nedan.  

 

1. Har bolaget inrättat ett eventuellt revisionsutskott? 

 

[Ja] 80 % 

[Nej] 20 % 

 

Av de företag som var mål för undersökningen hade 80 % inrättat ett 
revisionsutskott medan 20 % hade valt att inte följa koden på den här punkten.  

 

2. Antal ledamöter i revisionsutskottet 
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[3] 50 % 

[4] 12,5 % 

[5 eller fler] 37,5 %  

 

Enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning skall revisionsutskottet minst 

bestå av tre ledamöter. 50 % av de undersökta bolagen hade tre ledamöter medan 

12,5 % hade fyra ledamöter. Andelen revisionsutskott med fem eller flera 

ledamöter var 37,5 %. 

 

3. Antal möten per år 

 

[2-4] 37,5 % 

[5-7] 37,5 % 

[8 eller fler] 12,5 % 

[Ej angivet] 12,5 % 

 

Antalet möten per år hade en spridning från två till åtta möten. 37,5 % av bolagen 

hade två till fyra möten per år, 37,5 % hade fem till sju möten per år medan 12,5 

% hade åtta eller fler möten per år. I 12,5 % av de undersökta bolagen fanns det 

inte angivet i årsredovisningen hur många möten som revisionsutskotten hade haft 

under året.   

 

4. Finns information om huruvida möten skett mellan revisionsutskott och bolagets 

externa revisor? 

 

[Ja] 25 % 

[Revisionsutskotten skall ha fortlöpande kontakt med bolagets externa revisor] 25 % 

[Ej angivet] 50 % 

 

Gällande revisionsutskottens möten med bolagets externa revisor uppgav 25 % av 

bolagen att de mötena skett mellan revisionsutskottet och den externa revisorn. 

Vidare informerade 25 % av bolagen att ”revisionsutskotten skall ha fortlöpande 

kontakt med bolagets externa revisor” vilket främst får ses som bolagets riktlinjer. 

Huruvida denna fortlöpande kontakt verkligen skett går dock inte att utröna från 
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informationen i årsredovisningen. 50 % av bolagen i undersökningen hade ej 

angivit huruvida några möten hade ägt rum.  

 

5. Tas revisionsutskottets ledamöters oberoende upp? 

 

[Ja] 37,5 % 

[Nej] 62,5 % 

 

Endast 37,5 % av de undersökta bolagen tar upp frågan om revisionsutskottets 

ledamöter är oberoende. 62,5 % av bolagen tar inte upp detta under rapporten för 

revisionsutskottet. Värt att notera är att alla bolag tar upp oberoendefrågan 

gällande styrelsen som helhet och då revisionsutskottet är en del av styrelsen 

täcker denna informationen även revisionsutskottet. En notis om oberoende 

gällande revisionsutskottets ledamöter kan dock vara ett bra komplement till 

denna information.  

 

6. Är revisionsuskottet inblandat i bolagets riskutvärdering? 

 

[Ja] 62,5 % 

[Ej angivet] 37,5 % 

 

62,5 % av bolagen tar upp huruvida revisionsutskottet är involverat i bolagets 

riskutvärdering medan 37,5 % ej anger någon information i denna fråga.   

 

7. Finns ett system för intern kontroll? 

 

[Ja] 100 % 

[Ej angivet] 0 % 

 

Alla de undersökta företagen hade utvecklat ett system för intern kontroll. 

 

8. Är revisionsutskottet inblandat i tillsättandet av den externa revisorn? 

 

[Ja]. 37,5 %  
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[Ej angivet] 62,5 % 

 

I 37,5 % av bolagen som undersöktes var revisionsutskottet inblandat i 

tillsättningen av den externa revisorn och 62,5 % av bolagen hade inte angivit 

någon information i denna fråga. 

  

9. Utvärderar revisionsutskottet revisorns övriga uppdrag i bolaget? 

 

[Ja] 37,5 % 

[Ej angivet] 62,5 % 

 

I 37,5 % av bolagen i utredningen var det revisionsutskottet som utvärderade 

revisorns övriga uppdrag i bolaget medan 62,5 % av inte presenterade någon 

information rörande denna punkt.   

 

10. Tas det upp huruvida någon ledamot har expertkompetens inom redovisning 

eller finansiering? 

 

[Ja] 12,5 % 

[Ej angivet] 87,5 % 

 

Trots att det inte finns något formellt krav på att revisionsutskott skall bestå av 

någon ledamot som besitter expertkompetens i redovisning eller finansiering i 

Svensk kod för bolagsstyrning kan det vara av intresse att utreda andelen bolag 

som tar upp denna information i årsredovisningen. Det var dock endast 12,5 % 

som angav att det fanns ledamöter i styrelsen med expertkompetens. 
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5.2 Kvalitativ empiri 

5.2.1 Intervju med Revisor A 

 
För att öka förståelsen för revisionsutskott och vad de har bidragit med har vi 

intervjuat en revisor som dagligen stöter på kundföretag med revisionsutskott. 

Revisorn jobbar sedan över 30 år på ett av Sveriges största revisionsbolag. 

Intervjun har genomförts per telefon och frågorna var som i metodkapitlet 

beskrivits av en öppen karaktär. Med den erfarenhet som respondenten har av 

branschen har han goda möjligheter att identifiera förändringar även om dessa inte 

sker just hos hans kundföretag. 

