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2 INLEDNING 

 
I detta kapitel kommer en bakgrund till problemområdet att presenteras. Bakgrunden mynnar ut 
i en problemdiskussion kring revisionsutskott, vilken ligger till grund för det syfte som formulerats 
och de frågor som skall besvaras inom ramen för syftet. Kapitlet kommer att avslutas med 
avgränsningar, definitioner och förkortningar samt slutligen en disposition över studien. 
        
 

2.1 BAKGRUND 
“Det är när företag förlorar kontrollen över girigheten som katastrofen 
inträffar.” 

(Dagens Nyheter, juli 2002) 
 

Corporate governance, eller ägarstyrning, har under de senaste åren blivit en alltmer 
använd term. Diskussionen om corporate governance handlar i stor utsträckning 
om att stärka ägarinflytandet i företagen och att bolagen skall styras på ett sätt som 
tillfredsställer ägarnas avkastningskrav för att på så sätt skapa ekonomisk tillväxt 
och effektivitet i samhället (Thorell 2004). I USA växte synsättet fram redan under 
1980-talet, medan utvecklingen tog fart i Europa först tio år senare (SOU 2004:46). 
Bakgrund till denna utveckling går bland annat att finna i antal uppmärksammade 
bolagsskandaler. En av de första skandalerna som chockerade världen var det 
amerikanska företaget Enron som under flera år med hjälp av sina revisorer bl.a. 
lyckades att stuva undan skulder så att de inte syntes utåt samt bokföra framtida 
intäkter som sträckte sig 20 år framåt i tiden, direkt, diskonterat till ett nuvärde 
(Petersen 2002). Efter Enrons fall har flera andra skandaler uppdagats och 
företagsnamn som World Com, Parmalat och Adecco associerar de flesta säkerligen 
idag med skandaler med stor massmedial uppmärksamhet (Ingley och van der Walt 
2003). Inte heller Sverige har varit förskonat från bolagsskandaler - Skandia och 
Prosolvia är exempel på två bolag som skapat stora rubriker. 
 

“Skandaler öppnar för lagstiftning” 
(Dagens Nyheter, januari 2004) 

 
Bolagsskandalerna har lett till en förtroendekris inom revisionsprofessionen och ett 
ökat krav på kontroll och reglering av revisionsarbetet. I USA agerade kongressen 
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snabbt på påtryckningarna och den 30 juli 2002 antogs Sarbanes-Oxley Act of 2002 
(SOX). Avsikten med koden var att skydda kapitalmarknaden och återupprätta 
investerarnas förtroende (Green 2003). Då de nya kraven i koden inte enbart 
påverkade de amerikanska företagen utan även de utländska företag som var 
noterade på den amerikanska börsen spreds de nya kraven snabbt över världen. I 
EU ledde SOX exempelvis till att en modernisering av det åttonde direktivet 
presenterades den 16 maj 2004, vilken tydligare klargjorde revisorns roll och dennes 
oberoende och moral (www.europa.eu.int).  
 
Någon samlad och brett förankrad kod för ägarstyrning av svenska aktiebolag har 
ännu inte fått något genomslag. I Aktiebolagslagen (ABL) föreskrivs ingenting om 
revisionsutskott, men både i SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation och i 1999 
års lagändring av Aktiebolagslagen (Prop. 1997/98:99 p. 7.1.3) fördes 
revisionsutskott på tal. Revisionsexperter ansåg dock att en lagstiftning inte var att 
rekommendera, varför de heller inte såg något skäl att lägga fram ett förslag på lag 
på revisionsutskott. Motiveringen till beslutet var att Sverige, pga. olika roll- och 
ansvarsfördelning mellan bolagsorganen, inte har samma behov av utskotten som 
amerikanska och brittiska bolag. Regeringen menade dock att införandet kan vara 
värdefullt som en del av den interna kontrollen: 
 

”Bolagen har emellertid även utan lagstiftning härom möjlighet att organisera 
olika slag av interna kontrollorgan, däribland revisionskommittéer, i den 
omfattning man anser att det är lämpligt” 

(Prop. 1997/98:99, p 7.1.3) 
 
Aktiespararna1 arbetade under lång tid för ett genomförande av en svensk reglering 
kring ägarstyrning med syfte att få en aktiemarknad med högt förtroende hos 
allmänheten (www.aktiespararna.se). Redan 1993 gav organisationen ut en 
ägarstyrningskod, inspirerad av den brittiska, Cadbury-rapporten. Deras arbete 
inom detta område har dock mött starkt motstånd och kritik under åren, främst 
från bolagsledningar och större ägare (Ibid). 
 
2003 skedde dock en förändring. Förtroendekommissionen2 påbörjade under detta 
år, i samverkan med näringslivet att utarbeta en kod för svensk ägarstyrning. Den 

                                           
1 ”Sveriges Aktiesparares Riksförbund - Aktiespararna - är en oberoende intresseorganisation för enskilda 
som sparar i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Aktiespararnas 
uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande.” 
(www.aktiespararna.se ) 
2 ”Regeringen tillsatte den 5 september 2002 en kommission för analys av behovet av åtgärder som 
säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet (Förtroendekommissionen). Förtroendekommissionen 
har bl.a. uppdraget att belysa näringslivets egna insatser i förtroendeskapande syfte.” (www.riksdagen.se) 
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s.k. Kodgruppen fick till ansvar att lägga fram ett förslag på en kod som skulle 
främja förtroendet i det svenska samhället för näringslivets sätt att arbeta. Den 16 
december 2004 lades den slutgiltiga koden fram, och ska börja gälla från och med 1 
juli 2005, främst för noterade aktiebolag på Stockholmsbörsen samt för bolag på 
O-listan (Svensk kod för bolagsstyrning). I Norden har liknande koder givits ut i 
Danmark, Finland och Norge (SOU 2004:46).  
 

2.2 PROBLEMDISKUSSION 
”Styrelsearbetet förändras i takt med tiden. Kraven på styrelserna i 
börsnoterade företag ökar hela tiden. Företagens affärer är ofta omfattande och 
riskfyllda. Regelverket ändras kontinuerligt. Just nu ökar det i en omfattning 
som aldrig förr.”  

(Ernst & Young, www.ey.com) 
 
I en global och komplex affärsmiljö med sammanlänkade kapitalmarknader finns 
det ett behov av att åstadkomma enhetliga regler och standards för revision men 
också regler för kvalitetskontroll och tillsyn av revision. För att revisionen skall 
kunna fungera som en kvalitetskontroll gäller det att den utvecklas i takt med att 
företagen och dess miljö förändras. Anledningen till att Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
instiftades var som tidigare nämnts för att återskapa förtroendet för revisionen. För 
att detta syfte skulle uppnås ställde SOX upp ett antal krav som företagen var 
tvungna att efterfölja för att kunna vara noterade på de amerikanska börserna 
(Svernlöv och Blomberg 2003). Ett av dessa var bl.a. inrättandet av revisionsutskott. 
Thorell (2002) beskriver revisionsutskottet som en arbetsgrupp inom styrelsen.  
 
