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Sammanfattning 

 
 
 
Uppsatsens titel:  Revisionsutskott i svenska bolag - varma i kläderna? 
 
Seminariedatum: 18 januari 2008 
 
Ämne/kurs: FEK P01 Magisteruppsats, 15 poäng 
 
Författare: Andreas Blomkvist och Jonas Parkeman 
 
Handledare: Gunnar Wahlström 
 
Nyckelord: Förtroende, revisionsutskott, reglering, kod för svensk bolagsstyrning, 
 svensk ledningsstil 
 
Syfte: Uppsatsen har två syften. Det första syftet är att undersöka hur den ökade 
 regleringen har påverkat utformningen av svenska revisionsutskott. Det 
 andra syftet är att utreda vilken inverkan den svenska ledningsstilen har 
 haft i sammanhanget. 
 
Metod: För att kunna besvara vår problemställning har vi använt oss av den 
 kvalitativa datainsamlingsmetoden. Empirin har främst samlats in genom 
 personliga intervjuer och telefonintervjuer med både medlemmar i 
 revisionsutskott och revisorer. 
 
Teoretiska  
perspektiv: Den teori som använts utgår från aktuell forskning kring revisionsutskott 
 och regelverk som behandlar området. Dessa kopplas samman med 
 resonemang kring förtroende. Därtill har teori som behandlar svensk 
 ledningsstil använts samt institutionell teori om social ordning och 
 reglering.   
 
Empiri: Det empiriska underlaget grundar sig på resultatet från genomförda 
 intervjuer. Materialet presenteras under särskilda teman tillsammans med 
 vår empiriska analys i kapitlet resultatredovisning.  
 
Slutsatser: Vår undersökning visar att de brister som fanns i svenska revisionsutskott 
 i början av 2000-talet till stor del har försvunnit i och med den ökade 
 regleringen. Revisionsutskotten har blivit mer anglosaxiska i sin 
 utformning, varför den svenska ledningsstilen fått minskat inflytande. 
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Abstract 
 
 
 
Title: Audit committees in swedish companies - have they found their place? 
 
Seminar date: 18th of January 2008  
 
Course: FEK P01 Master thesis in business and administration, 15 swedish credits 
 
Author: Andreas Blomkvist and Jonas Parkeman 
 
Advisor: Gunnar Wahlström 
 
Key words: Trust, audit committee, regulation, the swedish companies act, swedish 
 management 
 
Purpose: The purpose with this thesis is to study how increased regulation has 
 affected the function of swedish audit committees and also to examine 
 which roll swedish management has played in the context. 
 
Methodology: For collecting data we have used a qualitative method. The information 
 has principially been collected through interviews with members of audit 
 committees and auditors.  
 
Theoretical   
perspectives: The theoretical perspectives come from recent studies about audit 
 committees and rules and regulations that controls the area. These are 
 connected to arguments of trust. In addition theory of swedish 
 management and institutional theory about social order and regulation 
 has been used. 
 
Empirical  
foundation: The empirical foundation is based on the results from the interviews. The 
 data is presented in specific subjects together with our analysis in chapter 
 four.  
 
Conlusions: Our study shows that the shortcomings discovered in the swedish audit 
 committees in the early 21st century has dissapeared as a result of 
 increased regulation. The audit committees has been more Anglo-
 Saxon in their way of working at the expense of the swedish 
 management. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gunnar Wahlström som varit till stor hjälp och 

kommit med många värdefulla tips under uppsatsens gång. Vi vill även tacka de respondenter 

som varit snälla att ställa upp på intervjuer och som gjort att denna uppsats kunnat 

genomföras.  

 

Lund 9 januari 2008 

 

Andreas Blomkvist  Jonas Parkeman 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde. Bakgrunden till 

ämnet ges för att läsaren ska få en generell uppfattning om det berörda ämnet. I 

problemdiskussionen diskuteras de problemområden vi intresserat oss för. Diskussionen leder 

oss fram till den centrala problemställning som ligger till grund för vårt syfte med 

undersökningen. Avslutningsvis följer en disposition av resterande del av uppsatsen. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vikten av förtroende på de internationella kapitalmarknaderna har blivit allt större på senare 

tid i och med de skandaler som skakat om de finansiella marknaderna världen över. De 

uppdagade skandalerna har lett till att allmänhetens förtroende för näringslivet har minskat. 

Informationen i företagens ekonomiska rapporter är en viktig del i att återskapa förtroendet på 

kapitalmarknaden. Enronskandalen som inträffade 2001 har varit en starkt bidragen orsak till 

marknadens minskade förtroende. I Enron hade företagsledningen manipulerat bokföringen 

och övervärderat företagets tillgångar. På så sätt hade bolagets intressenter vilseletts med 

felaktig information. Ett annat mycket uppmärksammat fall är skandalen i WorldCom 2002 

där kostnaderna inte hade periodiserats rätt, vilket förbättrat deras resultat och därmed 

aktiekurs. I och med fall som Enron och WorldCom blev det uppenbart för allmänheten vilket 

inflytande den finansiella informationen hade på företagens aktiekurser och därmed indirekt 

på människors pensionsplaceringar, fortsatta anställningar och i långa loppet deras livskvalité. 

Förtroendet för företagens redovisningsinformation och revisorernas arbete var efter dessa 

incidenter rejält urholkat. (Unerman & O´Dwyer, 2004) 

 

I Sverige har det skett liknande skandaler, exempelvis i fallet med försäkringsbolaget 

Skandia. Skandia blev missförtrott för sina orimligt höga löner och bonus till ledningen, vilket 

rubbade investerarnas förtroende (Baldvinsdottir & Johansson, 2006). Företaget blev hårt 

kritiserat i media för detta och såldes senare till en utländsk koncern.  
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Som en följd av de finansiella kriserna med Enron och WorldCom i spetsen inrättades år 2002 

”the Sarbanes-Oxley Act” i USA på uppdrag av den amerikanska kongressen för att förhindra 

liknande skandaler i framtiden. Syftet med regelverket var främst att förstärka revisorns 

oberoende och att på så sätt kunna säkerställa att informationen som lämnas i företagens 

ekonomiska rapporter är tillförlitlig (Cullinan, 2004). Sarbanes-Oxley Act innehåller en rad 

åtgärder för att förhindra att bedrägerier likt Enron och WorldCom ska upprepas. En viktig del 

i regelverket rör hur företags revisionskommittéer bör utformas för att förbättra 

kommittémedlemmarnas oberoende och engagemang (Tersignigi & Lemoine, 2006). 

Revisionskommittéer uppstod för första gången i USA i slutet av 70-talet då aktiemarknaden 

började ställa krav på noterade företag att införa dessa. Sedan dess har företeelsen blivit allt 

vanligare och revisionskommittéernas ansvar har hela tiden utökats. Kommittén kan därför 

sägas agera på aktieägarnas vägnar då den har som uppgift att övervaka ledningen, bolagets 

rapportering och sköta kontakten med den oberoende externa revisorn (Hayes et al, 2005). 

 

År 2005 införde EU ett nytt reviderat åttonde direktiv på lagstadgad revision med krav på 

medlemsländerna att implementera direktivet året därpå. Direktivet kan sägas motsvara 

Sarbanes-Oxley Act i USA och innehåller liksom detta krav på företag av allmänt intresse att 

införa revisionskommittéer (Turley, 2004). Med detta kom fenomenet med 

revisionskommittéer att bli en vanligt förekommande realitet även i Europa. 

 

I den svenska koden för bolagsstyrning från 2004, framöver även kallad Koden, finns redan 

anvisningar för styrelser i större svenska bolag om att inrätta ett revisionsutskott och om hur 

dess sammansättning och arbete bör se ut. Dock är det möjligt att i enlighet med Koden 

avvika från dessa regler om särskilda skäl föreligger och företaget ger en godtagbar förklaring 

varför Koden inte följs (Koden, 2004). Sensommaren 2007 kom kollegiet för svensk 

bolagsstyrning med ett pressmeddelande om att Koden ska revideras till att från och med 

halvårsskiftet 2008 gälla alla noterade bolag och inte bara för de största (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2007). Detta skulle innebära att även mindre börsnoterade företag hamnar 

under reglerna för inrättande av revisionsutskott. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

De finansiella marknaderna har drabbats hårt av de företagsskandaler som uppdagats på 

senare år. Stora aktörer som drabbas av en finansiell kris får påtagliga konsekvenser inte bara 

för just det företaget och dess intressenter, utan även för resten av marknaden. Förtroendet på 

marknaden minskar och detta inverkar på investerarnas vilja att satsa kapital i företagen. Det 

är tydligt att internationella investerare kräver ett konsekvent skydd i form av regler och 

standards på global nivå. Sarbanes-Oxley Act och EU:s åttonde direktiv är steg i rätt riktning. 

Investerarnas och regulatorernas oro omfattar alla i både revisions- och de finansiella 

rapporteringsprocesserna. Det är i detta sammanhang revisionskommittéerna har en viktig 

funktion då de bland annat har som syfte att säkerställa rapporternas tillförlitlighet. (Braiotta, 

2005) 

 

En effektiv marknad förutsätter att alla har lika tillgång till informationen. I samband med 

företagens och revisorns rapportering förväntar sig mottagaren att inget är dolt för honom. 

Företagsskandalerna som drabbade exempelvis Enron och WorldCom är skräckexempel på 

vilka konsekvenser bristande informationsgivning kan få för aktiemarknaden. Sådana 

händelser leder till att investerarna drar sig tillbaka. Åtgärder för att återskapa förtroende för 

bolagens informationsgivning är därför ett högaktuellt ämne. Revisionskommittéer ska 

fungera som ett kontrollorgan i marknadsnoterade bolag och har blivit en central del i denna 

debatt. De är tänkta som ett medel för att återskapa förtroende för börsbolagen och bli en 

stabiliserande faktor på aktiemarknaden. (Jönsson, 2003-2006) 

 

En studie av Thorell som gjordes år 2001 innan de finansiella skandalerna i bland andra Enron 

och WorldCom visade att utformningen av svenska revisionskommittéer till stor del skiljer sig 

från dem i USA. Dels såg sammansättningen av de svenska revisionskommittéerna 

annorlunda ut jämfört med de amerikanska och dels skiljde sig revisionskommitténs 

kommunikation till styrelsen åt. Thorell menar i studien att karaktären av de svenska 

revisionskommittéerna begränsar dess potential till utveckling. (Thorell, 2002) 

 

Av detta är det ofrånkomligt att börja fundera på om dagens svenska revisionsutskott 

verkligen är lika effektiva och fyller sin funktion lika väl som dess motsvarighet i exempelvis 

USA. Frågan som direkt slår en är vad de påfallande skillnaderna kan tänkas bero på. Är 
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sammansättningen en avgörande faktor och vad är det som påverkar denna? Resonemanget 

kan tänkas ha en koppling till olikheter i ledningsstil. Den svenska ledningsstilen har 

undersökts av bland andra Jönsson inom ett forskningsprojekt som kallas Scandinavian 

Management (Jönsson, 1995). Av studien framkommer att den svenska ledningsstilen ofta är 

informell och präglas av en decentraliserad ansvarsfördelning. Härav uppkommer frågan om 

det kan vara skillnader i ledningsstil mellan anglosaxiska och skandinaviska länder som 

påverkar utskottens sammansättning och funktion. 

 

Puxty är av meningen att det är svårt att skapa institutioner som utformar en enhetlig reglering 

som tillämpas helt konsekvent i praktiken (Puxty et al, 1987). Han menar i vidare bemärkelse 

att en fullständig reglering i princip är omöjlig att uppnå. Jönsson pekar i sammanhanget på 

att föreningar kan spela en viktig roll i utformandet av en hållbar reglering vilket skulle kunna 

påverka revisionskutskottens utbredning och funktion (Jönsson, 1991). 

 

Då det efter Thorells undersökning skett en striktare reglering rörande revisionskommittéer i 

utlandet respektive revisionsutskott i Sverige är det intressant att undersöka hur detta 

tillsammans med den svenska ledningsstilen påverkar deras sammansättning och arbetssätt i 

Sverige. Detta resonemang leder oss fram till följande problemställning som vi önskar att 

undersöka på närmare håll: 

 

• Hur har den ökade regleringen påverkat utformningen av svenska revisionsutskott och 

vilken betydelse har den svenska ledningsstilen i sammanhanget? 

 

 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsen har två syften. Det första syftet är att undersöka hur den ökade regleringen har 

påverkat utformningen av svenska revisionsutskott. Det andra syftet är att utreda vilken 

betydelse den svenska ledningsstilen har i sammanhanget. 
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1.4 Fortsatt disposition 
 

 

Kapitel 2 Litteraturgenomgång 

 I detta avsnitt redovisar vi de teorier och ramverk som varit relevanta för vår 

 undersökning. Det är detta underlag som legat till grund för analysen av den 

 insamlade empirin. Tanken är att läsaren ska få den teoretiska grund som behövs 

 för att kunna tillgodogöra sig slutdiskussionens innehåll. 

 

 

Kapitel 3 Metod 

 I kapitlet redogör vi för de metodologiska val vi har gjort och varför vi har valt 

 att göra på dessa sätt. Vi ger en djupare inblick i vårt tillvägagångssätt vid

 datainsamlingen. Sist i kapitlet tar vi trovärdigheten och tillförlitligheten i de 

 använda metoderna. 

 

 

Kapitel 4 Resultatredovisning 

Här presenteras den empiri vi anser vara viktig för uppsatsen. Intervjuerna 

sammanförs och redovisas i olika teman. Löpande analyseras det insamlade 

materialet.  

 

 

Kapitel 5 Slutdiskussion 

 I uppsatsens avslutande kapitel besvaras uppsatsens forskningsfråga utifrån 

 resonemangen i resultatredovisningen. Dessutom presenteras vårt teoretiska 

 bidrag som framkommit under uppsatsens gång. Därefter görs reflektioner över 

 uppsatsens slutsatser och slutligen presenteras förslag till framtida forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

I kapitlet tas teorier och ramverk upp som är relevanta för den fortsatta framställningen. 

Detta innefattar forskning inom det berörda område och regelverk som behandlar 

revisionskommittéer och revisionsutskott. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som 

kopplar ihop litteraturgenomgångens olika delar. 

 

 

 

2.1 Framväxten av revisionskommittéer 
 

Som nämnts i bakgrunden uppstod revisionskommittéer i USA i slutet av 1970-talet efter 

påtryckningar från börserna om ett krav på inrättande av dessa. Kraven grundade sig på 

rekommendationer från den 1978 genomförda ”Cohen Commission” vars syfte var att 

tydliggöra revisorns ansvar. Sedan 1978 har de större börserna i USA krävt att noterade bolag 

ska ha en revisionskommitté. (Hayes et al, 2005) 

 

 

 

2.2 Revisionskommittéers sammansättning och 

effektivitet 
 

Sedan revisionskommittéernas ansvarsområden och betydelse ökat med tiden har mycket 

debatterats om hur kommittéernas arbete kan bli effektivare och om hur dess sammansättning 

bör se ut. Som en följd av detta tillsattes år 1999 ”the Blue Ribbon Committee” som 

framarbetade en rapport som skulle förbättra effektiviteten i bolagens revisionskommittéer. 

De rekommendationer som kom fram i rapporten var att revisionskommittéerna uteslutande 

bör bestå av oberoende styrelsemedlemmar och åtminstone ha en medlem med sakkunskap 

inom redovisning eller finansiering. (Raghunandan et al, 2001) 
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Tidigare studier hade visat att förekomsten av problem i den finansiella rapporteringen var 

mindre i företag med revisionskommittéer och att bedrägerier var mindre vanliga i 

revisionskommittéer som bestod av enbart utomstående medlemmar (Beasley et al, 1996, 

1999, 2000). Blue Ribbon-rapporten visade även på vikten av direkt kommunikation mellan 

revisionskommittén och den interna revisionen för att kunna diskutera och gå igenom 

speciella frågor på ett ändamålsenligt sätt. Genom att ha regelbundna möten mellan 

revisionskommittén och företrädare för den interna revisionen är det större sannolikhet att 

kommittémedlemmarna hålls bättre underrättade om relevanta och aktuella redovisnings- och 

revisionsproblem. Ytterligare förslag som föreslogs var att för att en revisionskommitté ska 

vara effektiv borde den åtminstone sammanträda med chefen för den interna revisionen fyra 

gånger per år (Raghunandan et al, 2001). 

 

Med bakgrund av detta genomfördes en studie i anslutning till Blue Ribbon-rapporten i vilken 

sambandet mellan revisionskommittéernas sammansättning och dess interaktion med den 

interna revisionen undersöktes. Av studien framkom att revisionskommittéer som uteslutande 

består av oberoende styrelsemedlemmar, och av vilka minst en har redovisnings- eller 

finansieringsbakgrund, har en tätare kontakt med företagets interna revision. Detta uttryckte 

sig i att kommittéerna var mer benägna att ha längre och fler sammanträden med chefen för 

internrevisionen. Dessutom var de mer benägna att gå igenom förslag och resultat från den 

interna revisionen samt granska företagsledningens interaktion med den interna revisionen. 