 

Revisorn menar att det generellt sätt att det än så länge inte är så många 

företag i Sverige som har ett revisionsutskott. Med detta sagt menar han att i 

dagens läge är revisionsutskott inte en stor sak att ta hänsyn till vare sig för 

revisorer eller företag.  

 

Han förklarar att normalt rådande förhållande möter revisorn företaget och 

dess styrelse en gång per år för att gå igenom sitt arbete och lämna synpunkter på 

exempelvis företagets årsredovisning. I ett företag med revisionsutskott sker 

denna typ av insyn i redovisningen betydligt oftare än så eftersom utskottet då 

avrapporterar diverse frågor rörande redovisningen vid varje styrelsemöte. 

Insikten för styrelsen ökar och det blir ett större fokus på revisionen av dessa skäl.  

 

Revisorn menar vidare att revisionsutskottens syfte, det vill säga att säkerställa 

att den finansiella rapporteringen är av god kvalitet, idag uppfyllas av 

revisionsutskotten. Han märker också vissa negativa effekter av denna typ av 

åtgärder. Han menar här främst att det finns en överhängande risk för att denna 

typ av formella åtgärder får för mycket fokus på bekostnad av själva 

affärsverksamheten i stort. Samtidigt ser han en fördel i att ta upp frågor av typen 

revision vid till exempel styrelsemöten.  
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I de företag som använder sig av en intern revisor ser han bara fördelar med 

revisionsutskotten. Här får internrevisionen både ögonen på sig och större 

möjlighet till feedback på sitt arbete. 

 

Vad det gäller eventuella kompetenskrav på medlemmarna i 

revisionsutskotten tycker inte revisorn att det finns någon anledning att införa 

detta. Han trycker här på att det inte är deras uppgift att förstå detaljer eller 

specifik affärsverksamhet utan snarare att övervaka denna. Tvärtom menar han att 

det kan vara negativt om alla medlemmar har samma typ av expertis. Risken med 

detta skulle då vara att fokus hamnar allt för mycket inom just detta område. 

 

Huruvida revisionsutskotten medför ökat förtroende för det specifika företag 

utifrån ett investerar perspektiv ställer revisorn sig frågande till. Han menar att det 

i teorin säkert gör detta men att det i praktiken är en mycket marginell fråga när en 

investerare gör en investeringsbedömning.  

 

Revisorn tycker inte att revisionsutskotten har haft någon nämnvärd påverkan 

på finansiell rapportering och kontroll. Det mål som beskrivs för 

revisionsutskotten i sammanhanget tycker han redan i mångt och mycket är 

uppfyllt. 

 

Han tycker inte att det finns någon anledning att lagstifta om revisionsutskott. 

Detta skulle öka byråkratiseringen på ett negativt sätt. Han menar också att det 

alltid finns ett intresse för en styrelsemedlem att träffa revisorn en gång per år. 

Vid ett lagstiftande är det ett möjligt förfarande att detta inte kommer ske utan att 

istället en medlem av revisionsutskotten får detta ansvar och därmed i någon mån 

tar över delar av revisorns arbete utan att besitta ändamålsenlig expertkunskap. 

Han är av uppfattningen att dagens frivilliga revisionsutskott är den bästa 

lösningen.  

 

Han menar även att effekten av ett revisionsutskott har fler goda effekter hos 

ett stort företag med en stor styrelse. I ett litet företag pointerar han risken med att 

det blir för mycket formella krav. Risken för att man tappar fokus på den primära 

uppgiften, det vill säga affärsverksamheten ser han som klart närvarande. 
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5.2.2 Intervju med Revisor B 

 

Internrevisorn tycker att han har blivit väl informerad om revisionsutskottet, 

eftersom han jobbar med internrevision är revisionskommittén hans högsta chef. 

Internrevisionsavdelningen rapporterar i frågor rörande internrevision till 

revisionskommittén och inte till VD. 

 

Om revisionskommittén består av ”non-exekutiva” styrelseledamöter torde 

detta ha en förtroendehöjande effekt för svensk bolagsstyrning.   

 

Respondenten har blivit väl informerad om hur revisionsutskottet är 

organiserat och vilka som ingår i detsamma. Detta beror på att han som 

internrevisor arbetar under revisionsutskottet. Hans närmaste chef ingår i 

revisionsutskottet. 

 

På revisionsutskottsmöten är inte VD och Ekonomichef ordinarie ledamöter. 

Detta torde innebära att det finns en hårdare kontroll i företaget eftersom de direkt 

får frågor av styrelsemedlemmar. 

 

Påverkan för internrevisionen vid tillkomst av revisionskommitté blir 

naturligtvis stor då internrevisionen inte längre rapporterar till ekonomichef eller 

VD. Detta gör ju att VD:n får en ”extern” spelare att ta hänsyn till som kommer 

ha god insikt i företaget och vad som händer. 