Revisionsutskott är ingen ny företeelse. Utskottet har sitt ursprung i den 
angloamerikanska världen och dess roll har varit under debatt i över 50 år i USA 
(Thorell 2002). I Europa och framför allt Sverige är revisionsutskott dock ett 
relativt nytt fenomen. Utvecklingen i Europa startade i Storbritannien för ca 25 år 
sedan, men så sent som i början av 90-talet hade fortfarande endast ungefär 50 
procent av de största brittiska företagen ett revisionsutskott (Ibid.). Idag är dock 
revisionsutskott ett krav enligt den brittiska koden. Intresset för revisionsutskott 
har på senare år ökat markant även hos svenska börsbolag. Nu är det inte endast 
Aktiespararna är som talar för revisionsutskott, utan även flera stora institutionella 
ägare (Ibid.) Trots att Sverige fram till den 16 december 2004 inte har haft någon 
kod som uttryckligen krävt inrättande av revisionsutskott och trots att alla företag 
inte påverkats av SOX eller andra länders nationella koder, så har 76 av de 156 
noterade företagen på A- och O-listan valt att tillsätta ett revisionsutskott (Thorell, 
Blix och Molin 2004). 
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Att revisionsutskott har varit lämpliga kontrollorgan i USA och i viss mån i 
Storbritannien beror mycket på att det i dessa länder oftast är styrelsen som utser 
revisorerna och dessutom består styrelsen till största delen av medlemmar av den 
anställda företagsledningen. Revisionsutskottet utgör därmed en säkerhet mot att 
företagsledningen skaffar sig obehörigt inflytande över revisionen. I Sverige är det 
istället bolagsstämman som utser revisorerna samt i styrelsen ingår vanligen endast 
en person från den anställda företagsledningen, den verkställande direktören.  I 
svenska aktiebolag finns det därför inte samma behov av kompletterande kontroll 
av företagsledningen. Svenska börsbolag som omfattas av SOX måste dock inrätta 
revisionsutskott för att uppfylla de krav som ställs på börsnoterade bolag i USA. 
(Svernlöv och Blomberg 2003) 
 
I en undersökning, genomförd av Thorell (2002), såg denne en märkbar positiv 
attityd till revisionsutskott bland svenska börsnoterade bolag. Undersökningen 
visade dock att det fanns mycket att göra när det gällde utvecklingen av arbetet i de 
svenska revisionsutskotten och att det existerade stora olikheter mellan de svenska 
och utländska revisionsutskotten. Istället för att revisionsutskotten koncentrerade 
sig på att förbättra kontrollen och öka oberoendet tydde det istället på att flera av 
de undersökta företagens revisionsutskott hade karaktären av ”styrelsens innersta 
krets” (Ibid.). 
 
Att svenska företag i grund och botten kanske egentligen inte har samma behov av 
revisionsutskott kan tänkas påverka deras inställning till utskotten. Som Thorells 
(2002) undersökning visar, kanske vissa företag missar själva idén med 
revisionsutskottet och tillsätter ett för syns skull och för att dess utländska 
investerare inte skall ifrågasätta företagets reliabilitet. Vad ligger egentligen bakom 
inrättandet av revisionsutskott och hur arbetar det? Är utskottet effektivt eller 
skapar det istället bara mer administration och byråkrati? Är revisionsutskott 
överhuvudtaget nödvändigt i svenska börsnoterade bolag? Vad som dessutom 
noterats i Thorells (2002) undersökning är att styrelseordföranden ofta även sitter 
med som ordförande i revisionsutskottet och ibland utgörs utskottet av styrelsens i 
sin helhet. I och med den svenska koden för ägarstyrning kommer detta exempelvis 
inte längre vara att tillåtet om bolaget valt att tillämpa koden. Något som även 
diskuterats såväl i Sverige som utomlands är även frågan om en finansiell expert 
bör sitta med i utskottet. Hur skall egentligen ett utskotts sammansättning se ut och 
hur kan den se ut i ett svenskt företag idag?  
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2.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett revisionsutskott fungerar och ser 
ut i ett svenskt börsnoterat företag och jämföra detta med vad befintliga regelverk 
och rekommendationer föreskriver avseende revisionsutskott. Inom ramen för 
detta syfte kommer följande frågor att besvaras: 
 

- Varför inrättar företag revisionsutskott? 
Olika motiv kan ligga till grund för inrättandet av revisionsutskott – för att kunna 
besvara denna fråga krävs att företagsspecifika faktorer som exempelvis storlek, 
verksamhet och ägarstruktur undersöks. 

 
- Vilken roll har revisionsutskott i företags organisationer? 

För att besvara denna fråga krävs en förståelse för de svenska bolagsorganens relation och 
kontakt med varandra. Relationerna och kontakterna mellan bolagsorganen kan bl.a. 
förklaras med hjälp av forskning inom kommunikation och kontraktsförhållanden. 

 
- Hur väl fungerar revisionsutskott i ett svenskt företag? 

En genomgång av såväl utländsk standard, som svensk lagstiftning och andra svenska 
regler och rekommendationer, krävs för att besvara denna fråga, då ingen svensk standard 
för svenska revisionsutskott existerar. 

 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 
- Valet har gjorts att studera ett svenskt börsnoterat fallföretag, som inte är 

noterat på utländsk börs eller annan marknadsplats, för att på så sätt kunna 
besvara studiens syfte. Fallföretaget är Saab (Försvar, flyg och rymd). 

- De enheter som är föremål för studien är revisionsutskottet och övriga 
bolagsorgan.  

- Lagstiftningar, utöver den svenska, som kommer att studeras är den 
amerikanska Sarbanes-Oxley Act of 2000 (SOX) och brittiska The 
Combined Code. EU:s moderniserade 8:e direktiv, som också berör 
revisionsutskott kommer däremot inte att beröras, då direktivet i skrivandets 
stund fortfarande är under bearbetning. 

- En avgränsning i tiden har gjorts, då studien fokuserar på tiden vid 
inrättandet fram till dess att finansdirektören i fallföretaget avgick med 
pension. Anledningen till detta är att denne person hade en nyckelroll i 
fallföretagets revisionsutskott och efter hans avgång har endast ett möte 
hållits. 
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2.5 MÅLGRUPP 
Studiens målgrupp är ekonomstudenter med vissa grundläggande kunskaper inom 
och förståelse för redovisningsteori, styrning och bolagsrätt. Studien kan även vara 
intressant för företag som funderar på att inrätta revisionsutskott och andra som är 
intresserade inom området ägarstyrning. 

2.6 DEFINITIONER 
- Corporate governance –Uttrycket corporate governance är internationellt 

gångbart och brukar även användas i Sverige. Den rätta svenska 
översättningen är omdiskuterad. Vissa hävdar att bolagsstyrning är det rätta, 
andra ägarstyrning. I denna studie kommer ägarstyrning att användas 
förutom i de fall då det hänvisas till den Svensk kod för ’bolagsstyrning’. 

- Kod – I denna studie syftas kod på en normsamling gällande ägarstyrning 
- Revisionskommitté – Används synonymt med revisionsutskott. 

 

2.7 FÖRKORTNINGAR  
- ABL - Aktiebolagslagen 
- EFL – Lag om ekonomisk förening 
- SOX – Sarbanes-Oxley Act of 2002 
- CEO – Chief Executive Officer = am. titel, kan jämföras med verkställande 

direktör 
 

2.8 DISPOSITION 
I det inledande kapitlet har uppsatsens syfte formulerats utifrån den 
problemdiskussion som fördes kring revisionsutskott. För att enklare kunna 
besvara syftet formulerades tre frågor som också återkommer senare i slutsatsen. I 
metodkapitlet beskrivs vetenskapligt förhållningssätt och ståndpunkter vad gäller 
metodfilosofiska frågor. Dessutom beskrivs studien ur ett praktiskt perspektiv, dvs. 
hur tillvägagångssättet har sett ut. Referensramens syfte är att ge läsaren en 
teoretisk bakgrund för att uppnå förståelse för undersökningsenheten samt för att 
förstå analysen. Empirin är den insamlade data som erhållits genom intervjuer och 
genom att sammanföra empiri med referensramen skapas analysen. Analysen 
mynnar slutligen ut i en slutsats. Avslutningsvis sker en kritisk granskning av den 
metod och de källor som använts samt en reflektion över studien i allmänhet. 
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3 METOD 

 
Metoden fungerar som en teoretisk och praktisk beskrivning av tillvägagångssättet i denna studie. 
Metodkapitlet har delats upp i tre delar. Den första delen, metodfilosofin, beskriver den 
grundliggande filosofi som har legat till grund för just denna uppsats. Metodfilosofin följs av 
undersökningsmetoden, vilken innebär en förklaring av principiella val, som val av fallstudie etc. 
Metodkapitlet avslutas med att beskriva det praktiska tillvägagångssättet. För- och nackdelar 
med valda metoder kommer att tas upp löpande i kapitlet. Metod- och källkritik kommer att 
diskuteras i slutet av studie, i avsnittet 7 Reflektioner och metodkritik. 
        