Dessa empiriska resultat var alltså till stöd för de rekommendationer som ges i Blue Ribbon-

rapporten. (Raghunandan et al, 2001) 

 

I en studie från 2007, alltså efter införandet av Sarbanes-Oxley Act, undersöktes relationen 

mellan kvalitén på revisionskommittén, revisorns oberoende och upptäckten av svagheter i 

den interna kontrollen. Resultaten visade liksom Raghunandans undersökning att det fanns 

större sannolikhet för svagheter i den interna kontrollen ifall kommittén har mindre kunskaper 

inom redovisning och finansiering. Därtill visade studien att sannolikheten för att upptäcka 

svagheter i den interna revisionen var större i företag med en oberoende revisor samt i företag 

där revisorn nyligen bytts ut. (Zhang et al, 2007) 

 

I Thorells tidigare nämnda studie från 2001 påvisas olikheter i de svenska 

revisionskommittéerna jämfört med de amerikanska motsvarigheterna. Till att börja med var 

deras sammansättning annorlunda. Enligt studien var det i svenska revisionskommittéer 
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vanligt förekommande att styrelsens ordförande även var ordförande i kommittén, vilket 

sällan förekommer i utländska bolag för att inte inkräkta på oberoendet. Det mest 

uppseendeväckande i studien var enligt Thorell att VD i vissa fall ingick i 

revisionskommittén, något som kan tyckas sträva emot kommitténs syfte som är att skapa en 

motvikt mot den operativa ledningen. Vidare förekom fall där annan än ordinarie 

styrelseledamot ingick i kommittén. Detta kan tyckas konstigt då revisionskommittén är ett 

organ inom styrelsen och därför borde endast styrelseledamöter kunna vara med i kommittén. 

Ytterliggare fall som är anmärkningsvärda var att internrevisorn och arbetstagarrepresentant 

ingått i kommittén i enskilda fall. (Thorell, 2002) 

 

I samma studie framgick det att revisionskommittéernas kommunikation med styrelsen var 

relativt informell. Informationen överfördes oftast muntligen och inte alltid på det 

styrelsemöte som kommit näst efter kommitténs sammanträde. I de flesta fallen fick inte hela 

styrelsen del av informationen från revisionskommittén. Informationen som gavs i 

årsredovisningen om styrelsearbetet under året varet knapphändig, likväl som upplysningar 

om revisionskommittén. Det förekom sällan att företaget upplyser om vilka som ingår i 

kommittén och informationen om arbetsuppgifterna var nästan obefintlig. Ett stort värde av att 

ha en revisionskommitté är att det ger en kvalitetsstämpel på styrelsearbetet. Detta resultat är 

svårt att uppnå om ingen meningsfull information om arbetet i kommittén lämnas. (Thorell, 

2002) 

 

Slutsatsen författaren kommer fram till genom sin undersökning är att de svenska 

revisionskommittéerna har få likheter med de utomlands, framförallt vad gäller dess 

sammansättning och arbetssätt. Karaktären av de svenska revisionskommittéerna begränsar 

potentialen i den pågående utvecklingen (Thorell, 2002). 

 

 

 

2.3 Sarbanes-Oxley Act 
 

Som en reaktion på redovisningsskandalerna i Enron och WorldCom med flera infördes i juli 

2002 the Sarbanes-Oxley Act (SOX) i amerikansk lagstiftning. Detta var den första 

redovisningslagen som antagits av den amerikanska kongressen sedan införandet av Security 
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and Exchange Act 1934. Lagen innebar en rad nya krav på revisionsbyråer och 

revisionskommittéer. Revisorerna skulle från och med nu rapportera till revisionskommittén 

och inte längre till företagsledningen. Den påskrivande revisorn och dennes närmsta 

granskande partner måste bytas ut var femte år. Därtill måste den färdiga revisionsberättelsen 

gås igenom och godkännas av ytterligare en revisor. Förutom dessa inskränkningar innehåller 

regelverket en rad uppräkningar av konsulttjänster som revisorn inte får utföra åt noterade 

bolag som denne reviderar. (Hayes et al, 2005) 

 

De viktigaste sektionerna i SOX som rör och reglerar revisionskommittéer kommer här att tas 

upp (Sarbanes-Oxley Act, 2002): 

 

Section 204 

Paragrafen säger att varje offentligt registrerad revisionsbyrå som utför lagstadgad revision åt 

ett bolag skall i rättan tid rapportera detta till dennes revisionskommitté. I detta innefattas 

rapportering om alla kritiska redovisningsprinciper och redovisningspraxis som kommer att 

användas, all alternativ behandling av finansiell information som har diskuterats med bolagets 

ledning samt all skriftlig kommunikation som förekommit mellan revisionsbyrån och bolagets 

ledningsgrupp. 

 

Section 301 

Paragrafen behandlar revisionskommitténs ansvarsförpliktelser och oberoende. 

Revisionskommittén ska enligt bestämmelserna i sektion 301 vara direkt ansvarig för möten 

med, ersättning till och tillsyn av arbetet som utförs av den revisionsbyrå som företaget 

anlitat. Revisionsbyrån skall i sin tur rapportera direkt till revisionskommittén. Varje medlem 

i revisionskommittén ska vara en person från styrelsen. Om medlemmen kommer från annat 

håll skall denne vara oberoende. För att anses som oberoende får medlem i 

revisionskommittén inte ta emot annan ersättning än sådan i egenskap av medlemskap i 

kommitté eller styrelse. Detta betyder att ersättning för konsultation och rådgivning eller 

annat ersättningsarvode inte får tas emot. Kommittémedlemmen får vidare inte ha någon 

koppling till bolaget eller dotterbolag till detta. Revisionskommittén ska upprätta procedurer 

för mottagande och behandling av klagomål som uppstår inom bolaget rörande redovisningen, 

den interna kontrollen eller revisionen. Kommittén skall även se till att framförande av sådana 

klagomål kan ske anonymt. Kommittén ska ha befogenhet att anlita utomstående oberoende 

rådgivning om den anser det vara nödvändigt för att kunna utföra sina förpliktelser.  
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Varje bolag skall sörja för att ersättningen till anlitad revisionsbyrå för framställning av 

revisionsberättelsen eller till annan av revisionskommittén anlitad rådgivare är skälig. 

 

Section 407 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om att revisionskommittéerna ska innehålla 

åtminstone en medlem som är finansiell expert. Syftet med detta är att skydda investerarna 

genom att de finansiella rapporterna blir mer tillförlitliga. Definitionen av vad som räknas 

som en finansiell expert gås därefter igenom grundligt. 

 

 

 

2.4 Europeiska Unionens åttonde direktiv 
 

På grund av de finansiella skandaler som varit införde EU högre krav på bolagsstyrning i och 

med det uppdaterade åttonde direktivet, vilket började gälla den 1 januari 2006. Det utökade 

direktivet omfattar alla de 25 medlemsländerna inom EU. Det tidigare åttonde direktivet från 

1984 var inte tillräckligt för att kunna hålla risken för ytterliggare finansiella kriser på en 

behaglig nivå. EU:s åttonde direktiv från 1984 innefattar inga krav på hur den lagstadgade 

revisionen skulle utföras eller krav på statlig övervakning eller krav på extern 

kvalitetsförsäkran som är nödvändigt för att kunna säkerställa hög kvalitet på revisionen. Det 

utökade direktivet som antogs under 2005 tar itu med dessa problem genom att klargöra krav 

på arbetsuppgifter, oberoende, och etik för lagstadgade revisorer och vidare genom att ha en 

statlig övervakare över revisionsyrket och extern kvalitetsförsäkran för både revisionen och 

finansiell rapportering. Dessutom strävar det efter att öka samarbetet mellan 

övervakningsenheterna i EU och de utanför unionen, exempelvis USA:s PCAOB. (Braiotta, 

2005) 

 

Europeiska Unionens åttonde direktiv är för europeisk affärsverksamhet vad Sarbanes-Oxley 

Act är för USA: ett komplext och omfattande regelverk som tydliggör och styrker rollerna för 

företagsledare och revisor. Regelverket täcker vissa delar av SOX och blir på så vis ett steg 

mot gemensam statlig reglering på global nivå. Principerna i åttonde direktivet bidrar starkt 

till en ökad harmonisering av företags revision inom Europa, men där det finns ett visst 

utrymme för variation för varje enskilt land. Det uppdaterade åttonde direktivet kommer att ha 
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stort inflytande över två breda områden. För det första måste publika företag tillsätta en 

revisionskommitté som kommer att ha ett större ansvar för riskhantering än tidigare, 

inkluderat övervakning av den interna revisionsfunktionen och strukturen för interna 

kontroller. För det andra kommer revisionskommittén att ha ansvaret för valet av extern 

revisor och kontroll av revisorns oberoende. Ytterliggare en stor förändring som det nya 

direktivet medför är kravet på rotation av revisionsbyrå senast efter sju år, vilket vi inte går 

närmare in på här. (Turley, 2004) 

 

  

Direktiv 2006/43/EC 

EU:s nyinförda direktiv benämns ”Direktiv 2006/43/EC” och ska alltså gälla alla länder som 

är medlemmar i EU. För att inte bli för omfattande kommer vi endast ta upp de regler som är 

relevanta för uppsatsen, nämligen de som berör revisionskommittéer. Artikel 41 i direktivet 

behandlar revisionskommittéer och består av följande nyckelpunkter (Europeiska Unionens 

åttonde direktiv, 2006): 

 

1. Alla publika företag ska ha en revisionskommitté. Medlemsländerna ska besluta 

huruvida revisionskommittén får bestå av icke verkställande personer från den 

administrativa ledningen eller personer från företagets styrelse eller personer som 

blivit utvalda av aktieägarna vid bolagsstämman.  

 

I denna punkt finns även ett krav på att åtminstone en av medlemmarna i 

revisionskommittén ska vara oberoende och ha kunskaper inom redovisning eller 

revision. Medlemsländerna kan välja att tillåta att revisionskommitténs funktion kan 

utgöras av företagets styrelse som helhet så länge inte ordföranden i ledningen också 

är ordförande i revisionskommittén. 

 

2. Utan att ha fördomar mot ansvarigheten för verkställande ledningen, styrelsen och 

andra personer utvalda av aktieägarna ska revisionskommittén utföra följande arbete: 

a) Övervaka den finansiella rapporteringsprocessen. 

b) Övervaka effektiviteten för företagets interna kontroller, interna revision om 

sådan finns, och system för riskhantering.  

c) Övervaka den lagstadgade revisionen av företagets årliga redovisning 
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d) Undersöka och kontrollera den lagstadgade revisorns och revisionsfirmans 

oberoende och i synnerhet tillhandahållandet av ytterliggare tjänster till det 

företaget som revisionen utförs åt. 

 

3. I ett publikt bolag ska förslaget från styrelsen för utnämnandet av revisor eller 

revisionsbyrå baseras på en rekommendation gjord av revisionskommittén.  

 

4. Revisorn eller revisionsbyrån ska rapportera till revisionskommittén om viktiga 

angelägenheter som uppkommer vid den lagstadgade revisionen, i synnerhet i fråga 

om väsentlig brist i intern kontroll i förhållande till den finansiella 

rapporteringsprocessen. 

 

5. Varje medlemsland kan själv besluta om att bestämmelserna enligt punkt 1-4 inte ska 

gälla för publika bolag som har ett organ med en likvärdig funktion som en 

revisionskommittés, etablerad och fungerande enligt de bestämmelser som finns i det 

medlemslandet bolaget är registrerat i. 

 

6. Medlemsländer kan dock ge dispens från skyldigheten att ha en revisionskommitté åt: 

a) Alla publika bolag som är av karaktären dotterbolag och dessutom lyder 

bestämmelserna i punkt 1-4 på koncernnivå.  

b) Alla publika bolag som är kollektiva investmentbolag, vilket finns definierat i 

direktivet 85/611/EEC. 

c) Alla publika bolag som ska fungera som utfärdare av tillgångsuppbackade 

säkerheter. Sådana instanser ska vara tvungna att förklara för allmänheten 

varför de inte upprättat en revisionskommitté. 

d) Alla kreditinstitut vars andelar inte kan handlas med på en reglerad marknad i 

något av medlemsländerna och som bara utfärdar skuldsäkerheter där det 

handlar om nominella belopp som totalt understiger 100 000 000 euro. 
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2.5 Svensk kod för bolagsstyrning från 2004 
 

Sverige var ett av de sista länderna i Europa att utveckla en kod för bolagsstyrning (Blix & 

Thorell, 2005). Koden kom till som ett resultat av ett samarbete mellan det privata 

näringslivet och den statliga Förtroendekommissionen som kom att kalla sig Kodgruppen.  

Den svenska koden presenterades under 2004 och var avsedd att börja tillämpas den 1 juli 

2005 av bolag på A-listan och större bolag på O-listan (som var deras dåvarande 

benämningar) på Stockholmsbörsen. Tanken vid införandet var dock att bredda tillämpningen 

efter några år till att gälla börsens samtliga bolag. Detta var första gången Sverige hade en 

samlad kod för bolagsstyrning med strävan efter att uppnå en bred förankring i det svenska 

näringslivet. Den utgår från aktiebolagslagen och den i Sverige starka traditionen av 

självreglering som ligger långt framme vid en internationell jämförelse. Innan Kodens 

införande var det aktiebolagslagen, policys och självreglering som var riktlinjerna inom 

näringslivet (Koden, 2004).  

 

Sverige och många andra länder har drabbats av ett antal företagsskandaler, vilket har medfört 

en hel del kritik. Majoriteten av den svenska befolkningen är numera aktieägare och påverkas 

påtagligt av hur de börsnoterade företagen sköter sin ekonomiska rapportering. Vårt samhälle 

är beroende av ett väl fungerande näringsliv som ger ett stort förtroende för allmänheten. 

Bolagsstyrning har på senare år varit ett aktuellt ämne både i Sverige och internationellt. 

Många länder har under senare år etablerat koder för bolagsstyrning och mycket talar för att 

denna utveckling kommer att fortsätta. Mot denna bakgrund fann Kodgruppen det vara 

nödvändigt att även i Sverige införa en kod för bolagsstyrning. Meningen är att Koden ska 

leda till självreglering där näringslivet självt ska kunna hantera och utveckla Koden i 

framtiden. Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Ett 

annat viktigt syfte är att höja förtroendet för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare 

och andra aktörer på den internationella kapitalmarknaden och därigenom främja tillgången 

till utländskt riskkapital. (Koden, 2004) 

 

Den svenska koden är avsedd att utgöra en del av självregleringen på aktiemarknaden och 

riktar sig till svenska aktiebolag. Följande medför att reglerna inte formellt sett är bindande 

utan Koden grundas på det brittiska synsättet ”comply or explain” som på svenska översätts 

till ”följ eller förklara” (Blix & Thorell, 2005). Principen innebär att företag som ska följa 
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koden kan avvika från enskilda regler, men för detta krävs att en förklaring redovisas med 

skälen till varje avvikelse. Det är avgörande att motiven för avvikelsen är tillräckliga för att de 

ska godkännas, där bedömarna är marknaden i form av investerare och andra aktörer. Bolag 

som avviker från Koden utan rimliga motiv löper risk att drabbas av försämrat förtroende på 

kapitalmarknaden, vilket i sin tur kan ha skadlig inverkan på bolagets värde (Koden, 2004). 

 

Det engelska begreppet ”audit committee” översätts korrekt till revisionskommitté, men 

Kodgruppen har bestämt att det istället ska heta revisionsutskott i Sverige. Det främsta skälet 

till detta är att markera att utskottet inte är ett självständigt organ med egen beslutanderätt, 

vilket är fallet bland annat i USA, utan ett beredningsorgan till styrelsen (Blix & Thorell, 

2005). 

 

Nedan redogör vi för de regler i Koden som vi finner relevanta för uppsatsen. De meningar 

som är kursiverade är direkt citerade från Koden. Till varje citat hänvisar vi till relevant 

paragraf, exempelvis (3.8.2), och därefter ger vi en kort kommentar till dem. 

 

 

 

2.5.1  Styrelsens sammansättning 

 

”Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd 

avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning 

i styrelsen skall eftersträvas.” (3.2.1) 

 

Några specifika krav på styrelseledamöternas kompetens och kunskaper finns dock inte.  
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2.5.2  Revisionsutskottets sammansättning 

 

När bör revisionsutskott utses? 

 

”Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott… I bolag med små styrelser kan hela styrelsen 

fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i 

bolagsledningen inte deltar i arbetet.” (3.8.2) 

 

Mindre bolag, med små styrelser och okomplicerad verksamhet bör förmodligen undvika att 

inrätta en revisionskommitté. Lösningen för dessa kan vara att låta hela styrelsen hantera 

revisionsutskottets frågor. Fördelen med revisionsutskott är att det ökar förtroendet för 

företaget då utskottet förbättrar styrelsens kontroll och ökar effektiviteten i styrelsearbetet. 

Vidare fördelar är att utskottet förbättrar kontakten med revisorn och stärker dennes 

oberoendeställning. Nackdelarna är att det ökar företagets administrativa kostnader och 

medför risker för att övriga styrelsens ansvar och kontroll minskar (Thorell, 2002). 

 

 

Storlek 

 

”Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelseledamöter.” 

(3.8.2) 

 

Kravet på minst tre ledamöter är en vanlig regel även utomlands. Detta krav är bland annat till 

för att minska oberoendet. Fler ledamöter kan leda till sämre effektivitet i arbetet. (Blix & 

Thorell, 2005) 

 

 

Krav på oberoende 

 

”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.” (3.8.2) 
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Det är enbart företagets styrelseledamöter som får vara medlemmar i revisionsutskottet. 

Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet och därmed får 

inte heller VD ingå i det. Enligt Koden tillåts ordförande i styrelsen även vara ordförande i 

revisionsutskottet, vilket är ytterst ovanligt i andra länder. Så länge denne inte är anställd i 

bolaget finns det inget principiellt hinder mot en sådan lösning (Thorell, 2002). 