 

Vad gäller externa revisorer tror han att kommunikationen mellan företaget 

och externrevisorerna har förbättras. Revisionskommittén anses som oberoende 

vilket gör att externrevisorerna får en samtalspart som de ”kan lita på”. Dessutom 

tror han också att det blir lite tuffare för externrevisorerna eftersom deras 

samtalspartner, revisionskommitté, ofta är personer som har mycket stark 

ställning och kunskap som kan ifrågasätta externrevisorerna. 
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På frågan om respondenten anser att det borde finnas kompetenskrav för 

ledamöter i revisionsutskott svarar han utan att tveka ja. Han tycker att minst två 

av revisionskommittén medlemmar bör ha expertkunskap i redovisning samt att 

de ska kunna företaget och branschen. Detta eftersom han tycker att 

revisionskommittén ska granska kvartals/år redovisningar innan de publiceras. 

Han menar dessutom att frågan är vad som kan definieras som expertkunskap. 

Revisionskommittén arbete består inte endast av redovisningsfrågor utan också 

stora delar företagskunskap. Kunskap om branschen och om det egna företaget är 

något som respondenten anser är kompetenskrav som ska värderas mycket högt. 

 

Han anser inte att revisionsutskottet har inneburit speciellt mycket än för 

svensk bolagsstyrning vad gäller exempelvis kvalité, kontroll, ökat förtroende och 

ansvarsfördelning. Många revisionskommittéer har inte förstått vad arbetet 

innebär och det borde komma en arbetsbeskrivning som förklarar detta. Annars 

kan man inte få någon trovärdighet i revisionskommitténs arbete. 

 

 Det är fortfarande många tolkningar som återstår att göras för att bolagskoden ska 

kunna användas. En del större svenska företag som är noterade i USA måste följa 

Sarbanes-Oxley Act vilket är en ganska rigid bolagskod. Dessa företag måste 

också följa uppförandekoden vilket då blir en belastning och kostnad. 

 

Han anser inte att det bör bli lagstiftning på att börsnoterade företag ska införa 

revisionsutskott. Detta därför att i lagstiftningen idag är det VD och styrelse de 

som redan är ytterst ansvariga och därför är ju ett revisionsutskott en form av 

kvalitetsgranskning. Dock måste det beskrivas vad som minst ska ingå i 

arbetsuppgifterna för att kunna förlita sig på detta arbete. Problematiken vid 

lagstiftning kommer då att bli vem som ska stå till svars för att t ex 

årsredovisningen är felaktig. Är det VD som har fuskat med siffrorna eller 

revisionskommittén som inte såg det? 

 

Han anser vidare att för privatägda företag krävs det kanske inte samma skydd 

för aktieägaren eftersom de ofta är en ganska begränsad skara personer som har 

insyn i företaget. Det är just i publika företag som revisionsutskottet skulle kunna 

fylla sitt syfte och det är här som intressenternas oro måste begränsas. 
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Staten har redan ställt revisionskrav på företagen, i form av oberoende 

externrevisorer, vilket ska försäkra staten om att skatter etc. betalas in i rätt mängd 

och tidpunkt. 

5.2.3 Intervju med verkställande direktör 

Vi har hållit en telefonintervju med en VD för en koncern här i Lund. Koncernen i 

fråga har nyligen implementerat revisionsutskott i sin verksamhet och var därför 

av stort intresse för undersökningen. Koncernen omsätter 140 miljoner kronor per 

år vilket innebär att detta är en relativt stor verksamhet, inte minst av denna 

anledning är det intressant att se hur man upplever förändringen. 

 

Koncernen i fråga har sedan ett år tillbaka haft ett revisionsutskott i sin 

verksamhet. VD: n berättar att han tycker tidshorisonten är något kort för att 

riktigt kunna göra en korrekt bedömning av vad resultatet av att ha ett 

revisionsutskott faktiskt bidrar med när det är implementerat och inarbetat fullt ut. 

Men icke förty, berättar han att en positiv egenskap hos revisionsutskotten är att 

de för styrelsens och revisorernas arbete under ljuset. Han menar att all typ av 

verksamhet som faktiskt gör att intresse ökar för den specifika processen har en 

kvalitetshöjande effekt på processen som sådan. På längre sikt håller han för 

troligt att den förtroendehöjande inverkan som revisionsutskotten ska medföra, 

kommer att infinna sig allt mer. Han tror att den kvalitetsprocess som 

revisionsutskotten medför kommer att hjälpa till att eliminera möjligheten att 

extremhändelser likt Enron i USA och Skandiaaffären i Sverige får möjlighet att 

upprepas. Han liknar processen vid en slags ”självrening” för företag.  

 

Revisorerna och deras oberoende tycker han inte är förändrat. Inte heller anser 

han att revisorerna utsetts för hårdare kontroll idag jämfört med den tiden då de 

inte hade revisionsutskott. Tillhörande detta tycker han inte heller att det behövs 

några nedskrivna regler på hur utformningen av ett revisionsutskott ska se ut. Han 

menar här att det inte finns något behov av att utskottet skall utgöras av experter 

på revision, däremot anser han att några kompetenskrav ska förekomma. Hans 

uppfattning är inte att revisionsutskotten är till för att djupdyka på det sättet att 
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kunskapskraven måste ligga på detaljnivå. En revisor kommer alltid att vara 

nödvändig för att kunna beskriva sakfrågorna i sitt arbete. Revisionsutskotten är 

alltså inte enligt VD: ns uppfattning till för att i detalj gå igenom revisorns arbete, 

detta anser han vara en på tok för ineffektiv och tidsödande uppgift. 