 
 

“Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att man ska kunna finna 
målet eller visa någon annan vägen till målet, behöver man veta vad målet är.”  

(Kvale 1997:91) 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte kommer detta metodkapitel att beskriva 
tillvägagångssättet för studien och hur vägen mot denna studies mål har sett ut. 
Målet med studien är att uppfylla syftet och därmed förhoppningsvis även generera 
ny information och kunskap inom området. Genom att såväl praktiskt som 
vetenskapligt diskutera och beskriva genomförandet av studien samt de val som 
gjorts, ges läsaren möjlighet att själv bedöma det slutgiltiga resultatets 
allmängiltighet och trovärdighet.  
 
För att uppnå en tydlig struktur på metodkapitlet har Paulssons (1999) 
metodupplägg använts. Paulssons (1999) anser att metodfrågor som uppstår kan 
delas in i tre nivåer. Metodfilosofi är den första nivån som behandlar grundläggande 
filosofi om metodfrågor. Undersökningsmetod är den andra nivån. Denna tar upp 
principiella val som val av exempelvis fallstudie, litteraturstudie, enkäter etc. I den 
tredje och sista nivån, praktiskt tillvägagångssätt beskrivs mer konkreta val, exempelvis 
hur många intervjuer som gjorts och hur de har utförts. Beroende på de val som 
gjorts vad gäller metodfilosofi, undersökningsmetod och praktiskt tillvägagångssätt 
påverkas studiens giltighet och trovärdighet.  
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3.1 METODFILOSOFI 
Alla bär på antaganden om verkligheten och tankar om vad kunskap är, hur ny 
kunskap skapas och hur information bör samlas in och behandlas. Vilken 
grundläggande filosofi om metodfrågor en undersökare har, påverkar hur denne 
samlar in information och hur slutsatser dras (Björklund och Paulsson 2003).  

3.1.1 Förförståelse 
En del inom vetenskapsteorin och metodfilosofin är förförståelse. Med 
förförståelse menas att människan alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar (Gilje och Grimen 1992). Gilje och Grimen (1992) menar 
fortsättningsvis att förförståelse är nödvändigt för att ens kunna uppnå förståelse. 
Med detta menar de att för att exempelvis en text eller ett visst fenomen ska kunna 
tolkas, så krävs att den person som tolkar måste börja med idéer kring vad denne 
ska söka efter. Företagsekonomisk utbildning och intresse för redovisning påverkar 
med stor sannolikhet tolkningen av texter och olika fenomen inför studier som 
denna, exempelvis hjälper en ekonomisk bakgrundskunskap till att förstå området 
för studien i sig. Kunskaperna i detta ämne har erhållits i samband med studien, då 
det inte fanns någon fördjupad kunskap i exempelvis hur styrelsearbetet i företag 
egentligen fungerar, än mindre i fenomenet revisionsutskott. Risken föreligger dock 
att omtalade bolagsskandaler, den svenska bolagskodens massmediala 
uppmärksamhet, debatter kring revisorns oberoende etc. har påverkat sättet att 
tolka informationen. Detta kan t.ex. leda till en viss misstänksamhet, skeptiskt 
förhållandesätt och försiktighet vad gäller uttalanden från bolag. Gilje och Grimen 
(1992) poängterar att det omedvetna bör tas i beaktande vid tolkningen av ett 
fenomen. Alla delar i förförståelsen är inte uttalade, utan istället är det många 
omedvetna komponenter som kan styra ens tolkningar. Även om det inte går att 
reda ut vad den omedvetna förförståelsen kan vara bör det dock nämnas i 
sammanhanget. Förförståelsen är också reviderbar, vilket innebär att den förändras 
genom nya erfarenheter och händelser (Gilje och Grimen 1992). Att förförståelsen 
är reviderbar bidrar bl.a. till att ömsesidig förståelse mellan människor uppnås, men 
leder även till att det kan ha effekter på sättet att tolka. I uppsatssammanhanget kan 
detta hjälpa att uppnå ny förståelse för vissa fenomen, samtidigt som det negativt 
kan påverka tolkningen om studien blir påverkade av exempelvis intervjuer.  

3.1.2 Slutsatser 
Thurén (1991) anser att slutsatser kan dras på två sätt, genom induktion och 
deduktion, där den förra bygger på empiri och den senare på logik. Paulsson (1999) 
menar att en uppsatsskrivare som använder sig av induktion startar i verkligheten 
(empiri) och skapar utifrån denna [verkligheten] teorier och modeller. Att använda 
sig av en deduktiv ansats innebär istället att undersökaren startar med att studera 
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teorier för att sedan tillämpa dessa på verkligheten (ibid.). Lundahl och Skärvad 
(1999) anser att analys och uttolkning av fallstudier (mer om detta se Avsnitt 2.2.2 
Fallstudier) ofta inte är en renodlad induktiv eller deduktiv metod utan att metoden 
snarare är ett växelspel mellan teori och empiri. De tydliggör detta växelspel med 
nedanstående figur: 

Figur 1: Teoriutveckling – ett växelspel mellan teori och empiri (Lundahl och Skärvad 1999:195) 

 
Denna bild stämmer väl överens med hur arbetet i denna studie har utvecklats. 
Med andra ord går det inte säga att denna studie tar en renodlad deduktiv eller 
induktiv ansats utan växlar istället mellan de båda. 
 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

3.2.1 Undersökningens upplägg 
Problemställningen påverkar en undersöknings upplägg, vilket innebär att upplägg 
ser olika ut beroende på hur saker och ting har problematiserats (Jacobsen 2002). 
Jacobsen (2002) menar vidare att det är viktigt för en uppsats giltighet att ta 
ställning till upplägget och klassificera upplägget efter två dimensioner; brett eller 
djupt, beskrivande eller förklarande. 
 
Breda och djupa undersökningar 
En fråga som forskare bör ställa sig är om undersökningen skall vara bred eller 
djup. En djupare undersökning av många egenskaper hos en enskild enhet kallas 
för fallstudie och är ett intensivt upplägg. Till motsats kan enskilda variabler 
undersökas hos många enheter vilket då är ett extensivt upplägg, dvs. en bredare 
undersökning. Vad som skiljer dessa upplägg från varandra är främst möjligheten 
till generaliserbarhet i resultatet. Vid intensivt upplägg är exempelvis möjligheten till 
att dra allmängiltiga slutsatser mindre än vid extensiva upplägg (Halvorsen 1992). 
Denna studie kommer mer att gå på djupet än att försöka undersöka så många 
enheter som möjligt. (Om studiens generaliserbarhet se Avsnitt 7.1.3 Validitet och 
allmängiltighet) 
 
Beskrivande och förklarande undersökningar 
Den andra dimensionen, som Jacobsen (2002) nämner, är frågan om studien skall 
vara beskrivande och/eller förklarande. En beskrivande problemställning 

Forskningsfråga Teoriutveckling

Empirisk förankring

TEORI

Forskningsfråga Teoriutveckling

Empirisk förankring

TEORI
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formuleras ofta genom ”hur”- frågor och beskrivningen är ofta begränsad i tiden 
och till att säga något om ett tillstånd vid en given tidpunkt. En förklarande 
problemställning formuleras istället genom ”varför”-frågor. Med en förklarande 
problemställning är det orsakerna till det som händer som skall undersökas och 
målsättningen är exempelvis att förklara varför det finns skillnader och likheter 
(Ibid). Denna studie består av både ”hur”- och ”varför”-frågor. Baserat på 
resultatet, varför företag väljer att inrätta revisionsutskott, kommer studiens ”hur”-
frågor att besvaras. Enligt Jacobsen (2002) lägger intensiva fallstudier som är 
beskrivande ofta tyngdpunkten på att redogöra för en speciell situation eller 
sammanhang. I denna studie läggs tyngdpunkten på ”fenomenet” revisionsutskott 
och hur de fungerar, vilket än en gång talar för att en intensiv studie är att föredra.  