 

 

 

2.5.3  Revisionsutskottets arbetsuppgifter 

 

Den finansiella rapporteringen 

 

”Revisionsutskottet skall svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 

bolagets finansiella rapportering.” (3.8.3) 

 

Detta finns mer specifikt beskrivet i noten till regeln. Kvalitetssäkringen sker normalt genom 

att utskottet behandlar alla kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som 

bolaget lämnar. Enligt noten ska utskottet bland annat behandla frågor om intern kontroll, 

regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, 

händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, m.m. 

 

 

Riskhantering, intern kontroll och samordningen med revisorn 

 

”Revisionsutskottet skall fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om 

revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och 

interna revisionen och synen på bolagets risker.” (3.8.3) 

 

Vid inrättandet av ett revisionsutskott kommer den största delen av kontakten med revisorn 

ske genom detta utskott. Genom revisionsutskottets kommunikation med revisorn anses det 

agera på styrelsens vägnar, vilket bör framgå av arbetsordningar. Detta medför ett ansvar för 

utskottet att reagera och rapportera till styrelsen om viktiga punkter i den lagstadgade 
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revisionen. Det är ytterst styrelsen som ansvarar för att risker hanteras och att interna 

kontroller fungerar väl. Dessa uppgifter kan dock läggas på revisionsutskottet som då gör 

förberedelserna till styrelsen. (Blix och Thorell, 2005) 

 

 

Policy angående revisorns konsulttjänster 

 

”Revisionsutskottet skall fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget 

får upphandla av bolagets revisor.” (3.8.3) 

 

Efter de redovisningsskandaler som varit har det i utländsk reglering införts långtgående 

regler med strikta förbud mot vissa tilläggsuppdrag. Vissa av reglerna har sin grund i olika 

syn på bolagsorganen och skulle därför inte passa i Sverige. Revisionsutskottet ska hantera 

frågorna om revisorns tilläggsuppdrag och kontrollera så att dessa inte inverkar negativt på 

revisorns oberoendeställning. En vanlig praxis idag är att revisionsutskottet skiljer mellan 

sådana konsultuppdrag (utöver revisionen) som är generellt tillåtna, generellt förbjudna och 

tillåtna efter särskilt tillstånd av utskottet. (Blix och Thorell, 2005) 

 

 

Utvärdering av revisionsinsatsen samt val av revisor 

 

”Revisionsutskottet skall utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning 

eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda 

valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.” 

(3.8.3) 

 

Utvärdering av revisionsinsatsen ska ske inför val av revisor, vilket sker vart fjärde år. Även 

under åren däremellan bör revisionsutskottet fråga styrelsen och företagsledningen hur 

samarbetet med revisorn fungerar (Blix och Thorell, 2005). Revisionsutskottet har en viktig 

roll vid utnämnandet av en ny revisor i enlighet med anglosaxisk tradition. Det är ytterst 

vanligt att svenska revisionsutskott är aktiva vid valet av revisor (Thorell, 2002). 
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2.5.4  Utvärdering av arbetet i revisionsutskottet 

 

”Styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och 

strukturerad process.” (3.1.2) 

 

”Styrelsens ordförande ska särskilt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att val-

beredningen informeras om resultatet av utvärderingen.” (3.4.4) 

 

Kravet på utvärdering av styrelsen gäller i tillämpliga delar även arbetet i revisionsutskottet. 

Om styrelsens ordförande inte ingår i revisionsutskottet får utskottets ordförande bistå med 

utvärderingen. I utvärderingen bör framförallt effektiviteten i utskottet behandlas. (Blix och 

Thorell, 2005) 

 

 

 

2.6 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till uppdrag att främja en god utveckling av 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag i Sverige. Kollegiet har det övergripande ansvaret för att 

förvalta svensk kod för bolagsstyrning. Detta görs genom att kollegiet följer och analyserar 

Kodens praktiska tillämpning och utvecklingen inom såväl svensk- som internationell 

bolagsstyrning. Vidare kan kollegiet göra ändringar i Koden när detta anses vara motiverat. 

Kollegiet ingår också i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ 

för näringslivets självreglering inom detta område samlats. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2007) 

 

 

 

2.7 Nya krav på svensk bolagsstyrning 
 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att revidera den svenska koden för 

bolagsstyrning med avsikt att från halvårsskiftet 2008 gälla alla börsnoterade bolag 
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(Kollegiet, 2007). Meningen med den reviderade Koden är att den ska överensstämma med de 

krav som kommer från EU:s åttonde direktiv. Den stora skillnaden är att den svenska koden 

för bolagsstyrning kommer att utvidgas till att gälla samtliga börsnoterade företag. 

Börsnoterade företag kan dock låta hela styrelsen utöva revisionskommitténs funktioner om 

de i sin senaste årsredovisning eller koncernredovisning uppfyller minst två av följande tre 

kriterier (Deloitte, 2007): 

 

• Medelantalet anställda har understigit 250 personer, 

• Företagets redovisade balansomslutning har inte överstigit 43 miljoner euro eller 

• Företagets redovisade nettoomsättning har inte överstigit 50 miljoner euro. 

 

Koden har hittills enbart tillämpats av bolag med ett börsvärde större än tre miljarder kronor. 

Kollegiet föreslår att den reviderade koden ska ingå i Stockholmbörsens och NGM Equitys 

inregistreringsregler för börsnoterade bolag och att börsregler som överlappar med Kodens 

bestämmelser harmoniseras med Koden (Kollegiet, 2007). Antal bolag som omfattas av 

Koden kommer därmed att utvidgas från under 100 till cirka 325. 

 

Som tidigare nämnts var den kommande expansionen tanken redan vid utformningen av den 

ursprungliga koden (Koden, 2004). Bakgrunden till Kollegiets beslut är rekommendationen 

från Kodgruppen i december 2004 att Koden efter några år skulle utvidgas till att gälla alla 

börsnoterade bolag. Kollegiets ordförande Hans Dalborg menar att Koden kan vara till god 

hjälp för mindre företags bolagsstyrning och att konstruktionen med ”följ eller förklara” 

skapar flexibilitet (Kollegiet, 2007).  

 

Vid halvårsskiftet 2008 kommer även förändrad lagstiftning avseende bolagsstyrning träda i 

kraft, vilket har sin utgångspunkt i kraven i de uppdaterade direktiven från EU. Den mest 

nämnvärda förändringen är att bolagen som följer svensk kod för bolagsstyrning måste ha en 

revisionskommitté vars ansvarsområde är väl definierat och tämligen omfattande. En skillnad 

mot tidigare är att revisionskommittén förväntas ha en ledamot med kompetens inom 

redovisning eller revision. Likt tidigare, men i större omfattning ska kommittén bli den 

huvudsakliga kommunikationskanalen in i bolaget och föreslås även utvärdera externrevisorns 

arbete samt lämna förslag på revisor till val på bolagsstämman. (Deloitte, 2007) 
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De nämnda lagändringarna är under utarbetning. Med anledning av EU:s åttonde direktiv har 

statens offentliga utredningar nu tagit fram ett delbetänkande med förslag på hur direktiven 

ska genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår att revisionskommitténs uppgifter bör 

regleras i lag. Syftet med det åttonde direktivet är att få till stånd harmoniserade minimiregler 

för lagstadgad revision inom EU. Direktivet ska vara genomfört i varje medlemsstat senast 

den 29 juni 2008. Den svenska koden för bolagsstyrning kommer att tillämpas även efter det 

att lagändringarna avseende direktivet börjat gälla. Samspelet mellan de uppdaterade lagarna 

och Koden blir då en viktig fråga för företagen. (Deloitte, 2007) 

 

 

 

2.8 Svensk ledningsstil 
 

En studie av Jönsson från 1995 behandlar hur ledningsstilen inom svensk management 

förhåller sig till ledarstilar i andra anglosaxiska länder. Studien grundas på undersökningar 

hos flera svenska storföretag och på intervjuer med svenskt näringslivs dåtida främsta 

företagsledare. Svensk ledningsstil betecknas enligt Jönsson som informell och otydlig vilket 

kan ses som en svaghet i länder med ett mer auktoritärt ledarskap. Sammanträden i svenska 

verksamheter präglas ofta av formlösa diskussioner som i själva verket kan leda till att något 

beslut inte fattas. Detta kan enligt Jönsson upplevas som ineffektivt. Samtidigt är 

ordergivningen många gånger oprecis vilket medför en otydlig ansvarsfördelning. I länder 

som exempelvis Tyskland och USA med en kultur av tydligt och auktoritärt ledarskap kan 

denna svaghet i svensk management upplevas som särskilt stark. (Jönsson, 1995)   

 

Jönsson menar dock att denna svaghet som den svenska ledningsstilen för med sig även 

innebär en styrka. Den ger medarbetarna utrymme att vara kreativa och ta ansvar. På så sätt är 

beteendet en bra metod att utbilda och utveckla ledare. Genom att decentralisera ansvaret för 

genomförande efter en diskussion eller ett sammanträde skapas ett handlingsutrymme för 

medarbetarna som är stimulerande. Dessutom ger det utrymme för många olika 

lösningsförslag att komma fram, vilka kan bidra till ett lyckat slutresultat i slutändan (Jönsson, 

1995). Detta sätt att tillvarata och engagera medarbetarnas kompetens är utmärkande för 

svensk management. Medarbetare i svenska företag agerar inte i första hand utifrån att lyda 

order utan mer utifrån förståelse och engagemang för det som ledningen vill uppnå 
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(Källström, 1995). En förutsättning för detta menar Jönsson är att lagarbete premieras på alla 

nivåer i organisationen så att samtliga får delta i diskussionen och därmed kan bedöma hur 

just deras insats kan bidra till att lösa problemet.  Källström pekar här på vikten av 

kommunikation. Kommunikationen skall enligt denne vara enkel så att risken för 

missuppfattningar eller förvrängningar på vägen minimeras. Samme författare har även 

studerat de kommunikationsverktyg som ansågs vara viktigast för att förmedla ett budskap på 

bästa sätt. Det visade sig att den personliga dialogen ansågs vara överlägsen andra former av 

kommunikation. Detta stärker uppfattningen om den svenska ledarstilen som informell och 

icke-auktoritär. Genom att svenska medarbetare är välunderättade och har möjlighet att 

påverka saker och ting är de enligt Källström relativt sett mer benägna att ta till sig 

förändringar. Förändringar och nymodigheter möts därför inte av samma motstånd och 

skepsis som kan vara fallet i många utländska företag. 

 

Enligt Källström finns det även fördelar som kan kopplas till den svenska 

organisationskulturen. I takt med att svenska företag började söka kunder på den 

internationella marknaden kom dessa i kontakt med en rad andra kulturer och upptäckte att 

den svenska kulturen var okänd utomlands. Detta gjorde att svenska företagare tvingades att 

lära sig att vara ödmjuka inför andra kulturer och dess management, något som företrädare för 

andra internationellt mer välkända kulturer inte behövde. Genom att på detta sätt anpassa sig 

till de länder företagen upprättar sin verksamhet skapas en viktig svensk framgångsfaktor. 

(Källström, 1995)  

 

Förtroende beskriver Jönsson som att etablera och upprätthålla spelregler. Detta menar han är 

en förutsättning för att en så informell ledningsstil som den svenska skall fungera. Typiskt för 

svenska företag kan därför sägas vara att spelregler i allmänhet respekteras (Jönsson, 1995). 

Förhållandet mellan ett företags styrelseledamöter och dess VD bygger även det på ett starkt 

förtroende (Källström, 1995). Det är nästintill omöjligt för en styrelseledamot att ha lika 

gedigna kunskaper om företaget som VD: n. Detta medför ett kunskapsförsprång för VD: n 

gentemot styrelsen, vilket kräver att styrelseledamöterna har ett fullständigt förtroende för 

denne. En intelligent VD som vill lura sin styrelse har enligt Källström goda möjligheter att 

lyckas med detta.  
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2.9 Förtroende 
 

En studie av Fukuyama visar på att ett lands välstånd och konkurrenskraft är beroende av ett 

genomgripande kulturellt kännetecken, nämligen graden av förtroende som är inneboende i 

samhället. Människors förmåga att umgås och samarbeta beror enligt Fukuyama på i vilken 

grad grupper delar normer och värderingar. Ur dessa gemensamt delade värderingar uppstår 

förtroende som har ett stort och mätbart ekonomiskt värde (Fukuyama, 1996). Vidare 

definieras förtroende som de förväntningar som uppstår inom en grupp med regelbundet, 

ärligt och samarbetsvilligt beteende, vilket grundar sig på av gruppens medlemmar 

gemensamt delade normer (Fukuyama, 1996).  

 

I och med informationsteknikens intåg menade många förespråkare att hierarkier och 

myndigheter skulle komma att brytas ner då de inte längre fyllde någon funktion. En viktig 

faktor som dessa förespråkare förbisåg var dock vikten av förtroende och de delade etiska 

normer som förtroende grundar sig på. Samhällen och grupper bygger på ömsesidigt 

förtroende och uppstår inte spontant utan denna beståndsdel. Hierarkier är nödvändiga för att 

alla människor i ett samhälle inte kan förväntas leva efter endast underförstådda etiska regler. 

En del kan få för sig att försöka försvaga gruppen genom att agera svikligt eller på annat sätt 

skadligt. Andra kan åka snålskjuts genom att dra nytta av medlemskapet i gruppen medan de 

bidrar så lite som möjligt till den gemensamma saken. Människor behöver i slutändan bli 

tvingade av tydliga regler och sanktioner i de fall de inte skulle leva upp till de etiska 

riktlinjerna. Detta är ett faktum i såväl den ekonomiska världen som samhället i stort. Enligt 

detta resonemang kan inte förtroende reduceras med information. (Fukuyama, 1996)  

 

Luhmann hävdar i sammanhanget att förtroende vilar på en illusion då det i verkligheten finns 

mindre information tillgänglig än som krävs för att framgång ska kunna försäkras. Den som 

söker förtroende letar efter objektiva ledtrådar som kan rättfärdiga förtroendet. Förtroende är 

knappast möjligt utan någon tidigare information. Eftersom förtroende överskrider 

information bygger det på att den som söker förtroende redan är underrättad om allmänna 

delar i det aktuella fallet, om än inte fullständigt eller tillförlitligt. De ledtrådar som den 

sökande använder sig av för att bygga förtroende eliminerar inte risken utan gör den bara 

mindre (Luhmann, 1979).  
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2.9.1  Det sociala kapitalet 

 

Eftersom gemenskaper är beroende av förtroende, som i sin tur är kulturellt betingat, blir 

följden att spontana gemenskaper är benägna att uppstå i olika grad i olika kulturer. 

Företagens förmåga att gå från stora hierarkier till mindre, mer flexibla nätverk beror således 

på graden av förtroende och socialt kapital innevarande i det bredare samhället (Fukuyama, 

1996). 

 

Coleman talar om ett socialt kapital som han definierar som människors förmåga att arbeta 

tillsammans för gemensamma mål i grupper och organisationer (Coleman, 1988). Förutom 

färdigheter och kunskap har detta inslag av humant kapital en stor del i människors förmåga 

att umgås med varandra och spelar på så sätt en stor roll i såväl det ekonomiska livet som i 

alla andra sociala sammanhang. Enligt Putnam kännetecknas ett land med en hög andel socialt 

kapital av ett högt medborgerligt engagemang (Putnam, 1995). Ett högt medborgerligt 

engagemang menar författaren kan påverka ett lands representativa styrelseskick positivt.  

Enligt Putnams undersökning från 1995 hade det sociala kapitalet minskat i USA de senaste 

årtiondena. Detta uttryckte sig bl.a. i att allt färre amerikaner blivit medlemmar i frivilliga 

föreningar och av en hög grad av politiskt och socialt misstroende i samhället. Skandinavien 

har historiskt sett haft en hög grad av socialt kapital med en hög nivå av förtroende i samhället 

och ett högt medlemsantal i föreningar. Till skillnad från i USA finns det dock inga belägg för 

att det sociala kapitalet i skandinaven är på väg att minska (Rothstein & Stolle, 2003). 

Fukuyama talar om det sociala kapitalet som en förmåga som uppstår ur utbredningen av 

förtroende i ett samhälle eller i särskilda delar av det. Det kan ta form i de minsta sociala 

grupper eller i de största grupperna av alla så som ett land. Ekonomer argumenterar ofta för 

att formeringen av sociala grupper kan förklaras som resultatet av frivilliga kontrakt mellan 

individer som genom rationella bedömningar kommit fram till att samarbete ligger i deras 

eget långsiktiga självintresse. Enligt tankesättet är förtroende inte nödvändigt för att 

samarbete ska komma till stånd och få främlingar att gemensamt skapa en organisation som 

kommer att jobba mot ett gemensamt mål. Ett upplyst självintresse tillsammans med rättsliga 

mekanismer som kontrakt skulle därmed kompensera för avsaknaden av förtroende. 

Fukuyama menar dock att även om kontrakt och egennytta är viktiga aspekter i 
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sammanhanget är de mest effektiva organisationerna baserade på gemenskaper med delade 

etiska värderingar. Dessa organisationer kräver inga omfattande kontrakt som reglerar 

medlemmarnas relationer eftersom den morala samstämmigheten i förväg ger medlemmarna i 

gruppen en bas av ömsesidigt förtroende (Fukuyama, 1996). 