 

Något behov av att lagstifta om revisionsutskott tycker inte VD: n att det 

föreligger. Motivet till detta är enligt hans mening att en lag skulle skapa luckor 

och möjligheter att komma att förbigå lagen. Som det är i nuläget tycker han att 

ett införande av revisionsutskott görs lite mer grundat på moral och etik.  

5.2.4 Enkät med Revisionsutskottsmedlem  

En enkätundersökning har genomförts med en ledamot av revisionsutskottet i ett 

svenskt multinationellt bolag med omsättning på sju miljarder kronor.  

 

Han tycker att revisionsutskotten helt och hållet uppfyller sin uppgift, att verka 

som en förtroende höjande åtgärd. Här menar han att revisionsutskotten idag utgör 

en hörnpelare i koden för bolagsstyrning. Revisionsutskotten har medfört att 

revision har hamnat mer i fokus än tidigare. Detta medför att kontrollen av 

revisionsutskotten ökar på olika plan.     

 

Revisorerna har inte utsatts för hårdare kontroll på grund av 

revisionsutskotten. Här menar han däremot att revisorerna numera är mer 

engagerade. För att utveckla detta menar han att möte med revisorer sker fler än 

en gång per år som annars normalt är praxis. Detta medför större möjlighet till 

insikt i revisionen och även till att få eventuella oklarheter förklarade av 

revisorerna. Han jämför med hur det när endast styrelsen jobbade mot revisorerna 

och tycker att en klar förbättring har skett på detta området. 

 

Att revisorernas oberoende skulle påverkas av revisionsutskott ställer han sig 

negativ till. Skulle detta vara fallet så måste man tänka om och förändra utskotten. 

Han bedömer att den frånvaro av direkta kompetenskrav som idag föreligger inte 

behöver förändras. Han trycker dock på att det blir upp till framtiden att visa vilka 

förändringar som kommer att behöva göras.  
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Att lagstifta om revisionsutskott tycker han inte se ett behov av. Att införande 

av revisionsutskott baseras på frivillighet tycker han är den bästa lösningen. 

Fungerar detta system och följs upp på ett bra sätt i bolagsstämmor och 

årsredovisning tycker han att detta bör vara tillräckigt.  

5.2.5 Enkät med Revisionsutskottsmedlem B 

Den sista av genomförda enkätundersökningar gjordes med en ledamot av 
revisionsutskottet i ett företag noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 

 

Revisionsutskotten medför enligt sitt syfte en viss förtroendehöjning för 

svensk bolagsstyrning. Sedan respondentens företag infört revisionsutskott ser han 

skillnader i den interna revisionen. Han visar här på att det numera förekommer 

tydligare rutiner för styrelsen i deras arbete att följa revisionen. Dessa rutiner 

gestaltar sig i form av kontinuerlig skriftlig rapportering mellan 

revisionsutskotten. Tack vare detta infinner sig i högre grad noggrannhet och 

möjlighet till ökad kontroll. 

 

Någon påverkan på kontrollering av revisorerna och deras arbete tycker han 

inte har skett.  Inte heller har relationen mellan revisorerna och styrelsen 

påverkats på något sätt som han har kunnat urskilja. Även revisorns oberoende ser 

han som oförändrat idag jämfört med när företaget inte hade revisionsutskott.  

 

Att införa kompetenskrav på revisionsutskotten betraktar han inte som 

nödvändigt. Behov av kompetenskrav i sig anser han inte föreligga. Han ställer sig 

inte heller positiv till nedskrivna regler av denna typ av verksamhet. Med detta 

sagt menar han även att en lagstiftning på området i dag skulle vara överflödig.  

5.2.6 Enkät med Vice VD för större koncern 

Respondenten anser att revisionsutskotten påverkar förtroendet för svensk 

bolagsstyrning åt rätt håll. Men hur mycket det påverkar i praktiken tycker han är 

svårt att avgöra i nuläget. Efter införandet av revisionsutskott ser respondenten en 
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skillnad i att styrelsen fokuserar mer på den interna kontrollen. Detta kommer 

enligt hans uppfattning i de flesta fall medföra en positiv utveckling av kontrollen. 

 
Revisorerna utsätts idag för mer kontroll än tidigare. Detta i form av att hans 

arbete hamnar mer i fokus och att detta arbete numera kontinuerligt bevakas. 

Kontakten mellan revisorer och styrelse har sedan införandet av revisionsutskott i 

respondentens företag formaliserats något.  

 

Han anser också att oberoendet hos revisorerna numera är förbättrat, detta i 

synnerhet mellan ledningen och revisorerna. Detta av skälet att revisorerna 

numera inte jobbar mot ledningen på samma sätt som tidigare utan nu även för en 

dialog med revisionsutskotten.  

 

Respondenten tycker inte att det finns något skäl att införa reglering på 

kompetenskrav för revisionsutskotten. Han menar här att revisionsutskottens 

huvudsakliga uppgift aldrig blir att ta sig an sakfrågor som fordrar kompetens på 

ämnesnivå, detta eftersom det vid behov ges möjlighet att ta in extern 

expertkompetens. 

 

Att lagstifta om revisionsutskott ser respondenten som en onödigt byråkratisk 

åtgärd. Han anser att en lag på området skulle medföra mer negativa effekter än 

positiva. 
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6 Analys 

I detta kapitel kommer empiri att analyseras utifrån för studien valda teorier, 
agentteori och intressentteori. Kvantitativ empiri påvisar effektiviteten hos 
undersökta revisionsutskotten. Den kvalitativa empirin för en djupare diskussion 
om densamma. 