3.2.2 Fallstudier 
Yin (2003) menar att det är svårt att definiera vad en fallstudie egentligen är. Ofta är 
definitionen endast en upprepning av de områden, i vilka fallstudierna har 
applicerats, exempelvis ett beslut, organisationer, processer och program och kan 
ses som en empirisk forskning som undersöker fenomen i sin verkliga kontext. Att 
endast studera ett fall är vidare något som Yin (i Lundahl och Skärvad 1999) anser 
vara en bra metod om det är en teori som skall prövas, om fallstudien på något sätt 
är unik eller om fallstudien representerar något fenomen som tidigare inte varit 
möjligt att studera. I denna studie har valet gjorts att undersöka revisionsutskott. 
Revisionsutskott är en relativt ny företeelse i Sverige och lite har skrivits och 
forskats kring det. Som framgår av inledningen är studiens syfte att undersöka hur 
ett revisionsutskott kan fungera i ett svenskt börsnoterat företag idag, tiden innan 
det finns lagar och regler som föreskriver ett inrättande. Det är dock svårt att 
definiera vad en fallstudie är för något. Handlar studien ens om ett fall? Utifrån en 
figur av Jacobsen (2002) kan tolkningen av denna studie illustreras. I figuren 
använder sig Jacobsen (2002) av nivåer. De tre första nivåerna (revisionsutskottet, 
styrelsen och fallföretaget) kan ses som fall - med hjälp av ett fallföretag ämnar 
studien att undersöka hur ett revisionsutskott kan fungera i praktiken. De två 
högsta nivåerna är för omfattande för att en studie av dessa skall kunna kallas en 
fallstudie. Det handlar snarare om kvantitativa studier. Denna studie stannar istället 
vid fallföretaget. 
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Trots att fallstudier är en bra metod för att studera komplexa situationer 
understryker Lundahl och Skärvad (1999) vikten av att fallstudien måste fokuseras. 
Med att fokusera menas dock inte att det exempelvis räcker att endast koncentrera 
sig på ett fall, utan studien måste avgränsas och inriktas på de aspekter som är 
relevanta med utgångspunkt från undersökningens syfte och teoretiska 
utgångspunkter. Med hjälp av tydliga avgränsningar samt argumentationer kring 
valda teorier hoppas en ”fokuserad” fallstudie uppnås. 

3.2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika metodansatser. Vid användning av en 
kvantitativ metod samlas data oftast in genom frågeformulär med öppna eller givna 
svarsalternativ och informationen omvandlas till siffror och mängder för att kunna 
behandlas statistiskt (Holme & Solvang 1991). Undersökaren håller därmed ett 
avstånd till det undersökta och beskriver och förklarar det undersökta. Väljer 
undersökaren istället att använda sig av en kvalitativ metod är det dennes tolkning 
av informationen som står i fokus. Genom öppna intervjuer mellan respondent och 
undersökare observerar undersökaren fenomenet inifrån och beskriver samt 
försöker att förstå det undersökta (Ibid.). Valet mellan en kvalitativ eller en 
kvantitativ ansats bestäms med andra ord av de forskningsfrågor som ställs (Kvale 
1997). 
 
I denna studie lämpar sig intervjuer och en kvalitativ ansats bättre för att uppfylla 
uppsatsens syfte. Som tidigare nämnts leder kvalitativa datainsamlingsmetoder till 
en öppenhet som ger möjlighet till obegränsade svar. Öppenheten leder dessutom 
till nyanserade svar, närhet och flexibilitet. Med flexibilitet menas det faktum att 
problemställningen kan ändras under undersökningens gång, beroende på hur 
mycket information som har samlats in. (Jacobsen 2002) 
 

3.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Intresset för den här studien väcktes vid en gästföreläsning vid Linköpings 
Universitet om corporate governance under hösten 2004. Efter diskussioner med 
gästföreläsaren om diverse intressanta undersökningsområden växte den aktuella 
problemställningen fram. 

Figur 2: Nivåer på undersökningsenheten
(Baserad på Jacobsen (2002:96)) 

SVENSKA BÖRSNOTERADE BOLAG MED REVISIONSUTSKOTT

FALLFÖRETAGET

STYRELSEN

REVISIONS-
UTSKOTTET 

SVENSKA BOLAG EJ NOTERADE UTOMLANDS
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3.3.1 Informationssökning 
För att få en djupare förståelse för innebörden av revisionsutskott börjades på ett 
tidigt stadium studier av den litteratur, de forskningsrapporter och artiklar som 
skrivits kring ämnet samt den debatt som har förts i svenska medier om 
revisionsutskott. Sökningar gjordes i databaser som Affärsdata, Business Source 
Elite och EBSCOHOST. Även sökmonitorer, som Google, har använts samt 
facktidskrifter och äldre uppsatser. Ett seminarium besöktes även hos Ernst & 
Young i Stockholm om effektiva revisionsutskott. Då revisionsutskott är en relativ 
ny företeelse i svenska bolag har även den diskussion som förs på den 
internationella arenan studerats.  
 
Artiklar etc. som exempelvis har publicerats i kända svenska eller internationella 
tidsskrifter, har noga valts ut så sätt uppnå tillförlitlighet. Då revisionsutskott är ett 
fenomen som ofta diskuteras i olika sammanhang, måste hänsyn tas till 
sammanhanget och syftet med artikeln i fråga. Ett urval kan som sagt redan ha 
gjorts, varför det har krävts ett kritiskt förhållningssätt till vissa artiklar. Även vem 
som har skrivit artikeln har givetvis varit viktigt i urvalet. (Mer om detta i avsnitt 7.2 
Källkritik) 

3.3.2 Urval 
Val av fallföretag 

 
”Den största svårigheten, vid val och beslut av lämplig analysenhet, är att 
bestämma vad det är du vill kunna fastslå i slutet av studien.” 

(Egen översättning) 
 

[”The key issue in selecting and making decisions about the appropriate unit of analysis is to 
decide what it is you want to be able to say about at the end of the study.” (Patton, M. Q. s 
229 2002) ] 

 
Detta citat är viktigt att ha i åtanke vid val av hur en studie skall genomföras. Vid 
starten av denna uppsats diskuterades möjligheten att intervjua olika företag för att 
på så sätt svara på studiens syfte. Efter överläggningar drogs slutsatsen att det bäst 
lämpade sig att använda sig av ett fallföretag. En genomgång av börsföretagen på 
Attract-40-listan gjordes för att välja fallföretag. Efter att ha identifierat de företag 
med revisionsutskott skickades förfrågningar ut till dessa om de var villiga att ställa 
upp i studien. Då företagen inte lämnar ut så mycket information om sina 
revisionsutskott på sina hemsidor kunde inte revisionsutskottens utseende studeras 
vid valet av fallföretag utan utskicken baserades endast på om de hade ett utskott 
eller inte. Kontakt knöts med fallföretaget i fråga. Denna urvalsmetod kan likna den 
metod som Patton (2002) kallar ”purposeful random sampling” då studien inte själv 
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styrde valet av företaget utan slumpen spelade en stor roll i valet. En annan metod 
som dock hade kunnat passa denna typ av studie är ett s.k. typiskt urval, eller som 
Patton (2002) kallar det, ”typical case sampling”. Den stora faran med den metoden är 
dock då det fall som valts, inte visar sig vara något typiskt fall. Då alla företag är 
unika och revisionsutskott är en relativt ny företeelse i Sverige skulle det kunna vara 
svårt, eller rent av omöjligt, att hitta ett svenskt företag som helt säkert skulle kunna 
klassas som typiskt.  
 