 

 

2.9.2 Revisionens bidrag 

 

Gometz (2006) som menar att förtroendet för revisorsprofessionen i Sverige är urholkat 

trycker även han på vikten av att beakta och slå vakt om etiska normer. En revisor 

tillhandahåller enligt Gometz en produkt kombinerad av oberoende och kompetens. Hans 

ståndpunkt är att det är i oberoendet som revisionsbranschen svikit. Enligt denne har 

revisorernas egenintresse i form av ökade inkomster och förmögenheter tagit över på 

bekostnad av revisionsbranschens professionella, förtroendeskapande värden.  En bidragande 

orsak till denna girighet är indirekt reglering som SOX i och med att den medfört att volymen 

revisionsarbete ökat och därmed indirekt lett till att revisionsbyråerna tjänar mer pengar än 

någonsin (Gometz, 2006). För att återskapa förtroendet för revisorsprofessionen måste enligt 

Gometz respekten för grundläggande värderingar som oberoende, auktoritet och integritet 

återupprättas. På så sätt kan allmänhetens tilltro till att revisorn i sin verksamhet beaktar och 

slår vakt om de etiska normerna återställas. 

 

Revisionens uppgift är att säkra den ekonomiska redovisningen (Baldvinsdottir & Johansson, 

2006). Förtroende för denna funktion har byggts upp genom att mottagarna av 

redovisningsinformationen upplevt att revisionen och redovisningen är tillförlitlig. När detta 

förtroende utnyttjas skadas förtroendet i samhället i stort. Ett särskilt hot som riskerar att 

skada detta förtroende är när det föreligger ett egenintresse i att påverka redovisningen. Så är 

fallet när redovisningsinformation ligger till grund för företagens belöningssystem, vilket 

riskerar att skada förtroendet för informationen och de som tagit fram den. Enligt 

Baldvinsdottir & Johansson finns det en uppfattning om att redovisning är mer pålitlig än 

annan typ av information. Med detta kan det uppstå ett oberättigat förtroende som författarna 

uttrycker som en illusion av förtroende. 
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2.10 Nyttan med ökad reglering 
 

Efter de finansiella skandalerna i inledningen av 2000-talet har kraven på skärpt reglering från 

revisionsprofessionen varit många. En skärpt reglering ses många gånger som en naturlig och 

nödvändig åtgärd för att förhindra nya skandaler och återupprätta förtroendet för professionen 

(Baldvinsdottir & Johansson, 2006). Flesher & Flesher konstaterar hur finansiella kriser redan 

på Ivar Kreugers tid blev drivande för en utökad reglering i form av tillkomsten av ”The 

Securities Act” i USA (Flesher & Flesher, 1986). Alla är dock inte övertygade om att ökad 

reglering är det rätta sättet att skapa förtroende. Gometz är av uppfattningen att en alltmer 

långtgående detaljeringsnivå i ett regelsystem kan motverka sitt syfte. För att systemet ska få 

önskvärd effekt är det av största vikt att det styrs av en tydlig, övergripande generalklausul 

som anger syftet med reglerna (Gometz, 2006).  

 

Baldvinsdottir & Johansson är inne på spåret att det skett värderingsförskjutningar inom 

revisionsprofessionen som beror på genomgripande förändringar i samhället. Utvecklingen i 

dagens samhälle är enligt författarna att risktagande mer och mer premieras medan värdet av 

att bygga upp långsiktiga relationer tappar i betydelse. Detta får konsekvensen att inget större 

värde läggs på förtroende i samhället vilket författarna menar är något som lagstiftning i sig 

inte kan ändra på (Baldvinsdottir & Johansson, 2006). Författarna uttrycker en oro för att det 

verkar finnas en övertro på att reglering och övervakning skall kunna förhindra att företagare 

och anställda i företag agerar brottsligt och oetiskt. Detta poängteras i fallet med Skandia där 

f.d. styrelseordföranden Lars Ramqvist ifrågasatte vilken roll införandet av kontrollorgan 

egentligen spelar om företagsledningen ändå bestämt sig för att köra ett eget lopp vid sidan 

om. Skandia hade en väl sammansatt och fungerande revisionskommitté, goda rapportrutiner 

och en professionell revisionsfunktion men likväl kom frågor rörande de ifrågasatta 

optionsprogrammen aldrig upp i dessa kontrollfunktioner. Tilltro till regler och de sanktioner 

som reglerna erbjuder är inte tillräckligt för att skapa förtroende (Luhmann, 1979). Förtroende 

och reglering kan endast fungera överensstämmande i små enkla sociala system som knappt 

har några strukturella problem och där alla är bekanta med varandra. I mer komplexa 

samhällsordningar är förtroende ett allt för brett begrepp och vilar på andra 

motivationsgrunder än regler för att de ska kunna likställas med varandra. Däremot menar 

Luhmann att föreställningen om förtroende bygger på lagens grunder genom att förtroende 
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endast kan uppstå tack vare den begränsning av risk som lagar och regler medför. Genom att 

informera sig om de strukturella egenskaper som finns i det system som parter delar med 

varandra erhålls nödvändigt stöd för förtroende som övervinner den brist på information som 

nämndes i föregående avsnitt. På så sätt reducerar struktur behovet av information (Luhmann, 

1979). Baldvinsdottir & Johansson konstaterar att det i USA inträffat redovisningsskandaler 

även efter införandet av SOX, om än inte av samma omfattning som Enron och WorldCom. 

Detta talar för att lagstiftning inte är någon försäkring mot att företagsledarna handlar oetiskt 

utan att det alltid kommer att finnas personer som försöker kringgå reglering för egen vinning 

(Baldvinsdottir & Johansson, 2006). 

 

Neimark tror att lagstiftningen kan ha lett till frånvaron av riktiga försök att försäkra kollektiv 

ansvarighet genom utvidgning av de transaktioner för vilka bolag ska hållas ansvariga. 

Förslaget från Neimark är att man borde öppna agendan för redovisningsforskning och 

redovisningspraxis för att överväga möjligheten till självständig bolagsreglering snarare än att 

fokusera på lagstiftning såsom ”the securities acts” i USA. (Merino & Neimark, 1982) 

 

 

 

2.11 Social ordning 
 
Streeck & Schmitter (1985) frågar sig hur det är möjligt att uppnå social ordning. Något 

entydigt svar på denna fråga går inte att ge utan den påverkas av en rad komplexa faktorer. 

Tre huvudsakliga kontrollmekanismer har dock kunnat urskiljas och som dominerat 

resonemangen kring denna fråga nämligen: marknaden, staten och samhället. Streeck & 

Schmitter går steget längre och betecknar dessa som tre ordnande principer: spridd 

konkurrens, hierarkisk kontroll och spontan solidaritet. Oavsett hur dominant en av dessa 

principer är i ett sammanhang kan moderna samhällen, statsformer eller ekonomier endast ses 

som en blandning av de tre principerna. Utöver de tre nämnda kontrollmekanismerna 

marknad, stat och samhälle tar Streeck & Schmitter upp en fjärde utmärkande institutionell 

bas för att uppnå social ordning, föreningar. Denna princip ska enligt författarna genom 

organisatorisk överensstämmelse bidra till social ordning. Enligt författarna är marknad, stat 

och samhälle inte tillräckliga komponenter för att förklara uppkomsten av ekonomier och 

samhällen i västerländska samhällen. För att få en bättre förståelse för detta behöver även det 
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specifika bidraget som föreningar bidrar med i sammanhanget undersökas. Streeck & 

Schmitter konstaterar att associationer har olika stor vikt i olika länder, sektorer och politiska 

områden. Historiskt sett har föreningar många gånger bidragit till social oordning i egentlig 

mening genom att agera som hinder för den fria marknaden samt genom att förhindra 

utbredningen av den demokratiska staten. Föreningar förknippades ofta med karteller och 

föreningsarbete ansågs vara en stor orsak till ineffektiv och suboptimal resursallokering. 

Vetenskapsmän har även hävdat att föreningar utgör ett hot mot den liberala demokratin, 

parlamentariska regler och statssuveränitet. Streeck & Schmitter menar att detta synsätt inte är 

helt felaktigt men att det är ensidigt. Även om föreningsarbete i viss mån kan bidra i motsatt 

riktning som de andra tre institutionella grunderna för social ordning anser författarna att det 

även har ett bidrag att ge för att uppnå ordning. Marknad, stat och samhälle fungerar inte 

heller alltid i symbios men de är beroende av varandra för sin egen funktion. Därtill finns det 

specifika problem i att åstadkomma ordning som var och en av mekanismerna är bättre 

utrustade att lösa än de andra. Samma resonemang menar författarna gäller för föreningar. 

 

 

 

2.11.1 Social ordning inom redovisningsreglering 

 

I en artikel skriven av Puxty med flera presenteras ett ramverk för undersökning av 

redovisningspraxis inom långt utvecklade kapitalistsamhällen. Genom att använda Streeck & 

Schmitters resonemang om social ordning, ger reglering uttryck för kombinationen av 

organisationsprinciperna för marknad, stat och samhälle. Detta analytiska ramverk använder 

sedan Puxty för att jämföra stilar av redovisningsreglering i flera olika länder. (Puxty et al, 

1987) 

 

Huvudsakligen är Streeck & Schmitters resonemang ett av social ordning. Det vill säga, de tre 

organiserande principerna associerade med marknad, stat och samhälle tillhandahåller medel 

med vilka samhällen är integrerade. Argumentet som Puxty framför är att sådan integrerad 

ordning är overklig, och att karaktäristiken av kapitalistländer i huvudsakligen är sådana i 

vilka motsägelser inom systemet leder till kontinuerliga brister och kriser som hanteras genom 

mänsklig kraft. Puxty betonar att det inte kommer att finnas en enstaka mall för 

organisationsprinciperna marknad, stat och samhälle som är tillämpliga på alla arenor av 
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reglering. Snarare kommer det att finnas variationer som hänförs till i vilken utsträckning 

regleringsformerna influerar på aktuell arena. (Puxty et al, 1987) 

 

Regelsättare i olika länder har olika historia, kultur och erfarenheter, vilket innebär att de har 

speciella synpunkter på vad som är en acceptabel, tolerabel, känslig och effektiv reaktion på 

de problem och motsägelser de möter. Puxty hävdar till sist att eftersom alla 

regleringsprinciper innehåller motsägelser är det osannolikt att något land kommer att uppvisa 

en helt konsekvent uppsättning av institutioner och praktisk tillämpning av 

redovisningsreglering någonsin. Således finns det ett problem enligt Puxty med att det inte 

finns något sätt att åstadkomma social ordning. (Puxty et al, 1987) 

 

 

 

2.11.2 Föreningars roll för redovisningsreglering 

 

Jönsson (1991) menar att det finns skillnader i tolkningen av redovisningsstandarder mellan 

länder, vilket kan förklaras med kulturella olikheter. För att ta reda på vilka kulturella 

aspekter som inverkar på regleringen av redovisning gjorde Jönsson en studie, utan påverkan 

av länders kulturella skillnader. Regleringen av tre områden inom redovisning studerades: 

kommuners redovisning, finansiell redovisning och intern kostnadsredovisning. Det finns ett 

problem med att det inte finns någon generellt accepterad redovisningsteori som rättfärdigar 

redovisningsstandarder. Jönsson förklarar detta med att redovisningens roll i samhället är 

missuppfattad eller på grund av att redovisningen fyller så många olika funktioner.  

 

Jönsson konstaterar att debatter rörande redovisningsfrågor i Sverige har varierat i intensitet 

över tiden och att han kan skönja ett visst mönster. Det verkar som att debatter startar när det 

infinner sig en allmän känsla av oordning, att det finns en budbärare som driver nyheterna om 

möjliga lösningar samt att det finns en grupp experter som kan utarbeta de tekniska detaljerna.  

 

Enligt Jönsson kan redovisningens roll byggas upp i de fall då det finns något som kan 

rättfärdiga behovet av nya regler och det finns någon som anses vara tillräckligt trovärdig för 

att beviljas regelutvecklingsfunktionen. Genom historien har det visat sig att praktisk 

erfarenhet varit en nyckelfaktor för att kunna genomföra reglering. Vid regelutvecklingen är 
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det viktigt att personerna i fråga har praktisk erfarenhet för att försäkra överrensstämmelse 

med normer. De aktuella personerna benämns experter då de måste kunna bevisa att de 

besitter kompetensen för att utveckla regler som är funktionella och berättigade i form av 

generella redovisningsprinciper. (Jönsson, 1991) 

 

En organisation kan uppnå legitimitet genom handling, beslut eller reflektion, hävdar Jönsson. 

I det förstnämnda handlar det om att uppnå legitimitet genom godheten i produkter eller 

tjänster. I det andra fallet är besluten i frågor normalt lösningen i konflikter, exempelvis som 

de i domstolar. Legitimitet ligger i att objektivt använda de regler som finns. Den mest 

intressanta formen av legitimitet nås genom återspegling av allmänhetens intresse, vilket 

politiska organisationer sysslar med. I dessa sammanhang görs alla synpunkter hörda och alla 

aspekter i en situation blir upplysta. Beslut efter sådan överläggning vinner legitimitet genom 

själva proceduren. För att lyckas med den här formen av legitimitet måste organisationen föra 

debatt och visa öppenhet för nya åsikter. (Jönsson, 1991) 

 

Historien har visat att den reglering av redovisning som skett varit på initiativ av 

sammanslutningar inom yrkeskåren som tagit på sig uppgiften som regelutvecklare. I Sverige 

har dock föreningar av detta slag historiskt sett haft en tillbakadragen roll i samhället medan 

staten har varit ledande i utvecklingen av redovisningsregler. Föreningar kan endast nå 

framgång i legitimeringen av standards genom att deras medlemmar är de mest respekterade 

redovisningsspecialisterna. Genom detta skapas utrymme att föra en offentlig debatt, vilket 

skulle kunna ge föreningarna en mer framskjuten roll i samhället. (Jönsson, 1991) 

 

 

 

2.12 Sammanfattning litteraturgenomgång 
 

Inledningsvis i denna litteraturgenomgång har forskning kring revisionskommittéers 

sammansättning och effektivitet gåtts igenom för att ge läsaren en bild av hur 

revisionskommittéer bör se ut och vilka brister de kan ha. Därefter har i tur och ordning 

redogjorts för delar av de regelverk som kommit att påverka de svenska revisionsutskottens 

utformning. Från Sarbanes-Oxley Act via EU:s åttonde direktiv till den svenska koden för 

bolagsstyrning från 2004. Även kollegiet för svensk bolagsstyrning presenteras vars roll 
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kommer behandlas längre fram. Därefter har läsaren introducerats till grundtankarna inom 

svensk management och den informella svenska ledningsstilen som utmärker denna. I de två 

nästföljande styckena har olika sidor av förtroende presenterats och vilket bidrag reglering har 

i detta avseende. Som en fortsättning på regleringsgenomgången har resonemang kring hur 

social ordning kan uppnås förts och vilken betydelse föreningar kan ha i detta avseende. 
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3 Metod 
 

I kapitlet redogör vi för de metodologiska val vi har gjort och framförallt varför vi har valt att 

göra på de valda sätten. Vi går grundligt igenom vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av 

data. Kapitlets avslutande del behandlar den kritik vi har mot de valda metoderna och de 

brister som finns i dem. 

 

 

 

3.1  Val av ämne 
 

Revisionsutskott har varit ett ytterst aktuellt ämne i Sverige de senaste åren i och med den 

svenska koden för bolagsstyrning som infördes 2005. Ytterliggare reglering är på väg i och 

med det reviderade åttonde direktivet från EU som innebär ett krav för alla noterade bolag att 

ha ett revisionsutskott från och med halvårsskiftet 2008. Det reviderade direktivet får till följd 

att många fler företag faller in under reglerna med krav på att upprätta ett revisionsutskott. 

Enligt de nuvarande reglerna är det endast de stora börsnoterade företagen som omfattas av 

reglerna. Den ständigt pågående regleringsprocessen som i synnerhet på senare år varit aktuell 

har varit en starkt bidragande anledning till vårt intresse för ämnet.   

 

Genom tidigare studier på magisternivå har vi endast flyktigt kommit i kontakt med det 

berörda ämnet. För att få en bättre uppfattning om ämnet började vi med att söka efter 

information. Informationssökningen ledde fram till upptäckten av flera uppsatser som redan 

gjorts inom områden som berör svenska revisionsutskott i olika avseenden. Med hjälp av vår 

handledare lyckades vi hitta en personlig vinkling på uppsatsen som gör att den skiljer sig från 

tidigare gjorda undersökningar. Vår vinkling av ämnet presenterar vi i inledningskapitlet och 

handlar om hur svensk ledningsstil och ny reglering påverkar revisionsutskottens utformning. 

Undersökningsområdet är såvida vi kan se relativt outforskat. En närbesläktad studie av 

Thorell 2002 visade på att de svenska revisionsutskotten i åtskilliga fall hade en annorlunda 

sammansättning och funktion än de utomlands. Studien visade även att det fanns en hel del 

brister vid tiden för undersökningen, något som vore intressant att jämföra mot hur det ser ut 

idag. Det är denna upptäckt som fick oss att börja fundera på vad studiens resultat kunde bero 
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på. Vår uppsats kan sägas börja där denna studie slutade. Thorells studie gjordes innan de 

finansiella kriserna i bland annat Enron och WorldCom, medan vår undersökning gjorts efter 

dessa skandaler och baseras på nya regler gällande revisionsutskott. Därmed är vår 

undersökning av unik karaktär. Meningen med vår uppsats är att fylla det tomrum som den 

tidigare nämnda studien lämnar efter sig.  