 

6.1 Inledning 

En utredning som behandlar nyligen uppkomna processer och situationer medför 

gärna problem för forskaren. Problem rörande tidsperspektiv, varierande 

preferenser och egna förväntningar hos respondenter är något forskaren måste ha i 

åtanke och försöka minimera vid analysen. Den kvalitativa delen av studien har 

gett upphov till nämnda tidsrelaterade problem. Utefter empiri och med 

deducerade teorier som hjälp ämnar vi nu sammanställa och analysera empirin.  

 

Det som följer nedan är en analys av nuläget snarare än en analys av vad 

revisionsutskott betyder för Sverige i ett längre perspektiv. Möjlighet att 

genomföra en analys som sträcker sig längre än nutid är alltid omöjlig att göra 

fullt ut. Däremot kan det tänkas att en sådan bedömning låter sig göras med en 

större portion av säkerhet i en sedan lång tid etablerad process, än i en process 

som fortfarande befinner sig i ett introduktionsstadium.  

   

Att fullt ut värdera vikten av revisionsutskott inom den svenska marknaden ter 

sig svårgjort. Detta av anledningen att revisionsutskotten inte fullt ut etablerat sig 

i Sverige. Empirin pekar mot samma riktning inför framtiden men är för den 

sakens skull inte på något sätt en grund för att dra slutsatser om 

revisionsutskottens framtida roll i Sverige. Avsikten med utredningen har heller 

aldrig varit att försöka sia om framtiden. Vi har i empirin ovan försökt skapa en så 

bred grund som möjligt för att på så sätt ge en verklighetstrogen bild. I empirin 
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återfinns både experter på revision som personer som kommer i kontakt med just 

revisionsutskott i det vardagliga arbetet. Grupperna har varierande kunskap inom 

det berörda området men värdet i deras åsikter skiljs sig för den sakens skull inte 

åt.  

 

Även om vi som ovan nämnts fokuserar på hur situationen ser ut just i detta nu 

på den svenska markanden. Tycker vi att det alltid kan vara intressant att bilda sig 

en uppfattning om ett eventuellt framtida scenario. Med anledning av detta har vi 

kompletterat frågor till respondenter med någon fråga rörande deras syn på 

framtiden. Vi vill understryka att i de fall eventuella framtid scenario beskrivs 

nedan görs detta endast för att vidga läsarens vyer och skapa tankar, inte för att 

spå i framtiden. 

 

6.2 Kvantitativ analys 

Svensk kod för bolagsstyrning presenterades i slutet av 2004 med målsättningen 

att koden skulle bidra till ett högre förtroende för svensk bolagsstyrning. Samtliga 

bolag på A-listan samt större bolag på O-listan ska följa koden och det är tänkt att 

även mindre bolag skall ansluta sig till skaran som till omvärlden signalerar en 

satsning på effektivare bolagsstyrning. En viktig punkt i koden behandlar 

revisionsutskott och dess arbetsuppgifter. Eftersom revisionsutskottens slutgiltiga 

målsättning är att övervaka att aktieägares och kreditgivares intressen tillvaratas är 

det av grundläggande betydelse att även medlet för att uppnå målet uppfylls. 

Enligt DeZoor uppfylls detta genom revisionsutskottets sammansättning av 

”kvalificerade medlemmar med auktoritet och resurser nog för att tillhandahålla 

ständig översikt”.  

 

Av de företag som var mål för undersökningen hade 80 % inrättat ett 

revisionsutskott. Övriga 20 % hade i enighet med koden motiverat varför man 

avvek från kodens rekommendationer på denna punkt. Vi drar slutsatsen att de 

företag som ännu inte har infört revisionsutskott baserar detta beslut på att dessa 

styrelser generellt sett är av lite mindre storlekt och styrelsen anses därför fullgöra 
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sina arbetsuppgifter bättre om styrelsen som helhet fungerar som revisionsutskott. 

Enligt internationell praxis bör dock inte VD vara del av revisionsutskottet och i 

de fall där styrelsen består av VD och hela styrelsen avser fullgöra 

revisionsutskottets arbetsuppgifter kan här en intressekonflikt uppstå då VD: n 

inte kan anses vara oberoende. I ett sådant fall kan det inte anses att bolagets 

revisionsutskott har de förutsättningar som krävs enligt punkten sammansättning 

som DeZoor framhäver som en viktig punkt för att revisionsutskotten skall kunna 

fungera effektivt.  

 

Vidare hade en majoritet av bolagen i undersökningen endast uppfyllt 

minimikravet på antal ledamöter i revisionsutskottet. Uppfattningarna går dock 

lite isär om hur många ledamöter som skall finnas i revisionsutskottet för att det 

effektivast möjligt skall kunna utföra sitt arbete. En grundförutsättning är att det 

finns tillräckligt med ledamöter för att klara av den arbetsbelastning som utskottet 

innebär. Ernst & Young62 tar dock upp att om utskottet består av fler än tre 

ledamöter kan effektiviteten i utskottet hotas. Antalet ledamöter bör således 

beaktas i förhållande till arbetsbörda och när en rimlig arbetsmängd per ledamot 

infinner sig kan således resultatet av en ytterliggare ledamot bli negativt ur 

effektivitetssynpunkt. Tidigare studier av bl.a Horton et al63 påvisar betydelsen av 

att revisionsutskott träffas kontinuerligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

på ett tillfredsställande sätt. Att utskottets ledamöter träffas åtminstone i samband 

med varje kvartalsrapport torde vara praxis i de större bolagen och 

undersökningen visar att majoriteten av de undersökta bolagen träffas minst fem 

gånger per år. Vikten av att revisionsutskottet har tät kontakt med den externa 

revisorn har vi beskrivit i empirikapitlet.  