Val av respondenter 
Efter att ha valt fallföretag koncentrerades arbetet på att välja ut lämpliga 
respondenter. Då revisionsutskottet är en arbetsgrupp under styrelsen, dvs en del 
av ett bolagsorgan, ansågs fallföretagets andra bolagsorgan intressanta att intervjua, 
då det framför allt är dessa som är i kontakt och blir påverkade av ett 
revisionsutskott. Följande figur schematiserar förenklat bolagsorganen: 
 

 
Figur 3: Schematisk bild av bolagsorganen för val av respondenter 

 
Då bolagsstämman består av ett företags aktieägare var detta organ svårt att 
intervjua, då valet av respondent skulle vara mycket svårt att avgöra, varför detta 
valdes bort. Istället koncentrerades studien på styrelsen, revisionsutskottet, 
ledningen och revisorn. I samråd med fallföretaget valdes representanter för varje 
bolagsorgan ut. Det blev en respondent för varje bolagsorgan. Efter otaliga försök 
att boka en intervju med en av styrelseledamöterna fick strategin dock läggas om 
och styrelsens ordförande som dessutom är utskottsmedlem intervjuades i 
egenskap som både styrelse- och utskottsrespondent. Styrelseordförande har dock 
varit ordförande i styrelsen sedan 1990 och är en erfaren företagsledare, varför han 
ansågs kunna skilja på sina åsikter kring utskottets och styrelsens arbete. I samråd 
med fallföretaget och uppsatsen handledare togs beslutet att dessa tre personer var 
tillräckligt för studiens empiriska del. 
  
Datainsamling - intervjuerna 
Med tanke på studiens syfte gjordes valet att intervjuer bäst lämpade sig för studien 
och valet blev individuella intervjuer (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) nämner även 

Bolagsstämma

Ledningsgrupp

RevisionsutskottStyrelse
Revisor

Bolagsstämma

Ledningsgrupp

RevisionsutskottStyrelse
Revisor



METOD 
        
 

 14

gruppintervjuer som en intervjumetod. Att exempelvis intervjua ett revisionsutskott 
i sin helhet hade varit intressant, men risken skulle då föreligga att de intervjuade 
blir alltför försiktiga i sina svar.  
 
Lantz (1993) menar att ett av de vanligaste felen en forskare gör, är att börja 
insamlingen av det empiriska materialet för tidigt. Då undersökningen bygger på de 
teorier, rekommendationer och lagar som finns kring revisionsutskott var det 
viktigt att det fanns mycket kunskap inom detta område innan intervjuerna 
genomfördes. (se Avsnitt 2.3.1 Informationssökning) Intervjuerna förlades därför 
till halvtid av undersökningen.  
 
Inför studien gjordes valet att göra telefonintervjuer, då respondenterna var mycket 
upptagna samt befann sig på olika orter. Risken med telefonintervjuer som 
Jacobsen (2002) ser det, är att de kan tendera att bli opersonliga och att den som 
intervjuar inte på samma sätt kan observera respondentens kroppsspråk och 
sinnesstämning. Är frågorna dessutom av den öppna karaktären är telefonintervju 
av många inte ansett lämpligt (Ibid.) Intervjuerna i denna studie var dock av den 
strukturerade karaktären. Frågorna planerades noga utifrån valda teorier och 
sammanställdes innan intervjuerna. Frågorna skickades även via mail till 
respondenterna, så att de kunde läsa igenom dem innan. Intervjuerna genomfördes 
också med hjälp av högtalartelefon för att med hjälp av diktafon kunna spela in 
dem. Genom att spela in intervjun behövdes inte koncentrationen läggas på 
anteckningar, samtidigt som en exakt återgivelse av intervjun kunde ges genom 
transkribering till löpande text. Då det under transkriberingen av revisorns intervju 
framkom vissa frågetecken vad gäller några frågor genomfördes en kompletterande 
intervju med denne för att säkerställa att inga missförstånd uppkom. 
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4 REFERENSRAM 

 
Referensramens syfte är att ge läsaren en teoretisk bakgrund till och förståelse för 
revisionsutskottet och dess funktion. Teorierna kommer senare att ligga till grund för analysen av 
studiens problem. Kapitlet är uppdelat i fyra delar; vilka kommer att tydliggöras mer nedan. 
        
 
Många faktorer kan ligga till grund för inrättandet av ett revisionsutskott, hur det 
ser ut och hur det fungerar. Flera studier som exempelvis Menon och Williams 
(1994), Collier och Gregory (1999) samt Bradbury (1990) visar bl.a. att företagets 
storlek, antalet ledamöter i styrelsen och den interorganisatoriska ägarstrukturen 
(intercorporate ownership) är av stor vikt för ett inrättande av revisionsutskott. I 
figuren nedan presenteras de faktorer som kommer att behandlas i denna studie 
och en förklaring varför just dessa har valts ut följer efter figuren. 
 

 
1. CORPORATE GOVERNANCE – ÄGARSTYRNING 
Detta avsnitt kan ses som en bakgrund för att förstå behovet av revisionsutskott. Hur 
ägarstyrning fungerar i allmänhet är viktigt för att förklara varför fenomenet revisionsutskottet 
har växt fram och varför det behövs i aktiebolag. Då revisionsutskotten har vuxit fram i USA och 
Storbritannien är det även viktigt att förklara skillnaderna mellan dessa system och det svenska. 
2. FÖRETAGSSPECIFIKA FAKTORER 

1. 
Corporate 

Governance - 
ägarstyrning 

3. 
Lagar,  

rekommendationer  
och praxis 

REVISIONSUTSKOTT

 
2. 

Företagsspecifika 
faktorer 

4.  
Informationsflöden   
& kommunikation 

Figur 4: Referensramens uppbyggnad  
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De företagsspecifika faktorerna kan hjälpa till att förstå behovet av revisionsutskott i ett svenskt 
bolag. I och med att revisionsutskott inte är något som föreskrivs enligt lag, kan det finnas andra 
faktorer som ligger bakom inrättandet, exempelvis bolagets storlek, verksamhet och ägarstruktur. 
3. LAGAR, REKOMMENDATIONER OCH PRAXIS 
Svenska lagar och rekommendationer som behandlar revisionsutskott är inte lika vitt utbredda 
som i exempelvis USA, en svensk standard existerar inte. Genom att sammanfatta befintliga lagar 
i USA och Storbritannien samt de svenska lagar, rekommendationer och den praxis som 
förekommer, kan en bild av hur ett revisionsutskott ”skall se” ut, ges. 
4. INFORMATIONSFLÖDEN OCH KOMMUNIKATION 
Informationsflöden och kommunikationen i ett bolag är också en förklarande faktor till varför ett 
revisionsutskott inrättats, men också hur det fungerar. Graden informell kommunikation kan 
exempelvis förklara hur väl revisionsutskottet fungerar i praktiken. 

 

4.1 CORPORATE GOVERNANCE - ÄGARSTYRNING 
Det moderna sättet att se på corporate governance växte fram i USA under 1980-
talet. Fenomenet kom som en reaktion på de amerikanska allt mäktigare 
bolagsledningarna och kritiken framfördes främst av de institutionella ägarna. Efter 
ett antal stora bolagsskandaler i främst Storbritannien kom genombrottet även i 
Europa. Utvecklingen har därefter gått snabbt framåt och alltfler länder har 
utarbetat koder för ägarstyrning. I EU har arbetet kring corporate governance 
pågått på i flera år. (SOU 2004:46) 
  
Detta avsnitt syftar till att läsaren skall förstå den bakomliggande diskussionen 
kring corporate governance debatten och visa hur olika ägarstrukturer leder till att 
ägarstyrningen ser olika ut i olika länder. Avsnittet kommer därför inte att explicit 
användas i empiri och analys. 