 

 

 

3.2  Undersökningsansats 
 

Vid forskningsprocesser finns det två huvudsakliga strategier att använda sig av. Den ena 

strategin kallas induktiv och grunden är att forskaren går från empiri till teori. Här har 

forskaren en del data som han vill ha behandlade med teori, begrepp och modeller för att 

därigenom kunna generera nya teorier. Syftet är att kunna gå från det speciella till det 

generella. Den andra strategin kallas deduktiv där forskaren går från teori till empiri. Här 

handlar det om att pröva den teori som redan finns genom att samla in empiri och på så sätt se 

om teorin stämmer överens med verkligheten. Syftet med denna strategi är att kunna gå från 

det generella till det speciella. (Rienecker & Jörgensen, 2002) 

 

Vanligtvis förknippas den induktiva ansatsen med ett kvalitativt synsätt medan den deduktiva 

associeras med ett kvantitativt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005). Avsikten med vår uppsats 

är att undersöka hur revisionsutskottens sammansättning i Sverige påverkas av den ökade 

regleringen och se vad den svenska ledningsstilen har för inverkan. Vi har gått ut i 

verkligheten för att samla in empiri som vi sedan behandlat med relevanta teorier, lagar och 

regler. Utifrån de observationer vi gjort har vi ämnat dra generaliserbara slutsatser. Således 

har vi tillämpat den induktiva ansatsen och detta med avsikt att utveckla nya teorier. Fördelen 

med den induktiva ansatsen är att forskaren har ett öppet förhållningssätt till det som ska 

studeras och inte begränsas av i förväg definierade hypoteser och termer, vilket är fallet vid 

den deduktiva ansatsen (Jacobsen, 2002).  

 

Kritiken mot den induktiva ansatsen är att det anses vara naivt att tro att någon kan gå ut i 

verkligheten med helt öppet sinne. Undersökaren kommer alltid att avgränsa informationen 

medvetet och omedvetet. Vi människor har genom lång uppfostran blivit upplärda att se vissa 
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saker och förbise andra. Fördomar, värderingar och förväntningar skiljer sig mellan 

människor och har stor inverkan på vilken data som samlas in. Resonemanget talar för att det 

oftast inte är den mest relevanta informationen som insamlas. (Jacobsen, 2002) 

 

Den deduktiva strategin medför viss kritik som gör att denna metod i viss mån begränsas. 

Metoden går ut på att skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut och sedan se om de 

överensstämmer med verkligheten. Detta leder oundvikligen till att forskaren enbart letar efter 

information som den finner relevant och som ger stöd åt dennes förväntningar. Informationen 

begränsas därmed och risken uppstår att viktig information förbises. Följden kan bli att 

undersökningarna blir självuppfyllande profetior. (Jacobsen, 2002) 

 

Det ska tilläggas att de två ansatserna bör ses som tendenser snarare än entydiga distinktioner 

då var och en av ansatserna vanligtvis innehåller inslag av den andra (Bryman & Bell, 2005). 

Vår uppsats är i huvudsak grundad på den induktiva ansatsen, men vi kan inte med säkerhet 

påstå att vi under vår undersökning helt avstått från deduktiva ansatsen. 

 

 

 

3.3  Undersökningsmetod 
 

Nästa metodval var att välja mellan ett kvalitativt- eller kvantitativt tillvägagångssätt vid 

insamlingen av empiri. Den kvalitativa metoden lägger vikt vid ord och inte kvantifiering 

under insamling och analys av data. Den kvantitativa metoden betonar kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data där fokus ligger på siffror. (Bryman &Bell, 2005) 

 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamling av empiri. Detta val 

var en naturlig följd av att vi använt oss av den induktiva ansatsen. Syftet med kvalitativa 

undersökningar är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor och 

grupper med utgångspunkt från dem som studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). I vårt fall 

handlar det om att förstå hur den svenska ledarstilen och regleringen påverkar utformningen 

av och arbetet i revisionsutskott i svenska företag, där vår analys har sin utgångspunkt i 

respondenternas svar, varför metoden är högst lämplig för vår uppsats.  
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Kvalitativ metod sätter få begränsningar på de svar som en uppgiftslämnare kan ge och lägger 

vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. Detta anser vi vara av stor 

vikt vid vår undersökning varför denna metod lämpade sig bäst för oss. Vi hade för avsikt att 

undersöka ett fåtal objekt som skulle ge oss deras personliga syn på saken. Därigenom har vi 

fått nyanserade svar som varit av stor vikt för att kunna förstå hur personerna uppfattar 

verkligheten. Ytterliggare skäl till att vi använt oss av denna metod är att den är flexibel. 

Utgångspunkten är att vi har en problemställning som vi vill få belyst, men som efterhand när 

vi fått veta mer kan ändras. Detta kan utan större problem åtgärdas vid användningen av den 

kvalitativa metoden. Vidare passade den kvalitativa ansatsen bäst för vår problemställning då 

den var oklar och vi inte hade speciellt stora kunskaper inom ämnet vid uppsatsens början. 

Oklara problemställningar medför behov av flexibel uppläggning av undersökningen, vilket 

underlättas vid användningen av denna metod. (Jacobsen, 2002) 

 

Ett problem med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Både datainsamlingen 

och analysfasen kräver en hel del tid. Därför har vi varit tvungna att begränsa oss till ett fåtal 

respondenter. Vi har följaktligen prioriterat att undersöka många variabler framför den 

kvantitativa metodens styrka att ha möjlighet att undersöka många enheter. (Bryman & Bell, 

2005)  

 

Det som talar för att vi skulle ha använt oss av den kvantitativa metoden är att informationen 

som samlas in är lätt att behandla samt att den är mindre resurskrävande, vilket hade kunnat 

öka urvalet av respondenter. Dock hade metoden starkt begränsat vår undersökning då den 

hade fått en ytlig prägel och alltså inte den nyanserade bild vi eftersträvade. Ytterliggare 

nackdelar som vi hade stött på är att det hade varit svårt att gå på djupet samtidigt som risken 

hade funnits att vi i förväg definierat vad som är relevant att besvara. På det stora hela hade ett 

sådant tillvägagångssätt varit långt ifrån lika fördelaktigt för vår undersökning som det 

kvalitativa angreppssättet. (Jacobsen, 2002) 
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3.4  Datainsamling 
 

Den data som vi har samlat in kategoriserar vi som antingen primär- eller sekundärdata. 

Primärdata benämns den information som forskaren samlar in direkt från personer och som 

samlas in för första gången (Jacobsen, 2002). Datainsamlingen skräddarsys här för den 

speciella problemställningen. De tre huvudsakliga sätten att samla in primärdata är genom 

intervju, observation och frågeformulär (Jacobsen, 2002). Primärdatan är det råmaterial som 

ska fungera som empiri i uppsatser (Rienecker & Jörgensen, 2002). Den andra typen av data 

kallas sekundärdata. Sekundärdatan samlar forskaren inte in direkt från källan, utan använder 

istället upplysningar som är insamlade av andra. Sekundärdata används för att tolka 

råmaterialet och är de teorier som utgör ämnets analysredskap (Rienecker & Jörgensen, 

2002). Vid användningen av sekundärdata är det viktigt att fundera på hur trovärdiga källorna 

är och vilka fel de är behäftade med (Jacobsen, 2002). Detta har vi haft i åtanke vid 

insamlingen av sekundärdata genom att vara kritiska vid både insamlingen och användandet. 

Det är ofta idealiskt att använda både primär- och sekundärdata eftersom de olika typerna 

kontrollerar varandra (Jacobsen, 2002).  

 

 

 

3.4.1  Insamling av primärdata 

 

 

Intervjuer 

 

Valet att använda intervjuer som metod för insamling av empiri var ett självklart val efter att 

vi hade bestämt oss för att använda ett kvalitativt angreppssätt. Intervjuer ansåg vi vara det 

bästa sättet för oss att undersöka vår problemställning, då de skulle ge oss relevant och 

nyanserad information. Insamling av primärdata har gjorts genom öppna individuella 

intervjuer, vilket är den vanligaste insamlingsmetoden inom den kvalitativa ansatsen. Skälet 

till att vi önskade att ha öppna individuella intervjuer var för att kunna undersöka individens 

uppfattningar och tolkningar av fenomenet revisionsutskott i Sverige. Ett alternativ är den 

öppna gruppintervjun där flera personer intervjuas samtidigt, men denna form ansåg vi inte 

vara passande i vår undersökning då personerna påverkas av varandras närvaro och de kanske 
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inte kommer att ge helt uppriktiga svar. Risken är även att de individuella åsikterna inte 

kommer fram lika väl som vid individuella intervjuer (Jacobsen, 2002). 

 

Den öppna intervjuformen som vi använt oss av passar bäst när relativt få enheter undersöks, 

vilket stämmer in på vår undersökning. Vi hade för avsikt att intervjua så många personer vi 

fick tillgång till av dem som var relevanta för vår undersökning och också fanns i närheten 

rent geografiskt. Vi märkte redan vid inledningen att det skulle bli svårt att få de önskade 

personerna att ställa upp på en intervju, speciellt styrelsemedlemmarna som är ytterst 

upptagna.  

 

Besöksintervjun, även kallad personlig intervju, där forskaren söker upp respondenten där 

denne befinner sig är tidskrävande (Jacobsen, 2002). Den ökade kvaliteten i den nämnda 

intervjuformen ansåg vi vara av stor vikt för vår undersökning varför vi allra helst önskade att 

ha besöksintervjuer. Intervjuer öga mot öga leder till en mer personlig kontakt och det är 

lättare att skapa en förtrolig stämning. Därmed är det lättare att tala om känsliga ämnen 

(Jacobsen, 2002). Eftersom ämnet som vi behandlar kan vara känsligt för respondenterna, 

speciellt för styrelseledamöterna, hade vi för avsikt att i första hand genomföra personliga 

intervjuer. I andra hand önskade vi att få telefonintervjuer i de fall respondenten inte ställde 

upp på en besöksintervju. Fördelen vi har haft med de genomförda telefonintervjuerna är att 

de bidragit till minskade kostnader och mindre tid som lagts ned per intervju (Bryman & Bell, 

2005). Som sista alternativ valde vi att genomföra en intervju via en enkät, vilket dock bara 

förekommit vid ett enstaka tillfälle i vår undersökning. Detta har självfallet varit bättre än 

ingen intervju alls och funnits som alternativ om respondenten absolut inte kunnat medverka 

till antingen en besöksintervju eller en telefonintervju. 

 

En annan aspekt vi hade i åtanke vid valet av intervjuform var att personliga intervjuer lämpar 

sig bättre än telefonintervjuer då vår problemställning leder till många öppna frågor (Bryman 

& Bell, 2005). Däremot har telefonintervjun en styrka i att den blir mer anonym och 

därigenom minskar den så kallade intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). 

 

Intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att 

intervjuobjektet inte uppträder helt normalt (Jacobsen, 2002). Faktorer som rör intervjuaren 

och i viss mån respondenten kan påverka de svar som människor lämnar på frågorna. 

Omständigheter såsom intervjuarens etniska bakgrund, kön och sociala bakgrund kan 
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medverka till skevhet i svaren från respondenten (Bryman & Bell, 2005). Svaren kan komma 

att speglas av vad intervjuobjektet tror att intervjuaren uppskattar (Bryman & Bell, 2005). 

Den distans en telefonintervju medför minskar kraftigt effekterna av denna felkälla. 

Intervjuarens egenskaper kan respondenten inte uppfatta och det faktum att intervjuaren i 

fysisk bemärkelse inte finns närvarande kan minska risken för att respondenternas svar 

påverkas av intervjuaren (Bryman & Bell, 2005). Med beaktande av detta resonemang är vi 

medvetna om att den information vi erhållit från respondenterna, främst genom de personliga 

intervjuerna, kan ha påverkats av våra personliga egenskaper. Följden av detta är att 

tillförlitligheten i informationen, som ligger till grund för vår analys och våra slutsatser, i viss 

utsträckning kan ha påverkats. Detta iakttagande har vi inte vidare tagit hänsyn till i 

utformningen av uppsatsen, utan är något som läsaren själv får väga in.  

 

Vi diskuterade huruvida en enkätundersökning hade varit lämplig i vår uppsats och kom fram 

till att den inte skulle passa så bra. Vi hade visserligen kunnat få lägre kostnader än vid 

besöksintervjuer och möjlighet att få fler uppgiftslämnare, men detta tyckte vi inte väger över 

nackdelarna med metoden såsom att undersökningen får en ytlig prägel och att det är svårt att 

gå på djupet.  

 

 

Urval 

 

Eftersom vi ämnat belysa problemområdet med revisionsutskott i Sverige ur olika perspektiv 

valde vi att inte bara intervjua revisionsutskottsmedlemmar, utan även revisorer. Då 

revisionsutskotten och revisorerna har olika intressen och roller i samhället var det viktigt för 

oss att intervjua personer från båda dessa grupper för att få en mer heltäckande bild av 

verkligheten. På så vis har vi kunnat få ett perspektiv inifrån revisionsutskotten av dess 

medlemmar och ett utifrån av revisorer som arbetar med utskotten. Syftet med att intervjua 

revisorer var att dessa förmodligen skulle ge en mer objektiv bild av verkligheten än 

revisionsutskottsmedlemmarna, vilket beror på att revisorn ska vara helt oberoende i 

förhållande till företaget. Däremot kan utskottens medlemmar påverkas av att de i viss mån är 

kopplade till företaget och därigenom blir försiktiga med att ge ut information som skulle 

kunna vara negativ för företaget. 
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Det första urvalet vi gjorde var att försöka hitta respondenter inom de nämnda grupperna som 

arbetar i närbeläget område, förslagsvis i Lund eller Malmö. Den bakomliggande tanken var 

att vi skulle ha möjlighet att göra besöksintervjuer med respondenterna. Ytterliggare ett krav 

var att företagen skulle vara börsnoterade då det huvudsakligen är dessa som följer reglerna 

för revisionsutskott. Vidare hade vi som krav att företaget skulle ha ett utpräglat 

revisionsutskott där utskottet inte utgörs av hela styrelsen. Anledningen till detta är att de 

revisionsutskott som utgörs av hela styrelsen egentligen inte är utpräglade revisionsutskott 

och därmed är de inte lika intressanta för vår undersökning. För att få reda på denna 

information sökte vi på Internet. Som inledande arbete sökte vi efter de företag som hade 

huvudkontor i Lund eller Malmö. Därefter gick vi igenom alla de funna företagens 

årsredovisningar för att ta reda på vilka som hade inrättat särskilda revisionsutskott. De gjorda 

urvalen resulterade i att vi fann sex stycken bolag som var passande för vår undersökning.  

 

Efter att vi hittat lämpliga företag som hade inrättat revisionsutskott sökte vi genom deras 

årsredovisningar upp vilka personer som var medlemmar i utskotten. Vi ansåg att det skulle 

vara speciellt bra att få intervjua revisorer som var ansvariga för revisionen av de utvalda 

företagen varför vi letade i företagens årsredovisningar för att hitta kontaktuppgifterna även 

till dessa. 

 

Nästa steg var att kontakta de utvalda respondenterna för att fråga om en intervju var möjlig. 

Till revisionsutskottsmedlemmarna skickade vi personliga brev per post, medan vi kontaktade 

revisorerna per telefon och också e-mail. Som vi kunnat befara var det inte alldeles lätt att få 

kontakt med de utvalda och än svårare att få dem till att ställa upp på en intervju. Efter de 

utskickade breven samt åtskilliga telefonsamtal och e-mail lyckades vi till slut få ihop sex 

personer från de två urvalsgrupperna som var villiga att ställa upp på en intervju. Intervjuerna 

representerade de båda urvalsgrupperna till lika stor del där intervjuformen huvudsakligen 

utgjordes av personliga besöksintervjuer, men även två telefonintervjuer och en enkätintervju. 

Utöver de nämnda intervjuerna genomförde vi inledningsvis en telefonintervju med en 

sakkunnig person som forskar inom det berörda området. Genom denna intervju fick en bra 

introduktion till ämnet som gav oss kött på benen inför fortsatta intervjuer med 

revisionsutskottsmedlemmar och revisorer. Efter all möda vi lagt ner på att få till stånd så 

många intervjuer som möjligt och med tanke på de rådande omständigheterna fick vi vara 

nöjda med att genomföra så många intervjuer som vi till slut gjorde.  
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Genomförande 

 

De intervjuer som vi har genomfört har varit semistrukturerade. Valet av intervjustruktur 

gjordes med utgångspunkt i vår problemställning och med beaktande av tidigare metodval. Då 

vi använt oss av den kvalitativa metoden och då vi avsåg att få specifika teman belysta föll 

valet på den semistrukturerade intervjun. 

 

Den strukturerade intervjuformen som främst används vid kvantitativa studier ansåg vi inte 

vara passande för vår undersökning eftersom dess främsta syfte är att skapa förutsättningar för 

en kvantitativ bearbetning av svaren (Lundahl & Skärvad, 1999). Fördelarna med 

strukturerade intervjuer är att de underlättar både själva frågandet och också kategoriseringen 

av svaren. Frågorna är standardiserade där målet är att svaren ska kunna sammanställas på ett 

jämförbart sätt (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den andra extremen på skalan är den nästan helt ostrukturerade intervjun. Vid denna 

intervjustruktur använder sig intervjuaren mest av lösa minnesanteckningar som hjälp vid 

genomgången av de teman som ska beröras. Det kan räcka med att intervjuaren bara ställer en 

fråga som respondenten sedan får associera fritt till (Bryman & Bell, 2005). Ostrukturerade 

intervjuer tenderar att likna ett öppet samtal och skulle inte vara speciellt lämpligt i vårt fall 

då vi önskat styra intervjuerna mot vår problemställning för att få relevant information 

(Jacobsen, 2002).  