 

Genomförd undersökning visar att endast 25 % av bolagen informerar läsaren 

av årsredovisningen om huruvida detta egentligen har skett. En del bolag 

presenterar vad som närmare liknar en målsättning i form av ”Revisionsutskotten 

                                                                                                                                                         
 

62 Ernst & Young – Effektiva revisionsutskott (2005)  
63 Horton, T. R., C. H. Le Grand, W. H. Murray, T. EL Ozier, and D. B. Parker. Infonnation 
security management and assurance: A call to action for corporate governance.  
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skall ha fortlöpande kontakt med bolagets externa revisor”. Vad som är intressant 

är att det redovisas inte om detta verkligen skett och man kan rimligen anta att om 

utskottet träffat de externa revisorerna ett tillfredsställande antal gånger skulle 

denna siffra ses som positiv och således rapporteras i årsredovisningen. I annat 

fall kan läsaren få anledning att tro att antalet möten inte är tillfredsställande och 

att bolaget istället genom denna formulering undgår att upplysa om det exakta 

antalet möten. Frågan om oberoende är ständigt aktuell. Majoriteten av bolagen i 

undersökningen anger inte information om oberoendefrågan i 

revisionsutskottsdelen av årsredovisningen, vilket är olyckligt. Det framgår dock i 

övriga delar av samtliga årsredovisningar huruvida varje enskild ledamot av 

styrelsen är oberoende eller ej och således kan läsaren tillskansa sig denna 

information genom övriga delar av årsrapporten. 62,5 % av bolagen i 

undersökningen framhåller att revisionsutskottet är delaktigt i bolagets 

riskutvärdering vilket Ernst & Young64 framhåller som en viktig aspekt av deras 

revisionsutskottets arbete.  

 

Alla bolagen i undersökningen hade utvecklat ett system för intern kontroll 

vilket är positivt. Att revisionsutskottens ledamöter har en bra kommunikation 

med både intern och externrevisor är av stor vikt för att utskottets arbete skall 

utföras effektivt. Med ett bra system för intern kontroll säkerställs den interna 

rapporteringen vilket höjer kvalitén på den finansiella rapporteringen. Valet av 

revisor är en fråga som revisionsutskottet om inte helt och hållet bör utvärdera så 

bör utskottet åtminstone bistå valberedningen i valet av revisor. Detta för att 

säkerställa att en kvalificerad revisor väljs och att revisorer som inte utfört sitt 

arbete tillfredsställande inte får fortsätta att arbeta med bolaget. Det var endast 

37,5% av revisionsutskotten som var inblandade i tillsättandet av den externa 

revisorn, vilket får var ett oväntat lågt värde. Värt att notera är dock att övriga 

bolag inte hade angett någon information rörande frågan. Därmed kan man inte 

dra slutsatsen att utskotten i dessa bolag inte är involverade i tillsättandet av 

externrevisorn, men det kan konstateras att det hade varit av intresse att kunna 

utläsa huruvida så är fallet även i dessa årsredovisningar. Revisionsutskotten bör 

                                                                                                                                                         
 

64 Ernst & Young – Effektiva revisionsutskott (2005)  
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även utvärdera revisorns övriga uppdrag i bolaget. Enligt årsredovisningarna var 

så fallet i endast 37,5 % av bolagen. I likhet med frågan över fanns det inte någon 

information om detta i övriga bolags rapporter och vi kan således även här 

efterlysa bättre rapportering i denna fråga. Amerikanska företag som lyder under 

SOX måste ha minst en ledamot i revisionsutskottet med expertkompetens inom 

redovisning eller finansiering. Detta är inget formellt krav i svensk kod för 

bolagsstyrning men det är således inte av mindre intresse för svenska intressenter 

att kunna ta del av denna information i årsredovisningarna. Det var dock endast 

12,5 % av bolagen som angav om de hade någon ledamot med ovan nämnd 

kompetens.  

 

Med bakgrund i sammanställningen ovan kan man dra slutsatsen att 

majoriteten av svenska bolag på A-listan tillhandahåller begränsad information 

om revisionsutskott i sina årsredovisningar. I länder som exempelvis USA och 

Storbritannien finns riktlinjer för vilken typ av information gällande audit 

committees som skall presenteras i bolagens finansiella rapporter, vilket i 

skrivande stund inte finns i Sverige. Koden tar inte upp vilka uppgifter gällande 

revisionsutskotten som skall lämnas i årsredovisningen vilket resulterar det inte 

råder samstämmighet i rapporteringen. Detta faktum försvårar analysen av 

huruvida revisionsutskotten i svenska bolag har de, enligt DeZoor, grundläggande 

förutsättningarna för att kunna arbeta effektivt. Om man gör antagandet att de 

faktorer som inte tas upp i årsredovisningarna inte uppfylls kan slutsatsen dras att 

svenska företag inte har de grundläggande faktorer som krävs för att kunna utföra 

ett effektivt arbete. Så verkar dock inte vara fallet. Rimligtvis bygger de 

utelämnade uppgifterna på bristande riktlinjer i koden för rapportering gällande 

revisionsutskotten. Således efterlyses tydligare riktlinjer för rapportering vilket 

torde gynna både de rapporterande företagen som intressenter som vill ta del av 

information gällande revisionsutskottet.    