4.1.1 Internationella corporate governance-system 
Vad gäller ägarstyrningen internationellt sett, så skiljer den sig mellan olika länder. 
Ofta brukar åtskillnaden göras mellan de angloamerikanska (USA och 
Storbritannien) och de kontinentaleuropeiska (t.ex. Tyskland) corporate 
governance-systemen. Ibland kan systemen även skilja sig inom ett land, men de 
tydligast systematiska skillnaderna går att finna mellan exempelvis USA och 
Tyskland. Det finns alltså vissa klara skillnader, varav främst två framgår i denna 
studie och det är skillnaden i ägarstrukturens utseende samt regelverket vad gäller 
bolagens organisation. (SOU 2004:46) 
 
Ägarstrukturen i de angloamerikanska bolagen har en långtgående ägarspridning, 
medan de kontinentaleuropeiska karaktäriseras av ett koncentrerat ägande, dvs. ett 
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fåtal stora ägare. När det kommer till bolagets organisation och då särskilt 
ledningsorganen, pratas det om monistiska och dualistiska ledningsmodeller. Som hörs på 
namnet innebär en monistisk ledningsmodell att det endast finns ett ledningsorgan, 
vilket i exempelvis Storbritannien innebär att det högsta beslutande organet, 
bolagsstämman, utser styrelsen som får ansvara för bolagets ledning. Dess mandat 
bestäms av bolagsstämman och det finns inga närmare lagar och regler för hur 
styrelsen skall jobba. Ett verkställande organ som är skilt från styrelsen 
förekommer inte. Styrelsens ledamöter utses oftast ur bolagets ledning (executive 
directors), något som har diskuterats i corporate governance-debatten. Reglerna för 
sammansättningen har dock ändrats under de senaste åren. I och med The 
Combined Code (se mer nedan om denna i Avsnitt 3.3.2), måste numera en 
majoritet av styrelseledamöterna vara icke-anställda, något som inte var fallet 
tidigare. I stor utsträckning rekryterades styrelseledamöterna tidigare ur bolagets 
ledning. I Tyskland, som representerar den dualistiska ledningsmodellen, har 
ledningsfunktionen delats upp på två organ, ett verkställande (Vorstand) och ett 
övervakande (Aufsichtsrat). Även här är bolagsstämman det högsta beslutande 
organet och denna utser det övervakande organet och det övervakande utser i sin 
tur det verkställande. Mellan dessa två finns en sträng funktionsfördelning – det 
verkställande står för förvaltningen och det övervakande skall kontrollera det förra 
organets arbete och kan sällan ingripa i den direkta ledningen av bolaget. 
Långtgående regler finns vad gäller de anställdas representation i ledningen. (SOU 
2004:46) 

4.1.2 Corporate governance i Sverige 
Många menar att det svenska systemet vad gäller ägarstyrning ligger mittemellan de 
ovannämnda ”extremerna”, genom att ägarstrukturen påminner om den 
kontinentaleuropeiska, dvs. ett fåtal stora ägare. Trots starka ägare har Sverige 
också en mycket aktiv marknad för företagskontroll och på många sätt påminner 
detta snarare om den angloamerikanska. Den svenska lagstiftningen gällande 
aktiebolag, har sitt ursprung i den tyska rätten (som har en dualistisk modell), trots 
detta har Sverige snarare en monistisk modell som präglar ledningsorganisationen. 
(SOU 2004:46)  

4.1.3 Jämförelse av olika system 
I Carlsson (1997) illustreras olika corporate governance-system i en modell med 
syfte att tydliggöra skillnaderna mellan det angloamerikanska och det svenska, då 
dessa är intressanta för studien. Nedan kommer modellen att beskrivas kort. 
 

- Som tidigare nämnts karaktäriseras den amerikanska styrelsen av ledamöter 
som samtidigt ingår i företagsledningen. Styrelsens ordförande är dessutom 
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Figur 5: Två corporate governance-system  (Baserad på Carlsson 1997:34) 

ofta samtidigt CEO, dvs. företagets högsta exekutiva chef. Trots att de 
amerikanska styrelserna fortfarande till stor del utgörs av personer ur 
företagsledningen, har styrelsen fått en alltmer självständig ställning genom 
flera externa ledamöter, därav pilen. (Carlsson 1997) 

 
- Den svenska styrelsen är helt självständig och består av externa ledamöter, 

likaså styrelseordföranden. Pilen visar att styrelseordföranden har fått en allt 
större roll i ledningen av företaget. Även den svenska VD:n är självständig i 
förhållande till styrelsen. VD:n är dessutom den högsta exekutiva chefen. Till 
skillnad från andra länder befinner sig även den svenska VD:n närmare den 
operativa verksamheten. (Carlsson 1997) 

4.1.4 Oberoendeproblemet och behovet av revisionsutskott 
Revisionsutskottet är en företeelse som främst förekommer i den angloamerikanska 
företagskulturen, där som sagt roll- och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen 
ser annorlunda ut än i Sverige. I och med att styrelsen till stor del består av 
anställda i bolaget, dvs. representanter ur företagsledningen uppstår ett 
oberoendeproblem. Vad som sker är att ledningen är med och bestämmer vem som 
ska granska dem, då det är styrelsen som utser bolagets revisorer. Detta problem 
har funnits lika länge som aktiebolaget som associationsform och är därför inte ett 
nytt fenomen. Det förklarar också varför revisionsutskottet har funnits längre i 
exempelvis USA, då en av deras viktigaste uppgifter är att utse revisorerna. I 
debatten kring corporate governance och om åtgärderna som satts in för att 
förbättra tilltron till bolagens finansiella rapportering har främst frågor om 
rapportering, intern kontroll och revisorsrelationer etc. diskuterats. Genom att sätta 
upp krav på upplysningar, försöka att tydliggöra styrelsens ansvar och 
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rollfördelningen mellan styrelse och revisor har regelverket i främst USA och 
Storbritannien ämnat öka transparensen i bolagen. Flera av dessa regler behandlar 
fenomenet revisionsutskottet. (SOU 2004:47) 
 
Svenska aktiebolag har alltså inte denna typ av oberoendeproblem. Den 
internationella utvecklingen går dock mer och mer mot inrättandet av 
revisionsutskott, varför det också har skapats ett behov i svenska bolag. Förutom 
att stå sig i internationella sammanhang kan inrättandet av ett revisionsutskott höja 
kvaliteten på intern kontroll, finansiella rapporter och revisionen. 
Kommunikationen mellan bolagsorganen kan förbättras och likaså revisorns 
oberoende av företagsledningen. (SOU 2004:47) 
 

4.2 FÖRETAGSSPECIFIKA FAKTORER 
Som nämndes i inledningen har studier gjorts med syftet att undersöka varför 
revisionsutskott inrättas och hur det ser ut och arbetar. Förutom det 
oberoendeproblem som diskuterades i Avsnitt 3.1.4 så har dessa studier kommit 
fram till ytterligare anledningar varför företag väljer att inrätta revisionsutskott. 
Pincus et al (i Collier och Gregory 1999) kom bl.a. fram till att storleken på 
företaget, styrelseledamöternas röstandel och hur omsatta företagets aktier är, kan 
förklara ett frivilligt inrättande av revisionsutskott. Bradbury (1990) förklarar 
samma sak [inrättandet] med styrelseledamöternas uppmuntran till ett inrättande, 
antalet medlemmar i styrelsen och den interorganisatoriska ägarstrukturen. I flera 
amerikanska studier bekräftades förklaringsvariabeln proportionen av anställda och 
icke-anställda ledamöter i styrelsen, något som dock ej kan vara fallet i Sverige. De 
företagsspecifika faktorer som kommer att behandlas i denna studie är verksamhet, 
storlek, börsnoteringar, internationella förbindelser samt ägarstruktur.  