 

Den intervjustruktur vi enades om att använda var den semistrukturerade intervjun. Här har 

forskaren förberett en så kallad intervjuguide som ska innehålla en relativt strukturerad lista 

på vilka frågeställningar som ska beröras under intervjun (Bryman & Bell, 2005). 

Intervjupersonerna har dock stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver 

inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden och frågor som inte står med kan också 

ställas, exempelvis följdfrågor. Fördelen med mindre standardiserade intervjuer såsom 

semistrukturerade intervjuer är att svaren kan bli mer uttömmande och nyanserade (Jacobsen, 

2002). Strukturen medför även fördelar som att intervjun blir mer flexibel och 

situationsanpassad, vilket var passande för vår undersökning (Lundahl & Skärvad, 1999). Den 

semistrukturerade intervjun gav oss möjligheten att ställa förutbestämda frågor som vi fick 
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besvarade och därtill kunde vi ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

respondenternas svar.  

 

Vi valde att ställa öppna frågor med syftet att respondenterna skulle svara fritt med egna ord. 

Vi ville inte styra svaren i någon riktning, utan ge utrymme för oförutsedda svar eller 

reaktioner. Öppna frågor passar bra vid utforskning av nya områden eller teman som 

forskaren inte är så insatt i, vilket ytterliggare understödjer vårt val av denna typ då området 

revisionsutskott varit så gott som helt nytt för oss vid uppsatsens början (Bryman & Bell, 

2005). Svagheten med att ställa öppna frågor är att de är tidsödande då respondenten kan 

sväva ut och prata om saker utanför ämnet. Andra svagheter är att det finns risk för att 

intervjuaren ställer frågorna på olika sätt och att svaren registreras olika (Bryman & Bell, 

2005). För att få bukt med följande problem valde vi att en och samma person skulle ställa 

frågorna vid samtliga intervjuer och försökte avbryta respondenten med nya frågor de gånger 

de varit för långt utanför ämnet. 

 

Alternativet hade varit slutna frågor, vilket hade underlättat bearbetningen av svaren och ökat 

jämförbarheten mellan dem. Dock brister denna frågetyp för vår undersökning då vi 

förmodligen inte skulle få tillräckligt uttömmande svar samtidigt som intervjun skulle ha 

kunnat få en opersonlig prägel då slutna frågor skapar en viss distans. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Efter att ha läst oss in på ämnet och skaffat tillräckligt med kunskaper genomförde vi 

intervjuerna. Vi tänkte ut frågor som skulle ge oss de svar vi behövde, vilket resulterade i 

olika intervjuguider för revisionsutskottsmedlemmarna, revisorerna och den sakkunnige. I de 

fall intervjupersonerna så önskade skickade vi ut frågorna till intervjuobjekten i förväg med 

avsikt att de i god tid skulle hinna förbereda sig. Tanken var att respondenterna skulle vara 

pålästa på ämnet och ha fått en överblick av det som skulle komma att tas upp under 

intervjun. Detta för att utnyttja den dyrbara intervjutiden med respondenterna till fullo. För att 

respondenterna skulle känna sig trygga och ge uppriktiga svar förklarade vi vid intervjuns 

inledning att deras svar skulle förbli anonyma i uppsatsen. Vid alla intervjuer var vi två 

personer där den ena ställde frågorna och antecknade till viss del och den andre fokuserade på 

att anteckna och i viss mån komma med kompletterande frågor. Vid de telefonintervjuer vi 

genomfört använde vi oss utav en högtalartelefon för att vi båda skulle kunna höra vad 

respondenten sa och ställa frågor.  
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Vi valde att spela in alla intervjuer med en inspelningsbar mp3-spelare för att inte missa några 

viktiga delar som vi inte hunnit med att anteckna. Det gav oss möjligheten att få bättre 

ögonkontakt med respondenten vid de personliga intervjuerna och på så sätt kunde vi 

upprätthålla ett mer naturligt samtal (Jacobsen, 2002). Problemet vid användning av 

inspelningsutrustning är att intervjupersonerna kan bli oroade eller kommer ur balans 

(Bryman & Bell, 2005). Riskerna för detta anser vi vara små i vår undersökning då vi tydligt i 

förväg förklarat syftet med inspelningen och fått ett godkännande av respondenterna. Vidare 

problem som inspelning kan medföra är att tekniken kan krångla mitt under intervjun, men 

detta var vi befriade ifrån vid de intervjuer vi genomförde (Jacobsen, 2002). 

 

 

 

3.4.2  Insamling av sekundärdata 

 

Vid användning av sekundärdata är det svårt att veta hur tillförlitlig informationen är eftersom 

du själv inte har någon kontroll över de förhållanden som kan påverka datans tillförlitlighet. I 

och med att vi i princip uteslutande har använt sekundärdata skriven av välkända forskare 

anser vi att informationen bör innehålla hög tillförlitlighet. Sekundärdata huvudsakligen 

bestående av böcker och vetenskapliga artiklar har bidragit med värdefull information om 

rådande teorier som berör uppsatsens ämne. Denna litteratur har vi använt som stomme i 

uppsatsens litteraturavsnitt och även för analys av den insamlade empirin. De artiklar vi har 

använt oss av har vi funnit i vetenskapliga artikeldatabaser och till viss del genom sökningar 

på allmänna söktjänster. 

 

I inledningsskedet av vårt uppsatsarbete sökte vi efter forskning som gjorts angående 

revisionsutskott i Sverige för att se vilken information som redan finns att tillgå. Det var även 

av stor vikt att vi kunde se vad som gjorts tidigare för att kunna utforma en unik undersökning 

som inte inkräktar på andra. Genom sökningen fann vi bland andra en undersökning om 

revisionsutskottens utformning i Sverige som var gjord år 2001 före den svenska koden för 

bolagsstyrnings införande. Undersökningen var gjord av Per Thorell och har varit viktig för 

utformningen av vår uppsats då vi kunnat utgå från dennes upptäckter för att undersöka hur 

förhållandena ser ut idag och på så sätt göra en jämförelse. 
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En form av datainsamling vid den kvalitativa ansatsen är dokumentstudier. Denna 

insamlingsmetod gäller användning av sekundärdata, material som andra samlat in. Vi har 

använt oss av dokumentstudier för att få en ökad förståelse inom ämnet. De dokument vi har 

studerat är företags årsredovisningar för att se vilka som har inrättat särskilda revisionsutskott 

och också för att se hur informationen om revisionsutskotten förmedlas till allmänheten. Vi 

har även använt oss av regelverk såsom Sarbanes-Oxley Act, EU:s åttonde direktiv och 

svensk kod för bolagsstyrning. Regelverken utgör grunden av vårt litteraturkapitel och har 

använts för att se vilka standarder som gäller och hur företagen tillämpar dem. Vidare har vi 

studerat artiklar som berör uppsatsens ämne för att få en bättre förståelse och för att se vad 

andra har för åsikter. Vi har också läst böcker där alla inte direkt behandlat revisionsutskott, 

utan bland annat svensk ledningsstil och reglering. Denna litteratur har varit värdefull för oss 

eftersom vi fått ökad förståelse för de skillnader som finns mellan länder och  förändringar 

över tiden. 

 

 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Vid datainsamling är det viktigt att informationen som samlas in uppfyller två krav: 

reliabilitet och validitet (Jacobsen, 2002). Kraven handlar om att säkerställa kvaliteten på 

informationen (Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet handlar i grunden om hur tillförlitlig och 

trovärdig informationen är. Validiteten bestämmer informationens giltighet, med andra ord 

hur relevant informationen är och om vi faktiskt mäter det som vi önskar mäta (Jacobsen, 

2002). 

 

Undersökningens upplägg påverkar både datans giltighet och tillförlitlighet, varför det är av 

stor betydelse att de metoder som används är lämpliga för den problemställning som ska 

utredas (Jacobsen, 2002). Vid vår undersökning har vi haft detta i åtanke vid val och 

utförande av insamlingsmetod och utformat intervjuerna så att de ska passa vår 

problemställning.  

 

Reliabiliteten i vår insamlade empiri påverkas av respondenternas uppriktighet under 

intervjuerna. Vi har därför haft i åtanke att tillförlitligheten kan variera respondenterna 
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sinsemellan. Med avsikt att öka tillförlitligheten i informationen som vi erhållit vid 

intervjuerna spelade vi in dem för att vid sammanställningen av datan kunna gå tillbaka och 

lyssna så att vi inte misstolkat något (Bryman & Bell, 2005). Ett sätt att öka reliabiliteten är 

att standardisera förfarandena så att mätningarna genomförs på så identiska sätt som möjligt. 

Med anledning av detta har vi använt samma intervjuguide för respondenterna inom varje 

enskild grupp och ställt frågorna i samma ordningsföljd. Dessutom har samma person skött 

utfrågningen vid samtliga intervjuer.  

 

Vid personliga intervjuer, där man möts ansikte mot ansikte, anses tillförlitligheten vara högre 

än vid telefonintervjuer (Jacobsen, 2002). Enligt detta resonemang skulle vi ha uppnått högre 

reliabilitet vid besöksintervjuerna än vid telefonintervjuerna.  

 

Validiteten kan delas upp i intern- och extern validitet. Det förstnämnda handlar om ifall vi 

mäter det vi tror att vi mäter medan det senare handlar om hur väl resultaten kan generaliseras 

till att gälla även i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Den externa validiteten utgör ett 

problem för kvalitativa studier på grund av det begränsade urvalet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Då vi har haft ett begränsat antal intervjuer med vardera av de två respondentgrupperna kan 

den externa validiteten ha blivit lidande. Följden av vårt begränsade urval blir att resultaten 

inte kan generaliseras i lika stor utsträckning som vid ett större urval (Bryman & Bell, 2005). 

Vi måste dock poängtera att vi har gjort allt vi kunnat för att få så många respondenter som 

möjligt att ställa upp i vår undersökning utifrån den tidsram vi haft. Avsikten med detta har 

varit att kunna genomföra intervjuer med många olika personer och på så sätt öka den externa 

validiteten. För att säkerställa en god inre validitet gjorde vi en noggrann ämnesstudie i 

uppsatsens inledningsskede. Meningen var att vi skulle veta så mycket att vi kunde utforma 

relevanta intervjufrågor som skulle innebära att vi fick svar på frågor som var relevanta för 

vår problemställning. På detta sätt ökar sannolikheten för att vi mätt det som var vår avsikt att 

mäta.  
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4 Resultatredovisning 
 

Avsnittet består av den insamlade empirin från de intervjuer vi har gjort. Denna information 

har analyserats med hjälp av teorier och regelverk som presenterades i kapitlet 

litteraturgenomgång. Materialet är indelat i olika teman som illustreras med citat tagna från 

respondenterna som ingått i vår undersökning.  

 

 

 

4.1 Revisionsutskottens arbete och funktion 
 

”Med tiden har revisionsutskotten funnit sin form.” 

 

Respondenternas allmänna uppfattning är att dagens svenska revisionsutskott fungerar bra. De 

revisionskommittéer som fanns innan den svenska koden för bolagsstyrnings tillkomst 2005 

fungerade många gånger som en allmän ordningsfunktion inom organisationen och 

behandlade frågor som egentligen inte tillhörde utskottets arbetsområde. Med tiden har de fått 

en tydligare inriktning och agenda där mer specificerade frågor än tidigare behandlas. Dock 

förekommer det fortfarande att revisionsutskott fungerar som ”styrelsens förlängda arm”, som 

en respondent uttryckte det, och handhar rent operativa frågor vilket kan ifrågasättas enligt 

respondenten. Detta medför enligt denne att revisionsutskottets viktiga kontrollerande 

funktioner åsidosätts för andra ändamål.  

 

Det verkar alltså som att revisionsutskotten i Sverige efter en inkörningsperiod funnit sin plats 

i svenska företag. Att utskotten inledningsvis haft svårigheter att hitta sin funktion kan tyda på 

att ingen väl fungerande reglering funnits tillgänglig eller att utländsk lagstiftning som SOX 

uppfattats som svår att ta till sig. I sammanhanget nämns att Kodens tillkomst har spelat en 

viktig roll för utformningen och funktionen av revisionsutskott vilket vi kommer att 

återkomma till. 
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”Med revisionsutskottens tillkomst har det blivit tydligare att relationen och 

kontakten med externrevisorn blivit mer av en styrelse- eller aktieägarfråga 

från att tidigare mer ha varit en managementfråga.” 

 

Revisionsutskottets funktion beskrivs av respondenterna som ett kontaktorgan mellan såväl 

företagsledning och styrelse som revisorer och styrelse. Det är ett organ inom styrelsen och en 

del av styrelsens arbete men där ansvaret för att behandla vissa frågor har delegerats till 

utvalda styrelsemedlemmar. Här görs av en respondent en särskild åtskillnad mellan 

revisionsutskott i Sverige och revisionskommittéer i utlandet där kommittéerna i utlandet inte 

nödvändigtvis uteslutande behöver bestå av styrelsemedlemmar och således får en annan 

funktion. I förhållandet mellan styrelsen och revisorn beskriver en respondent utskottet som 

en tvåvägskanal där revisorerna kan diskutera frågor i detalj med styrelsen och som även ger 

möjlighet för styrelsen att kanalisera vissa frågor till revisorn. Med detta blir 

revisionsutskottet en naturlig diskussionspartner när redovisnings- eller revisionsinriktade 

problem uppkommer. Respondenternas uppfattning är att styrelsen på detta sätt får en ökad 

detaljkunskap som inte ordinarie styrelsemöten ger möjlighet till och som gör att styrelsen kan 

verka på ett bättre sätt genom att den får en bättre kontroll över bolaget. Med 

revisionsutskottens tillkomst påtalar en respondent att det blivit tydligare att kontakten med 

revisorn förflyttats från att tidigare ha varit en managementfråga till att mer ha blivit en 

styrelse- eller aktieägarfråga. Mycket av upplägget kring revisionsarbetet och detaljerad 

feedback skedde tidigare till ekonomichefen eller ledningen något som nu diskuteras mer i 

styrelsen. Även utskottets förebyggande funktion betonas. Vetskapen om att ett 

revisionsutskott existerar skall förhoppningsvis fungera avskräckande så att ingen får för sig 

att hitta på några dumheter. Utskottet fungerar även som ett forum för nya frågor samt för 

åtgärder som sträcker sig utanför den vanliga revisionen. 

 

Intressant är att en respondent gör åtskillnad mellan funktionen i svenska revisionsutskott och 

revisionskommittéerna i utlandet på så sätt att medlemmarna i de utländska kommittéerna inte 

nödvändigtvis behöver vara medlemmar i styrelsen. Det verkar som om de brister i 

sammansättningen hos svenska revisionskommittéer som påtalades av Thorell 2002 grundat 

sig på utländsk reglering inom området. Thorell kritiserade just att personer utanför styrelsen 

var medlemmar i kommittén. Detta talar för att det fanns ett behov av inhemsk reglering. Idag 

verkar inte dessa problem i sammansättningen finnas kvar vilket borde vara ett gott betyg för 

utvecklingen av de inhemska reglerna på området. 
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De frågor som tas upp i revisionsutskotten är främst sådana som rör den interna och externa 

revisionen även om utskottens agenda kan variera sinsemellan. Även mer specifika frågor 

som företaget vill ha ledning i kan tas upp på utskottets möten. Utrymmet för bedömning, 

hantering och uppföljning av risker har fått större utrymme då det är frågor som tar tid att 

sätta sig in i och som styrelserna i vanliga fall inte hinner behandla fullt ut. Arbetsordningar 

eller instruktioner för hur revisionsutskotten bör lägga upp sitt arbete verkar enligt 

respondenternas svar numer vara allmänt förekommande. Bristen på dessa var något som 

påtalades av Thorell i det tidiga 2000-talets svenska revisionskommittéer. Även här verkar det 

alltså ha skett en förbättring. Enligt respondenterna brukar i instruktionerna vanligtvis anges 

revisionsutskottets övergripande uppgifter, frekvensen av sammanträden, vilka frågor som ska 

behandlas samt hur protokoll ska föras. Detta står i kontrast till undersökningarna i svensk 

management där det framkom att sammanträden i svenska verksamheter ofta präglas av 

formlösa diskussioner. Det verkar alltså som att arbetet i svenska revisionsutskott sedan 

Thorells undersökning fått en mer formell framtoning. 

 

 

 

4.2 Resonemang kring införande av revisionsutskott 
 

”Många företag ser nog att funktionen fungerar ganska bra.” 

 

De huvudanledningar för införande av ett revisionsutskott som lyfts fram är att noterade 

företag vill följa Koden, icke-noterade bolag vill förbereda sig för en eventuell 

börsintroduktion samt att företagen vill att styrelsen ska få en närmare koppling till 

revisionsprocessen. Krav från aktieägarna på införande av revisionsutskott har funnits länge 

menar en respondent. En intervjuperson beskriver att denne upplevde ett starkt tryck från 

ägarna att införa ett revisionsutskott i och med den svenska kodens införande. Efter 

resonemang i styrelsen kom denna fram till att den inte såg några problem i att införa ett 

revisionsutskott. Även om Koden endast är en rekommenderande kod ansågs det snarare att 

det skulle ta för mycket kraft att förklara varför Koden inte följts fullt ut vilket varit fallet om 

ett revisionsutskott inte hade införts. Uppfattningen är att många företag tros resonera på detta 

sätt att de ser att funktionen fungerar ganska bra och därför inte är främmande för att införa ett 



 53 

revisionsutskott. Införandet kan enligt en respondent sägas ha varit ett naturligt steg i 

efterlevnaden av Koden. Återigen verkar alltså den svenska koden för bolagsstyrning ha 

spelat en avgörande roll för införandet av revisionsutskott. En uppfattning var även att 

företagen resonerar olika angående ett införande av revisionsutskott beroende på dess storlek 

och hur mycket styrelsen har på sin agenda. Om det finns tid över för att belysa 

revisionsfrågor på ordinarie styrelsemöten behöver inte ett utskott vara nödvändigt menade en 

respondent. 