6.3 Kvalitativ analys 
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Efter ovanstående kvantitativa analys av revisionsutskottens effektivitet följer i 

detta delkapitel en diskussion där revisionsutskottens bidrag står i centrum. Vi 

inleder med en sammanställning av respondenters åsikter. Därefter följer en 

diskussion ur ett kvalitativt perspektiv.  

 

Samtliga respondenter är överens om att den förändring som skett i och med 

införandet av revisionsutskotten är en förändring i positiv riktning. Delade åsikter 

råder dock om i vilken grad den är positiv. Undersökningens extremer talar å ena 

sidan om att revisionsutskott utgör en av de mest vitala delarna i koden, och å 

andra sidan om att revisionsutskott i princip är mer eller mindre överflödiga och i 

mångt och mycket endast utgör ännu en byråkratisk funktion som fråntar 

fokusering på själva ”businessen”.  

 

Revisionsutskott medför generellt sett en starkare koppling mellan revisionen 

och styrelsen. Denna koppling yttrar sig ofta i fler och schematiskt fastställda 

tillfällen för frågor rörande revision att ”hamna på bordet.”  

 

Respondenterna är också överens om att revisionsutskotten bidrar till en viss 

förtroende höjning för svensk bolagsstyrning. Utredningen visar dock på stora 

skillnader på synen av vilken nivå denna förtroendehöjning har skett.  

 

På frågan om kompetensen hos revisionsutskottens medlemmar är otillräckliga 

menar endast en respondent att detta är fallet. En vanligt förekommande 

motivering hos övriga respondenter har varit framförallt att utskotten överlag ska 

övervaka revisionen i stort och således inte direkt beblanda sig med detaljer. 

Utöver detta finns möjlighet att använda sig av extern expertis om behov för detta 

skulle föreligga.   

 

Vad gäller en eventuell lagstiftning angående revisionsutskott är 

respondenterna helt och hållet överens om att detta inte vore en bra lösning. De 

beskriver dagens lösning som den bästa och understryker fördelarna med den 

valfrihet som idag finns. Några respondenter trycker även på fördelen med att det 

är moraliskt förankrat snarare än lagstadgat. De menar här på att effekten av en 

lag ofta föder en vilja att komma undan denna snarare än att underkasta sig den. 
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Med detta menas inte att företagen avser bryta mot lagen utan att de letar så 

kallade ”kryphål” i lagen eller på annat sätt endast följer denne på minsta möjliga 

sätt.   

 

Bidraget ur ett aktieägare- eller investerarperspektiv vekar vara relativt 

anonymt. I en investeringssituation är sannolikt frågan huruvida bolaget har ett 

revisionsutskott eller ej av synnerligen lågt värde.  

 

 Med detta menar vi att respondenterna inte tror att revisionsutskott medför 

någon större påverkan på företag idag. Om ett företag har ett revisionsutskott eller 

inte förefaller alltså inte utgöra någon faktor av signifikans vid ett 

investeringsbeslut. Ett av revisionsutskottens syfte är just säkerställande av att den 

finansiella informationen är korrekt. Att detta syfte uppfylls är inte alltid givet, 

däremot råder det ingen tvekan om att redovisningsfrågor får en större plats i 

företagen som infört revisionsutskott. Intressant nog är detta nödvändigtvis inte en 

medveten effekt med revisionsutskott utan förefaller lika gärna kunna vara en 

tillfällig effekt. Det vi åsyftar här är att det inte är revisionsutskottens arbete i sig 

som påverkar detta utan snarare deras existens. Revisionsutskottens existensen 

medför nämligen oftast ett högre antal mötestillfällen för revisionsfrågor än vad 

som annars är praxis.  

 

En tänkbar orsak till revisionsutskottens hittills föga bidrag till företagen som 

implementerat detta, är att de ännu inte funnits tillräckligt länge för att uppnå 

tilltänkt effekt. En av respondenterna uttryckte detta som att revisionsutskottens 

”resa” endast har startat i Sverige.   

 

Tankarna angående denna ”resa” är inte att revisionsutskottens bidrag avgörs 

på företagsindividuell nivå utan snarare på branschnivå. Utifrån detta menar vi 

inte att närvaron av utskotten kommer bidra med så mycket mer än de gör i 

dagens läge, utan snarare att frånvaron av revisionsutskott hos ett företag beläget i 

en bransch med hög andel revisionsutskott kommer att ifrågasättas. Således skulle 

revisionsutskotten inte bidra med någon tydlig positivt effekt, men väl bidra med 

en klart negativ effekt hos de företag som inte inför utskotten. I detta scenario 
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skulle investerare eventuellt tvivla på bolaget som valt att inte använda 

revisionsutskott, trots att detta tvivel inte skulle ha någon fundamental förankring. 