4.2.1 Storlek och verksamhet  
Något som har diskuterats mycket vid framtagandet av en svenska kod har varit de 
mindre företagens roll. Diskussionen kring corporate governance har främst 
betydelse i bolag med bred ägarspridning, varför exempelvis den kommande 
svenska koden också främst riktar sig till större bolag noterade på börser eller 
auktoriserade marknadsplatser. (Svensk kod för bolagsstyrning) Förhoppningen är 
dock att en svensk standard skall spridas även bland de mindre. Att ha en bra och 
fungerande ägarstyrning kräver dock också stora resurser. I den slutgiltiga koden 
bestämdes att det skall finnas utrymme för förenklingar och då speciellt för de 
mindre bolagen, just p.g.a. att reglerna kan bli resurskrävande. Exempelvis skall det 
vara godtagbart att de mindre redovisar relativt stora och många avvikelser från 
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reglerna enligt principen ”följ eller förklara” (mer om denna se Avsnitt 3.4.2). 
(Svensk kod för bolagsstyrning)  
Collis et al (2004) undersöker sambandet mellan behovet av revision och storleken 
på bolaget och menar att utifrån ett agentteoretiskt perspektiv torde ett mindre 
bolag, som ofta är familjeägt, ha ett mindre behov av revision och kontroll. Detta 
grundar Collis et al (2004) på att, i ett mindre bolag förekommer en liten delegering 
av kontroll, varför problem med informationsasymmetri inte blir lika stor. Därmed 
minskar behovet av kontroll genom revision (agentteorin kommer att diskuteras 
mer ingående längre fram i referensramen under Avsnitt 3.4.2). Revisionsutskottet 
är ett kontrollorgan och med storleken på ett bolag kan också behovet av ett 
revisionsutskott tänkas öka. Resultat från vissa studier talar dock emot detta och 
påvisar istället att storlek inte spelar någon roll vad gäller exempelvis frivilligt 
inrättande av revisionsutskott (Collier och Gregory 1999). Detta syns speciellt i 
praktiken då det i Sverige också har visat sig att alltfler mindre bolag valt att inrätta 
revisionsutskott (SOU 2004:47).  
 
Ask och Ax (1997) tar i sin avhandling upp ett antal situationsfaktorer, både interna 
och externa, som de anser kan påverka interna förhållanden i företaget och behovet 
av kontroll. En av dessa är branschtillhörighet som påverkar behovet av 
samordning av företaget samt vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. En 
annan faktor som Ask och Ax (1997) nämner är företagets omgivning, där 
osäkerhet och heterogenitet är tecken på att ytterligare kontroll behövs.   

4.2.2 Börsnoteringar och internationella förbindelser 
Var och om bolaget är börsnoterat spelar en roll för om ett revisionsutskott skall 
inrättas, om det behövs och hur det skall se ut. Pincus et al (i Collier och Gregory 
1999) kom fram till att börsnoteringen kan vara en förklarande faktor till 
revisionsutskottets inrättande och funktion. Studien visade att då bolagets aktier var 
bland de mest handlade på NASDAQ, så var det också troligt att bolaget valde att 
inrätta ett revisionsutskott. 
 
Är ett bolag noterat på utländska börser måste det även anpassa sig till dessa. Har 
ett bolag sin hemvist i ett annat land än Sverige, är detta lands kod för ägarstyrning 
gällande (Svensk kod för bolagsstyrning). Med andra ord kan ett svenskt bolag 
tvingas att anpassa sig till exempelvis amerikanska regler som har hårda krav och 
straff om inte deras regler följs. 
 
Internationella förbindelser i form av exempelvis utländska investerare eller 
storkunder kan också vara faktorer som påverkar ett revisionsutskott. Då 
revisionsutskott funnits länge i de angloamerikanska marknaderna, kan det vara 
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viktigt för svenska bolag att höja förtroendet för svenska bolag (Svensk kod för 
bolagsstyrning).  

4.2.3 Ägarstrukturen 
Uppmärksamheten kring aktieägarnas betydelse för bolaget har blivit allt större, 
både på nationellt och internationellt plan. Aktieägarna är de som satsar kapital i 
bolaget, men är också dess yttersta företrädare och viktiga för bolagets utveckling. 
(Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 2003) Aktieägarna är också de som på 
bolagsstämman tar det slutgiltiga beslutet. 
 
Problemet vid separation av ägande från kontroll 
I mindre bolag är ägande och makt nära sammankopplade – ägarna fattar besluten 
om företagets verksamhetsinriktning och bär också företagets risk tillsammans. I 
större företag måste arbetet delas upp och detta görs ofta till dem som har viss 
specialisering, tex. de med ledningskompetens, kapitalförsörjning etc. I och med 
aktieägarna delegering och anförtroendet till styrelse och verkställande direktör, 
avsäger de sig möjligheten att direkt delta i bolagets arbete. Få beslut inkluderar 
aktieägarna och rör sällan företagets inriktning. (Bergström och Samuelsson 2001) 
 
Förhållandet mellan minoritet och majoritet 
Bland svenska börsnoterade företag är det vanligt förekommande med ett 
koncentrerat ägande. En undersökning av ägarstatistiken i Sverige mellan 1991 och 
1997 visar att endast mellan 3 och 19 procent av företagen saknade en aktieägare 
som hade 25 procent eller mer av rösterna. På den amerikanska marknaden är 
proportionerna istället tvärtom – ca 87 procent av aktierna är spritt ägda. Även om 
kontrollaktieägare minskar de problem som kan uppstå då ägarna delegerar ut 
kontrollen till andra, uppstår dock annat ett problem och det är en eventuell 
intressekonflikt mellan minoritet och majoritet. (Bergström och Samuelsson 1991) 
 
Enligt Bergström och Samuelsson (2001) är det vanligt med 
majoritetskonstellationer bland svenska börsnoterade bolag. Risken föreligger att 
majoriteten kan komma att utnyttja sin makt och fatta beslut som inte följer 
bolagets intressen. Skulle en ägare inneha mer än 50 procent av rösterna kan denne 
själv utse styrelsen och på så sätt knyta en lojal VD till sig. På detta sätt kan 
beslutsfattandet styras av en ägares intressen. En kontrollaktieägare kan därför 
tendera att få igenom beslut som främjar dennes egen välfärd, att inte ha samma 
syn på bolagets kostnader och därför ta ut vissa förmåner samt vara mindre 
risktolerant. Även övervakningen av ledningens beslutsfattande kan komma att 
påverkas av en majoritetsägare. Styrelsen skall vara oberoende den operativa 
ledningen, men utifrån minoritetens perspektiv borde den även vara oberoende de 
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stora ägarna, något som inte är så troligt med ett koncentrerat ägande. (Bergström 
och Samuelsson 2001) 
 
Fördelarna med att ha ett fåtal stora ägare är att det, som tidigare nämndes, kan 
minska agentproblemen som uppstår vid separationen av ägande från kontroll. 
Detta genom att involvera sig i styrningen och kontrollaktiviteter. Även Kaplan och 
Minton (i Gillan och Starks 2003) menar att de stora aktieägarna, genom att bidra 
med en viss styrfunktion, kan öka vinsten i ett bolag. Vissa menar också att stora 
ägare i styrelsen kan associeras med stramare kontroll över ledningen. (Gillan och 
Starks 2003) 
 
Institutionella ägare 
Styrmekanismerna i ett bolag kan vara interna och externa. En växande och viktig 
extern kontrollmekanism är institutionella investerare. Dessa har potentialen att 
påverka ledningens aktiviteter genom såväl ägarskapet som genom handeln med 
aktierna. Den indirekta påverkan, genom handeln med aktierna, kan vara väldigt 
stark, då de som grupp kan välja att inte gå in och investera i ett specifikt företag 
och på så sätt orsaka att företagets kapitalkostnad ökar. (Gillan och Starks 2003) 
 
Det är viktigt att skilja på privata och institutionella ägare, då de senare förvaltar 
kapital åt andra än sig själva. Det finns därför ett speciellt behov av information 
hos dessa ägare till deras uppdragsgivare vad gäller exempelvis principer för 
ägarinflytande och rösträtt. (Svensk kod för bolagsstyrning) I Sverige har alltfler 
institutionella ägare som fondbolag, försäkringsbolag och investmentbolag valt att 
utveckla egna ägarpolicies och i dessa informera om investeringsfilosofi och 
principer för utövande av aktiernas rösträtt (Kristiansson 2003, Svensk kod för 
bolagsstyrning). Exempelvis rekommenderar fondförvaltaren Robur att bolag bör 
ha ett revisionsutskott, något som kan komma att påverka bolag i deras arbete kring 
ägarstyrning (Roburs ägarpolicy i Kristiansson 2003). 
 