 

”Det finns en hävdvunnen bild av att hela styrelsen ska kunna, förstå och veta 

allting.” 

 

Vid insamlandet av empiri har det av många företags årsredovisningar framgått att det är 

vanligt förekommande att företagen väljer att inte införa ett separat revisionsutskott utan de 

skriver istället att styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott. Detta tillvägagångssätt menar 

en respondent att det inte utgör något revisionsutskott i egentlig mening och förstår inte hur 

styrelserna har tid att behandla de aktuella frågorna. En annan intervjuperson menar att i de 

fall där hela styrelsen utgör revisionsutskott har visserligen mer tid lagts på revisionsfrågor än 

om inget revisionsutskott funnits överhuvudtaget men däremot sker inte sammanträdena lika 

frekvent. Den anledning som främst lyfts fram till varför företag väljer att inte införa ett 

separat revisionsutskott är risken att en grupp i styrelsen blir mer informerad än övriga 

styrelsemedlemmar i de frågor som behandlas i revisionsutskottet. Det skulle kunna bilda 

grupperingar i styrelsen där vissa medlemmar är mer delaktiga än andra i vissa frågor. Det 

finns en allmän bild av att hela styrelsen ska kunna, förstå och veta allting, uttryckte sig en 

respondent. Eftersom hela styrelsen är solidariskt ansvarig är uppfattningen även att hela 

styrelsen också ska delta i frågorna. Även om styrelserna upplever att de lägger den tid som 

krävs på de aktuella frågorna är respondentens uppfattning att så inte är fallet. Begränsad tid 

gör enligt respondenten att inte samma fokus läggs på frågorna som i ett revisionsutskott. En 

ytterligare risk för informationsasymmetri i styrelsen som lyftes fram är att det ofta är 

”ledande” styrelseledamöter som sitter med i revisionsutskotten. Det kan medföra att dessa 

styrelseledamöter inte är intresserade av att lägga någon större tid på de frågor som behandlats 

i revisionsutskotten under de ordinarie styrelsemötena utan frågorna anses redan vara 

utagerade.  

 

”Jag tror inte det är fel att styrelsen jobbar ett annorlunda sätt.” 
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Överlag uttryckte sig respondenterna positiva till utskottsarbete i styrelserna i allmänhet även 

om det ansågs vara svårt för medlemmarna att sätta sig in i detaljer. En synpunkt var att 

styrelsen många gånger kan vara för dåligt insatt i vissa frågor varför utskottsarbete kan vara 

positivt. En respondent menade att företagen kan se risker i att personerna som sätts i 

revisionsutskottet inte agerar på rätt sätt utifrån den information de erhåller och därför blir 

tveksamma i att införa ett separat utskott. Detta skulle kunna tolkas som att det finns farhågor 

för att kompetenserna i styrelserna skulle kunna vara ett problem. En respondent menade även 

att detta i förlängningen skulle kunna leda till att ansvar för eventuella felaktigheter läggs på 

medlemmarna i revisionskommittén vilket skulle sätta det solidariska styrelseansvaret ur spel. 

Att det solidariska styrelseansvaret fortskrider även efter ett införande av ett revisionsutskott 

var något som betonades extra mycket av samtliga respondenter.  

 

Intressant är att koppla oviljan i svenska styrelser att införa ett revisionsutskott till den 

svenska ledningsstilen. Svensk ledningsstil kännetecknas av informella diskussioner där alla 

får delta. Detta skulle kunna ligga till grund för varför styrelser är obenägna att delegera ut 

uppgifter i utskott då de vill att så många som möjligt ska ha chans att tycka till i alla frågor så 

som beskrivs ovan. Resonemanget kan även vara en förklaring till varför revisionskommittéer 

som fenomen kom ganska sent till Sverige och haft svårt att få förankring.  

  

 

 

4.3 Nyttan med revisionsutskott 
 

”Ett tidigare införande av revisionsutskott hade troligtvis varit lyckosamt för 

många företag.” 

 

Den huvudsakliga nyttan som beskrivs med ett revisionsutskott är det ökade fokus på 

redovisnings-, revisions- och riskfrågor som det för med sig. De styrelsemedlemmar som 

sitter i revisionsutskottet är bättre informerade och får en bättre förståelse för dessa frågor. 

Detta har fått till följd att styrelsen följer arbetet i att förändra och förbättra företagens 

redovisningsarbete på ett närmare sätt menar respondenterna. Styrelsemedlemmarna tar på så 

sätt även snabbare till sig revisorns synpunkter jämfört med tidigare då revisorns kontakt med 
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företagen främst skedde via företagsledningen. Alla styrelsemedlemmar behöver inte alltid ha 

sina starka sidor i revisionsfrågor och har heller inget intresse av att fördjupa sig i dessa 

menar en respondent. Därför skulle ett revisionsutskott vara positivt så att de 

styrelsemedlemmar som har kompetensen och intresset för revisionsfrågor också får möjlighet 

att fördjupa sig i dessa. Att kontakten med revisorn sköts via revisionsutskottet och inte längre 

med företagsledningen poängterades även av en respondent som positivt för revisorns 

oberoende och för styrelsens ansvar för revisionen och den information som lämnas. 

 

Nyttan med ett revisionsutskott ansågs av respondenterna överlag vara som störst i större 

bolag med en komplex verksamhet och i bolag med omfattande åtgärdsprogram där problem 

tidigare varit frekvent förekommande. Välskötta företag behöver således inte nödvändigtvis 

ha ett lika stort behov av ett revisionsutskott, var en åsikt. Funktionen ansågs vara ett bra sätt 

för styrelsen i större bolag att få en blick över hur verksamheten ligger till. De företag som har 

en stor styrelse bör enligt en respondent utnyttja detta genom att låta vissa medlemmar efter 

sina kompetenser fokusera på vissa frågor så som i ett revisionsutskott. För större företag med 

en komplex verksamhet och som inte har någon internrevisionsfunktion var uppfattningen att 

det finns en risk att viktiga revisionsfrågor åsidosätts utan ett revisionsutskott. I stora globala 

företag har styrelsen sällan så mycket tid att avsätta för revisionsfrågor varför ett 

revisionsutskott lämpar sig. En respondent ansåg även att betydelsen av ett revisionsutskott 

var särskilt stor för mindre bolag. Detta grundade respondenten på att dessa bolag ofta 

befinner sig i en tillväxtfas i vilken fokuseringen på riskfrågor är särskilt viktig. Då det i ett 

revisionsutskott ges mer utrymme för att behandla denna typ av frågor ansågs revisionsutskott 

vara av särskild vikt för mindre bolag. En utvidgning av Koden till att även gälla mindre 

noterade bolag skulle i så fall vara motiverad. Samtidigt var uppfattningen att det främst är de 

mindre bolagen som väljer att inte införa ett separat revisionsutskott. De skäl som lyftes fram 

för detta var förutom ovan nämnda informationsasymmetri i styrelsen även kostnadsskäl där 

mindre bolag kan tänkas fråga sig om det verkligen är värt att införa ett revisionsutskott. 

Uppfattningen var att små bolag med en enkel struktur och med en väl fungerande intern 

kontroll eller internrevision inte alltid ansåg sig behöva var i behov av ett revisionsutskott. I 

de fall där styrelsen är så pass liten att det är svårt att avsätta styrelsemedlemmar för 

kommittéarbete behöver inte heller ett utskott vara lämpligt.  
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4.4 Sammansättningen 
 

”Tillsättningen av utskottsmedlemmar grundades på styrelsemedlemmarnas 

kompetenser och erfarenhet.” 

 

Av vår undersökning framgår det att vid valet av revisionsutskottsmedlemmar är kompetens 

och erfarenhet det avgörande. Företagen önskar tillsätta personer med ekonomisk kunskap 

som har förståelse och intresse för att fördjupa sig i redovisningsfrågor. Det tycks också vara 

viktigt att ha en bred täckning av olika kompetenser i utskottet. Koden i sig har inte varit 

direkt medverkande till detta eftersom den inte reglerar revisionsutskottsmedlemmarnas 

kompetenser. Dock medför Koden krav på uppgifter som ska uppfyllas av utskottet och för att 

klara av dessa krävs kunskaper inom de områden som behandlas där. En respondent uttryckte 

att denne inte märkt något direkt krav på utskottsmedlemmarnas kompetenser, utan finns det 

styrelsemedlemmar med tillgång till exempelvis redovisningskunskap hamnar de oftast i 

utskotten. Detta låter sunt då alla styrelsemedlemmar förmodligen inte har 

redovisningsbakgrund och då får utskotten använda sig av de personer som är mest kunniga 

inom området. En person hade åsikten att företagsledarerfarenhet var viktigt och en annan 

hade inte någon uppfattning om huruvida medlemmarna hade olika kompetenser eller särskild 

bakgrund. Zhangs resonemang som innebär att det blir större svagheter i den interna 

kontrollen när revisionskommittén har mindre kunskaper inom redovisning och finansiering 

är väl applicerbart på vår studie. I likhet med Zhangs undersökning bör sannolikt den interna 

kontrollen i svenska bolag med revisionsutskott vara bra då vår undersökning tyder på att de 

som sitter i utskotten oftast har goda kunskaper för uppgiften. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att revisionsutskotten i huvudsak verkar utgöras av tre 

styrelseledamöter. Resultatet är inte alls förvånande då svensk kod för bolagsstyrning kräver 

att det är minst tre styrelseledamöter som är med i utskottet. Ett annat antal personer som 

sitter i utskottet hade inte någon av respondenterna stött på sedan Koden infördes, men ett 

större antal är tillåtet enligt Koden. Samtliga respondenter gjorde klart för att 

styrelseordförande i alla påstötta fall är medlem i utskottet. Ytterliggare en notis värd att 

nämna är att respondenterna menade på att det var Koden som hade varit drivande för 

företagens inrättande av revisionsutskott. Detta understödjer våra resultat som tydligt 

indikerar att utskotten tillkom under 2005 i samband med Kodens införande. Vid en 
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jämförelse med Thorells undersökning från 2001 ser vi flera förändringar i de svenska 

revisionsutskottens sammansättning som bör bero på Kodens tillkomst. Som tidigare nämnts 

kunde revisionsutskotten då bestå av bland andra VD, ej ordinarie styrelseledamot, 

internrevisor, och arbetstagarrepresentant. Genom den striktare regleringen verkar dessa 

brister i utskottens sammansättning försvunnit då vi inte påträffat några sådana fall i vår 

studie. En annan brist som Thorell upptäckte i sin studie var att styrelseordförande ofta var 

ordförande även i revisionsutskottet, vilket inte längre verkar förekomma. Det är tillåtet att ha 

samma ordförande enligt Koden, men det är nog inte lika önskvärt. Problemet har troligtvis 

lösts genom självreglering.   

 

 

 

4.5 Kommunikationen 
 

”Tvärtemot vad många revisorer trodde i förväg har revisorns direktkontakt 

med styrelsen förbättrats i och med revisionsutskotten.” 

 

Kommunikationen mellan revisor och styrelse anses ha underlättats och förbättrats i och med 

revisionsutskotten. Det är lättare för revisorn att begära sammanträde i utskottet än med hela 

styrelsen. Kontakten med revisorn har därför blivit mer frekvent vilket medfört en djupare 

relation till styrelsemedlemmarna som i sin tur anses ha underlättat kommunikationen. Just 

dialogen och kontakten med människor var något som beskrevs som särskilt viktig ur 

revisorns synpunkt och som ger en större trygghet i revisorns arbete. Detta möjliggör att 

revisorn får en bild av hur människorna fungerar och hur kulturen i företaget ser ut. På så vis 

fås även en närmare uppfattning om människors inställning vilket säger mycket om hur den 

interna kontrollen fungerar i ett företag, menade en respondent. Det verkar alltså som att 

revisionsutskott kan leda till att kommunikationen mellan revisorn och utskottsmedlemmarna 

blir mer informell och personlig vilket är i linje med den svenska ledningsstilen. Detta stärker 

även Källströms tes om den personliga dialogens förträfflighet när det gäller att kommunicera 

ett budskap.  

 

Enligt samtliga respondenter protokollförs revisionsutskottets möten precis som vilket vanligt 

styrelsemöte som helst. Även på denna punkt verkar revisionsutskottens arbete ha 
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formaliserats jämfört med Thorells undersökning där protokoll var ovanliga och där 

informationen oftast överfördes muntligen. Huruvida övriga styrelsemedlemmar är benägna 

att ta del av protokollen råder det dock delade meningar om. En uppfattning är att 

styrelsemedlemmar alltid är pålästa och således tar del av protokollen. En annan uppfattning 

är att det är tveksamt om styrelsemedlemmar utöver de som sitter i revisionsutskottet tar del 

av protokollen fullt ut. Samtidigt poängteras av en respondent att vitsen med ett utskott är just 

att vissa frågor ska delegeras ut. Vissa är intresserade av att ta del av informationen, andra 

inte. Konstateras kan i alla fall att informationen finns att ta del av för den som vill vilket inte 

alltid var fallet i 2000-talets tidiga revisionskommittéer. I regel redogör 

revisionsutskottsordföranden för utskottets senaste överläggningar på nästföljande 

styrelsemöte där dessa vanligtvis är en stående punkt på agendan. De gånger revisorn träffar 

hela styrelsen försöker denna även säkerställa att samtliga styrelsemedlemmar tagit del av de 

mest väsentliga frågorna som behandlats i revisionsutskottet. Detta tyder på att 

kommunikationen till övriga styrelsemedlemmar har förbättrats. 

 

”Bolagen lämnar den information som krävs, varken mer eller mindre.” 

 

Den information som företagen förmedlar via årsredovisningen angående revisionsutskotten 

anses idag i allmänhet vara tillräcklig. Informationen brukar vanligtvis bestå av hur många 

möten utskottet haft, vilka som ingår i utskottet och vilka frågor som varit uppe. Mer 

detaljerad information än så anses inte vara intressant för aktieägarna utan skulle snarare 

skapa förvirring. Informationen som ges till företagens intressenter om revisionsutskottens 

arbete får därför sägas ha blivit bättre. Bristen på meningsfull information om detta var något 

som påtalades av Thorell i dåtidens svenska revisionsutskott. 

 

 

 

4.6 Reglering och ägarstruktur 
 

”I Sverige har vi ett helt annat sätt att reglera revisionsutskott.” 

 

En av respondenterna menar att sättet att reglera revisionsutskott i Sverige skiljer sig från det i 

andra länder. Detta skulle grunda sig i att i länder som exempelvis USA har företagen haft en 
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stark tradition av finansiering från privata investerare medan det i Sverige främst varit 

vanligast med finansiering från institutionella kreditgivare så som banker. Detta har enligt 

respondenten lett till att svensk lagstiftning utformats för att skydda borgenärerna vilket även 

har påverkat den bolagsstyrning vi har i Sverige idag.  

 

”Det har rått en annan styrelsekultur i Sverige. En mer förtroendebaserad 

kultur som inte är lika formell och inte har samma omfattande processer och 

regelverk. ” 

 

En möjlig anledning till att revisionskommittéerna kommit sent till Sverige tror en respondent 

kan bero på att det rått en annan styrelsekultur eller ägarkontrollkultur i Sverige jämfört med i 

andra länder. Denna beskrivs som en mer förtroendebaserad kultur som inte är lika formell 

och inte har samma omfattande processer och regelverk. Revisionsutskotten anses ha kommit 

till som en influens från USA och den mer formella bolagsstyrningen som råder där och som 

påskyndats av bedrägeriskandaler. Här beskrivs alltså en informell svensk styrelsekultur som 

kan kopplas till den informella svenska ledningsstilen. Men enligt resonemanget kan alltså 

denna vara på väg att förändras till förmån för en mer formell anglosaxisk styrelsekultur efter 

påverkan av anglosaxisk reglering. En annan av respondenterna är inne på att synsättet i 

svenskt näringsliv har vridits om. Tidigare har företagen i Sverige levt lite i en skyddad värld 

och inte sett lika stora risker som företag i övriga världen. I takt med företagens globala 

utbredning har dock detta synsätt ändrats och riskmedvetenheten blivit en realitet även för 

svenska företag. Det verkar alltså som att den traditionella ägarstrukturen i svenska företag 

medfört en viss typ av reglering. Att den svenska regleringen i och med revisionsutskottens 

tillkomst ändå verkar ha influerats av en mer formell anglosaxisk reglering kan vara ett tecken 

på att det traditionella institutionella ägandet i Sverige har förflyttat sig mot ett mer privat 

ägande.    

 

”Mentaliteten skiljer sig mellan Sverige och USA. I USA gör man allt som inte 

är förbjudet medan man i Sverige först frågar om något är tillåtet.” 

 

I sammanhanget uttrycktes även en skillnad i mentalitet mellan Sverige och USA med 

innebörden att i USA resonerar människor efter mottot att allt som inte är förbjudet är tillåtet 

medan människor i Sverige först frågar om de verkligen får göra på ett speciellt sätt. Detta 

skulle alltså kunna motivera varför en striktare lagstiftning i form av SOX lämpar sig bättre i 
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USA medan en mer lösare självreglering i form av den svenska koden för bolagsstyrning gör 

sig bättre i Sverige.  