 

  

6.4 Slutsats 

För att revisionsutskotten skall uppnå de i studien belysta kriterierna för 

effektivitet, och därmed en möjlighet till att vara effektiva, efterlyser vi klara 

direktiv och regler för utformning av dessa. Denna efterlysning sker, studiens 

kvalitativa analys till trotts. Utöver detta har den kvalitativa analysen kommit 

fram till att revisionsutskotten i dagsläget bidrar till att den finansiella 

rapporteringen håller en hög kvalitet. Däremot är det inte klarlagt i vilken 

utsträckning bidraget sker, inte heller kan en uppenbar förbindelse påvisas. Vi kan 

inte i nuläget avgöra i vilken utsträckning nämnda förfarande förekommer, på 

grund av revisionsutskottens existens, eller tack vare dess arbetsinsats. 
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7 Förslag på framtida studier 

Förslag på framtida studier infinner sig ofta under en undersökningsprocess. Vi 

har under undersökningen kommit i kontakt med diverse tänkbara framtida 

studier. Den första och för studiens del mest intressanta av dessa är att genomföra 

en replikation av denna studie, alltså en studie som med ett identiskt 

tillvägagångssätt utreder samma problem. Denna tanke är intressant inte bara för 

oss som utredare i denna studie utan även för ämnet som sådant. Förslag på 

genomförande av denna studie är från och med 5 år och framåt. En sådan 

undersökning skulle kunna dra intressanta paralleller med denna nyss författade. 

Studien skulle förmodligen också på ett mer ingående sätt kunna utröna vad 

revisionsutskotten bidragit med, detta då implementering och inkörningstid för 

revisionsutskotten troligtvis passerat. 

 

En annan tänkbart intressant studie skulle vara att genomföra en väldigt 

grundlig och därmed tidskrävande kvantitativ undersökning på ett stort antal 

revisionsutskott för att fastställa under vilka förhållande revisionsutskott fungerar 

som bäst. Utefter detta resultat skulle forskaren sedan ha möjlighet att framställa 

sammansättningsrekommendationer för ett effektivt och välfungerande 

revisionsutskott.  
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9 Bilaga 1 – Intervjufrågor revisor 

• Har Ni blivit väl informerad om revisionsutskott samt vad det innebär för 
Er och Era kunder? 

 
• Revisionsutskottens har tillkommit som en förtroendehöjande åtgärd för 

svensk bolagsstyrning. Anser Ni att detta syfte uppfylls? 
 
• Blir Ni informerad om hur kundernas revisionsutskott är organiserat, vilka 

som är ledamöter, hur ledamöterna utses, vilket ansvar de har etc? 
 
• Har införandet av revisionsutskott hos Era kunder påverkat Ert arbete? 

 
• Hur anser Ni att kontrollen av internrevision hos Era kunder förändrats 

efter det att kundföretagen infört revisionsutskott? 
 

• Anser Ni att Ni utsätts för hårdare kontroll nu, efter införandet av 
revisionsutskott, än tidigare. 

 
• På vilket sätt tycker Ni att relationen mellan styrelse och revisorer har 

förändrats till följd av att vissa kundföretag infört revisionsutskott? 
 
• Anser Ni att revisorns oberoende påverkats till följd av införandet av 

revisionsutskott? 
 

• Anser Ni att det bör finnas kompetenskrav för ledamöter av 
revisionsutskott? 

 
• Vad har revisionsutskotten inneburit för svensk bolagsstyrning vad gäller 

exempelvis kvalité, kontroll, ökat förtroende och ansvarsfördelning? 
 

• Målet med att införa ett revisionsutskott har av Ernst & Young beskrivits 
som att säkerställa att den finansiella rapporteringen är trovärdig, under 
kontroll samt av hög kvalitet. Upplever Ni att detta mål har uppfyllts i Ert 
företag efter införandet av revisionsutskottet? 

 
• Anser Ni att det bör bli lagstiftning på att börsnoterade företag skall införa 

revisionsutskott? 
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• Hur tror Ni att framtiden ser ut för icke noterade bolag, vad gäller 

revisionsutskott? 
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10 Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 
• Revisionsutskotten har tillkommit som en förtroendehöjande åtgärd för svensk 

bolagsstyrning. Anser Ni att detta syfte uppfylls,? 
 

 
• Hur anser Ni att kontrollen av internrevision förändrats efter det att Ert företag infört 

revisionsutskott? 
 
 

• Anser Ni att revisorer utsätts för hårdare kontroll nu, efter införandet av 
revisionsutskott, än tidigare? 

 
 

• Har relationen mellan styrelse och revisorer förändrats till följd av att Ert företag 
infört revisionsutskott, i så fall hur? 

 
 

• Anser Ni att revisorns oberoende påverkats till följd av införandet av revisionsutskott? 
 
 

• Anser Ni att det bör införas kompetenskrav för ledamöter i revisionsutskotten?  
Om ja, på vilken nivå tycker Ni dessa ska läggas? 

 
 

• Anser Ni att det bör bli lagstiftning på att börsnoterade företag skall införa 
revisionsutskott? 

 
 

• Hur tror Ni att framtiden ser ut för icke noterade bolag, vad gäller revisionsutskott? 
 

 
 