 

Det är tydligt att den svenska koden från 2004 spelat en viktig roll för revisionsutskottens 

tillkomst. Innan Kodens införande existerade endast ett fåtal revisionskommittéer, som de 

kallades då, och oklarheterna kring hur dessa skulle se ut och vad de skulle göra var stor. 

Samtliga respondenter menar att Koden spelat en avgörande roll för införandet av 

revisionsutskott. Koden beskrivs av en respondent som att ha varit en stressfaktor både i form 

av att företagen velat uppfylla den samtidigt som de inte visste vad som skulle uppfyllas då 

det rådde stor oklarhet i hur reglerna skulle tolkas. Koden innehöll inledningsvis 

bestämmelser för hur revisionsutskotten skulle testas vilket upplevdes som problematiskt hos 

företagen enligt en respondent. Efter att Koden utvecklats mer till en ren beskrivning anses 

arbetet i utskotten blivit lugnare och mer strukturerat med en tydlig agenda. I arbetet med 

utvecklingen av Koden bör även kollegiet för svensk bolagsstyrning nämnas som haft en stor 

del i utvecklingsarbetet.  

 

”För de som vill bluffa systemet täpper inte ett revisionsutskott till 

möjligheterna för detta. Inget utskott i världen kan ersätta en individs grundetik 

och moral.” 

 

En utvidgning av Koden till att även gälla mindre noterade bolag tror en av respondenterna är 

positivt för att undvika finansiella kriser i framtiden. Samtidigt var en annan synpunkt att i 

fråga om att kunna förhindra bedrägerier, som ofta ligger till grund för finansiella kriser, 

ansågs inte ett revisionsutskott kunna sätta stopp för sådana intentioner. Detta grundar sig 

istället i människors inneboende etik och moral som inget utskott i världen kan ersätta, 

uttryckte en respondent. Detta är i överensstämmelse med Gometz och Baldvinsdottirs & 

Johanssons uppfattning att utökad reglering inte är någon garanti mot bedrägerier utan det har 

sin förklaring i djupare i människors inneboende, etiska värderingar. 

 

”En reglering med allt för utförliga riktlinjer kan begränsa människors eget 

utrymme för bedömning vilket kan leda till att de inte tar ansvar.” 

 

Angående reglering var en respondent av åsikten att en ökad reglering som innebär krav på 

vad de finansiella rapporterna ska innehålla för information är positivt. Dock menade denne 



 61 

att en alltför detaljstyrd reglering kan medföra att människors eget utrymme för bedömning 

begränsas, vilket i längden skulle kunna leda till att människor inte tar ansvar. Detta är enligt 

respondenten en avvägningsfråga där det gäller att hitta rätt balans. Resonemanget är det 

samma som förs av Gometz och kan även kopplas till resonemanget om mentalitet ovan och 

varför en striktare, mer detaljstyrd reglering, lämpar sig i vissa länder medan en lösare passar 

bättre i andra. 

 

 

 

4.7 Förtroende 
 

”Svenska bolag är i regel mer öppna vilket gjort att revisionsutskottet inte fått 

lika stor inverkan på tillförlitligheten i de finansiella rapporterna.” 

 

Överlag vill ingen av respondenterna medge att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna 

påverkats nämnvärt av införandet av ett revisionsutskott. Detta trots att utskotten av en 

respondent beskrivits som att de ger just en ökad grad av säkerhet i de ekonomiska 

rapporterna. Detta kan tolkas som att företagen redan tidigare hade tillförlitliga rapporter eller 

att de inte vill medge att det tidigare förekommit brister, vilket kan vara förståeligt. En 

synpunkt var dock att kvalitén i företagets ekonomiska rapporter förhoppningsvis påverkats 

positivt i och med revisionsutskottet då rapporteringen fått större utrymme. En respondent gör 

en jämförelse med ett utländskt bolag i vilket denne anser att tillförlitligheten och förtroendet 

ökat i och med revisionsutskottet samt lett till en konsistens i företagets redovisade siffror. 

Svenska bolag anses däremot i regel redan sedan tidigare vara mer öppna i 

informationsgivningen varför ett införande av revisionsutskott inte får lika stora effekter för 

svenska bolag i fråga om rapportering. Att införandet av revisionsutskott inte verkar ha fått så 

starka effekter på förtroendet för svenska bolag som i utländska kan bero på att Sverige redan 

har en hög grad av förtroende inneboende i samhället, enligt Rothsteins resonemang kring det 

sociala kapitalet. 

 

Det är svårt att avgöra huruvida revisionsutskotten har påverkat förtroendet för företagen 

särskilt som de inte funnits så länge. En av respondenterna drar paralleller till den positiva 

börsutvecklingen på senare år och frågar sig om den verkligen berott på att investerarnas 
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förtroende har ökat eller att de kriser som varit helt enkelt har glömts bort med tiden. En 

annan synpunkt som kommit fram är att vissa ägargrupper möjligen kan påverkas 

psykologiskt av revisionsutskottets närvaro vilket på så sätt skulle leda till ett ökat förtroende 

för företaget. Då det varit aktieägarna som har drivit frågan om revisionsutskott är det rimligt 

att de också känner ett ökat förtroende i och med att mer tid och fokus läggs på viktiga frågor. 

Att avvika från Koden i form av att inte införa ett revisionsutskott torde i detta avseende även 

kunna påverka förtroendet för ett företag negativt. En aspekt som lyftes fram var att ett 

revisionsutskott indirekt kan ha en negativ påverkan på förtroendet. Detta genom att många 

problem i ett bolag som kanske inte skulle ha kommit fram annars lyfts till ytan i utskottet och 

därigenom får negativa konsekvenser för bolaget. På detta sätt kan revisionsutskottet istället 

leda till att förtroendet för företaget försämras.  
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5 Slutdiskussion 
 

I uppsatsens avslutande kapitel besvarar vi vår problemställning från inledningskapitlet med 

de slutsatser vi kunnat dra utifrån resultatredovisningen. Dessutom presenterar vi ett 

teoretiskt bidrag som kommit fram genom vår undersökning. Uppsatsen avslutas med 

reflektioner över våra slutsatser och förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

 

 

5.1 Forskningsfrågan besvaras 
 

Den ökade regleringen i och med SOX tillkomst, det uppdaterade åttonde direktivet inom EU 

samt införandet av svensk kod för bolagsstyrning har bevisat att normgivare vågat agera för 

att återskapa förtroendet på kapitalmarknaderna. Med svensk kod för bolagsstyrning följde 

regler gällande revisionsutskott. I början hade revisionsutskotten svårt att finna sin riktiga 

form och det är förståeligt med tanke på att allting var nytt. Ingenting kan vara perfekt från 

början, utan det är först med tiden saker hittar sin rätt. Redan nu efter bara några år efter 

införandet av Koden verkar revisionsutskotten vara på det klara med vad de ska ha för 

funktion, men utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta. Vi har uppfattningen av att 

revisionsutskotten idag har satt sig väl in i regelverken och framöver kan fokusera på sina 

arbetsuppgifter som blivit allt tydligare eftersom Koden innehåller regler för detta. Det har lett 

till att större fokus har hamnat på revisionsfrågor som är utskottets primära uppgift. Innan den 

svenska koden för bolagsstyrning infördes försökte företagen tolka utländska regler inom 

området, vilket kunde leda till missförstånd.  

 

Idag präglas utskotten av relativt detaljerade arbetsordningar som beskriver hur 

revisionsutskotten ska lägga upp sitt arbete, till skillnad mot tidigare då detta inte var så 

vanligt. Detta tyder på att arbetet blivit mer formaliserat i de svenska revisionsutskotten och 

att de dras mer mot det amerikanska sättet att arbeta. Detta är i kontrast till svensk ledningsstil 

som bygger på att ge medarbetarna utrymme att vara kreativa och ta ansvar. Den svenska 

ledningsstilen har därmed inte lika stort inflytande som tidigare på det här området, utan har 

fått stå tillbaka till förmån för högre trovärdighet och bättre efterlevnad av Koden.  
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De svenska företagens främsta anledning till att inte inrätta ett revisionsutskott är som sagt för 

att de är rädda att det kan bildas grupperingar inom styrelsen där de olika personerna får olika 

mycket information. På denna punkt är det mycket möjligt att det är den svenska 

ledningsstilen som ligger till grund. Svensk ledningsstil bygger på informella diskussioner där 

alla ska få delta. Detta kan leda till att företag helt avstår från att inrätta ett revisionsutskott 

eller att de väljer att låta hela styrelsen utgöra revisionsutskottet för att därmed undvika den 

informationsasymmetri som revisionsutskottet annars kan medföra. 

 

De mest uppseendeväckande bristerna i de svenska revisionskommittéerna som Thorell 

upptäckte var att sammansättningen kunde ifrågasättas. Genom den striktare regleringen med 

regler för vilka som ska ingå i utskotten har dessa problem försvunnit. Det finns inte längre 

något utrymme för de ifrågasatta sammansättningarna som påträffades i början på 2000-talet. 

Nu regleras vilka som ska vara med och vilka som inte får vara med i revisionsutskotten, där 

även oberoendet hos medlemmarna måste beaktas. 

 

Det är tydligt att kommunikationen mellan revisionsutskottet och övriga styrelsen har blivit 

mer formaliserad idag än den var för några år sedan. Protokollen som förs på 

revisionsutskottens möten delas ut till samtliga styrelsemedlemmar, men informationen 

överförs även muntligen på nästkommande styrelsemöte. Här verkar utvecklingen gå mot ett 

mer anglosaxiskt tänkande där revisionsutskotten blir allt mer formaliserade. Just det här med 

kommunikationen som förändrats kan ha sin utgångspunkt i den förändring i sammansättning 

som vi har sett. Eftersom det nuförtiden endast är styrelsemedlemmar som utgör 

revisionsutskottet har de ett ansvar att föra vidare informationen till övriga styrelsen då alla i 

styrelsen är solidariskt ansvariga. Idag försöker även revisorn hjälpa till med 

kommunikationen och se till att samtliga i styrelsen tagit del av de viktigaste frågorna rörande 

revisionsutskottet. Även informationen som ges till allmänheten via årsredovisningen verkar 

ha förbättrats. Vi ser att företagen idag kommunicerar det viktigaste som allmänheten bör veta 

om revisionsutskotten, men ger inte för detaljerad information. Det verkar som att företagen 

idag har lagt sig på en tillfredsställande nivå för både dem själva och deras intressenter 

gällande informationsgivningen. Tidigare kunde informationen i årsredovisningen vara ytterst 

knapphändig och därmed gick företagen miste om den kvalitetsstämpel på styrelsearbetet som 

kunnat uppnås genom bättre information. 
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Sist men inte minst vill vi poängtera att den ökade regleringen inte bara påverkat 

revisionsutskottens utformning som vi har diskuterat ovan, utan det viktigaste som 

regleringen fört med sig är att revisionsutskott överhuvudtaget förekommer. Det är den 

svenska koden för bolagsstyrning som har legat till grund för att det trots allt finns så pass 

många företag med revisionsutskott i Sverige idag. Utan påtryckningar och krav från Koden 

eller EU:s åttonde direktiv hade de flesta företagen troligtvis avstått från att inrätta ett 

revisionsutskott. Regleringen har således haft en stor betydelse både för att få företag att 

inrätta revisionsutskott och för att få utskotten att fungera på ett effektivt sätt.  

 

 

 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 
 
Puxty talar om att det är svårt att åstadkomma en acceptabel reglering som i längden leder till 

social ordning. Författaren har heller inget förslag på hur social ordning ska uppnås på bästa 

sätt. Till denna problematik är det lätt att koppla de tidiga revisionskommittéerna i Sverige. 

Dessa hade inledningsvis svårt att hitta sin funktion vilket tyder på att den reglering som fanns 

vid tillfället verkar ha varit svår att varit svår att applicera på svenska bolag. Detta medförde 

ett tillstånd av oordning kring regleringen av revisionsutskott i Sverige. Jönsson talar i 

sammanhanget om vikten av offentliga debatter. Debatter har enligt författaren en tendens att 

uppstå just när det infinner sig en allmän känsla av oordning. I debatterna drivs nya lösningar 

fram som leder till utveckling av nya regler. I den offentliga debatten kan enligt Jönsson 

föreningar spela en betydande roll. Traditionellt sett har dock föreningar hållit en 

tillbakadragen position i utvecklingen av redovisningsregler i Sverige.  

 

Av vår undersökning har det framkommit att revisionsutskotten i Sverige idag fungerar väl. 

Det har framgått att den svenska koden för bolagsstyrning haft stor betydelse både för 

uppkomsten av revisionsutskott i svenska börsbolag och även för dess funktion. Det verkar 

alltså som att en hållbar och applicerbar reglering av revisionsutskott har kommit till stånd. I 

samband med Koden bör Kodgruppens och Kollegiet för svensk bolagsstyrning roll nämnas. 

Kodgruppen var den sammanslutning som arbetade fram den svenska koden för 

bolagsstyrning och Kollegiet har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Koden. Med 

detta som stöd verkar det alltså som att föreningar och sammanslutningar som Kodgruppen 
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och Kollegiet för svensk bolagsstyrning varit drivande i att arbeta fram en hållbar reglering 

som lett till en väl fungerande revisionsutskottsfunktion i Sverige. Genom att på detta sätt ge 

föreningar en framskjuten position i samhället kan organisationer uppstå som kan starta en 

offentlig debatt om reglering som medför att en bättre reglering uppnås. Då Sverige av bl.a. 

Rothstein konstaterats ha en hög grad socialt kapital i samhället där människorna är benägna 

att slå sig samman i just föreningar bör detta utnyttjas. Genom att experter samlas i föreningar 

och dessa får föra en offentlig debatt kring uppkomna regleringsproblem får problemen en 

lösning och en väl fungerande reglering kan komma till stånd. Med den nya och förbättrade 

regleringen kan social ordning åstadkommas varför framskjutna positioner för föreningar kan 

vara en lösning på Puxtys problematik kring hur social ordning ska komma till stånd. Detta är 

uppsatsens teoretiska bidrag.   

 

 

 

5.3 Reflektioner över studien 
 

Efter att inledningsvis i detta uppsatsarbete ha läst Thorells undersökning om de brister som 

påfanns i 2000-talets tidiga revisionskommittéer i Sverige gav det oss en föreställning om att 

dagens revisionsutskott i Sverige möjligen kan fungera som en kuliss. Att det i den informella 

svenska ledningsstilen egentligen inte fanns plats för formella påfund som 

revisionskommittéer. De som fanns var mest där för sakens skull eller hade införts efter 

påtryckningar från utländska ägare utan att egentligen förstå sin funktion. Vi kan nu efter 

undersökningen konstatera att det hänt en hel del i utvecklingen sedan dess. 

Revisionsutskotten i Sverige idag verkar fungera väl och de börjar likna motsvarigheterna i 

USA allt mer. Såväl revisorer som styrelsemedlemmar har i vår undersökning visat sig vara 

positiva till funktionen med revisionsutskott. Visserligen är vår studie av begränsat omfång 

men resultaten tyder på att den positiva utvecklingen får anses kunna gälla för svenska bolag 

överlag.  

 

Vår gissning är att revisionsutskotten i svenska bolagsstyrelser kommer bli fler och fler de 

närmsta åren. Allt fler bolag bör se fördelarna som ett revisionsutskott medför och därför inte 

vara främmande för att införa ett sådant. Kanske är utvecklingen även ett tecken på att 

styrelsearbetet i svenska bolag i allmänhet håller på att förändras där utskottsarbete kommer 
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att bli allt vanligare. Detta behöver inte vara fel i en ekonomisk värld som blir allt mer 

komplex och omfattas av allt mer omfattande regelverk. 

 

 

 

5.4 Förslag till vidare studier 
 

Under uppsatsens gång har det dykt upp flera nya problemområden som skulle vara 

intressanta att göra vidare studier på. I och med att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har 

beslutat att revidera den svenska koden för bolagsstyrning till att gälla alla börsnoterade bolag 

fr.o.m. halvårskiftet 2008 kommer detta förmodligen medföra en hel del problematik. Det är 

främst de mindre börsbolagen som ännu inte har revisionsutskott som kommer att påverkas av 

Kodens regler angående revisionsutskott. Inför införandet av den reviderade koden vore det 

intressant att göra en undersökning över de små börsbolagens inställning till att behöva inrätta 

ett revisionsutskott. En tid efter införandet vore det än mer intressant att göra en uppföljning 

på det hela och jämföra deras inställning efteråt. Då vore det spännande att undersöka om de 

tycker att det är ett nödvändigt ont eller om de faktiskt anser sig ha en nytta av 

revisionsutskottet.  

 

Under vår undersökning framkom det att den största rädslan med att ha ett revisionsutskott 

var att det skulle kunna bildas grupperingar inom styrelsen där den ena gruppen med 

revisionsutskottsmedlemmar blir som ett ”a-lag” och övriga styrelsen blir som ett ”b-lag”. Ett 

förslag vore att göra en studie på hur det verkligen är med den saken och exempelvis intervjua 

styrelsemedlemmar från de båda grupperna i flera företag med revisionsutskott för att se om 

det är ett problem. Därtill skulle det vara intressant att undersöka om dessa personer upplever 

att de är bättre eller sämre informerade än den andra gruppen rörande områden som 

revisionsutskottet behandlar och om de upplever det som ett problem.  

 

Svensk kod för bolagsstyrning medför ett krav på att majoriteten av 

revisionsutskottsmedlemmarna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Att undersöka var gränsen för oberoende går i det här sammanhanget och 

om alla revisionskommittéer uppfyller detta krav i verkligheten är ett forskningsförslag. 

Vidare kan studeras om det finns någon som kontrollerar medlemmarnas oberoende. 
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