4.3 LAGAR, REKOMMENDATIONER OCH PRAXIS 
Den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) var den kod som först 
fick stor uppmärksamhet inom corporate governance debatten runt om i världen 
och koden har sedan instiftandet legat till grund för utformandet av flera av 
världens liknande koder. I Europa startade corporate governance debatten i 
Storbritannien. (Carlsson 1997) Trots, att det som tidigare påpekats, råder stora 
skillnader mellan den amerikanska och brittiska företagskulturen med den svenska, 
har dessa båda länders koder betytt mycket för Sverige och för svenska bolag med 
internationell verksamhet. Speciellt den brittiska koden, The Combined Code, har 
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varit viktig, då den till viss del har legat till grund för utformandet av den Svenska 
koden för bolagsstyrning (Thorell 2004). Då inte heller den svenska koden ännu 
har trätt i kraft, har svenska revisionsutskott till stor del påverkats av utländska 
standards.  
 
I följande avsnitt kommer den amerikanska och brittiska koden att presenteras 
först. Då de båda koderna på flera punkter uppvisar stora likheter vad gäller 
regleringen av revisionsutskottet kommer de efter presentationen att diskuteras 
tillsammans. Där det finns skillnader i regleringen kommer dessa att belysas. Efter 
genomgången av de två koderna kommer det svenska kodförslaget med 
kompletterande lagstiftningar att presenteras. Sist i avsnittet kommer en 
sammanställning av koderna visas. 
 
Hela Sarbanes-Oxley Act of 2002 går att finna på www.sarbanes-oxley.com. The 
Combined Code har en liknande hemsida och hela lagdokumentet går att studeras 
på www.fsa.gov.uk. När hänvisningar till paragrafer och sektioner görs så är de 
hämtade från de båda hemsidorna.   

4.3.1 Sarbanes Oxley Act of 2002  
Sommaren 2002 antogs lagen Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) i USA. Lagen syftar 
till att återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden, som efter flera 
bolagsskandaler hade blivit skadat, och garantera att företagens finansiella 
rapportering och annan information som lämnar bolagen är riktig (Svernlöv och 
Blomberg 2003). SOX har ett brett tillämpningsområde och tillämpas på alla 
företag som passar in under beskrivningen ”emittent” enligt den amerikanska 
värdepapperslagen Securites Exchange Act of 1934 (Svernlöv och Blomberg 2003). 
Definitionen på emittent är enligt FAR en ”utgivare av säkerhet”, vilket innebär att 
SOX är tillämplig på samtliga amerikanska och utländska företag som har 
inregistrerat aktier för handel på amerikansk börs eller marknadsplats. (Thorell 
2002). 
 
Revisionsutskottet utgör en relativt liten del av hela koden och behandlas framför 
allt under Section 301 ”Public Company Audit Committees” i SOX. Någon typ av 
guide och vägledning för företaget att följa vid inrättandet av revisionsutskott och 
för att uträtta arbete rätt i finns inte i koden. Dock har det vuxit fram en hel 
industri med olika guider, kurser, ”best practise” förslag, handböcker etc. som olika 
företag erbjuder för att hjälpa vid tillämpningen av koden. 
 
SOX har diskuterats mycket och lagen och ämnet väcker fortfarande starka känslor. 
Förutom kritiken om att koden skulle vara förhastad och slarvigt gjord har kritiken 
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främst riktats mot dess exterritoriala tillämpningsområde (Svernlöv och Blomberg 
2003). Redan under framarbetningen av koden, mötte Securities Exchange 
Commission3 (SEC) stark kritik från utländska bolag som menade att reglerna inte 
skulle vara konsekventa med deras nationella lagar. SEC tog dock inte hänsyn till 
bolagens vädjande om att slippa kraven, utan menade att inga undantag skulle göras 
(Greene 2002). 

4.3.2 The Combined Code 
Storbritannien har varit det land i Europa som har lett utvecklingen inom 
Corporate Governance debatten (Carlsson 1997). Liksom tanken med SOX är 
meningen med The Combined Code att öka investerarnas förtroende och koden tar 
speciellt sikte på styrelsens sammansättning, arbete och arvodering (Ibid.). Koden 
gäller framför allt brittiska aktiebolag på Londonbörsen och bygger på principen 
”följa eller förklara”. Principen är en självreglerande princip och innebär att de 
börsnoterade företagen kan välja mellan att antingen följa koden eller inte. (The 
Combined Code, Preamble 4, 2003). 
 
Liksom i SOX utgör revisionsutskottet en relativ liten del av hela koden. Något 
som dock skiljer den brittiska koden från den amerikanska är att den innehåller en 
praktisk vägledning, ”The Smith Guidance”, för hur arbetet i revisionsutskott skall 
utföras för att utskottet skall kunna nå sitt syfte. The Smith Guidance är en av tre 
”good practice”- dokument som lagen bifogar. De andra två ger förslag hur lagen 
skall tillämpas för att förbättra den interna kontrollen samt styrelsearbetet. 

4.3.3 Hur regleras revisionsutskottet i USA & Storbritannien? 
 
Syfte och definition av revisionsutskott 
Revisionsutskottet behandlas framför allt under Section 301 ”Public Company 
Audit Committees” i SOX, men går även att hittas under andra delar av lagen. 
Lagens definition och syn på ett revisionsutskott finns att finna under Section 205 
(58)(A) ”Conforming Amendements” där revisionsutskottet beskrivs som ett 
utskott som är tillsatt av och inom styrelsen. Dess syfte är att utöva tillsyn över den 
finansiella rapporteringsprocessen och revisionen i bolaget. Utses inget 
revisionsutskott så blir hela styrelsen automatiskt utsett till utskott. Medlemmarna i 
revisionsutskottet måste också vara ordinarie styrelseledamöter. (Sec. 205 (58)(B)). 
 
I The Combined Code regleras revisionsutskottet framför allt i Sektion C.3. Här 
görs dock ingen klar definition av vad ett revisionsutskott är, utan lagen föreskriver 
                                           
3 Den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Utfärdar bl. a tillämpningsföreskrifter för SOX. (Svernlöv 
och Blomberg 2003) 
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istället att styrelsen skall skapa ordningar för hur de skall höja kvaliteten i den 
interna kontrollen och den finansiella rapporteringen samt bidra till en effektiv 
revision genom att skapa en god relation med företagets externa revisorer, vilket 
kan uppnås genom att inrätta ett revisionsutskott. Revisionsutskottet skall med 
andra ord avlasta styrelsen med frågor som inte hör till dess ordinarie uppgifter, 
eller som är för omfattande för att styrelsen i sin helhet skall kunna sätta sig in i ett 
ämne. Genom att inrätta ett revisionsutskott kan styrelsen fortsätta med de 
övergripande frågorna, samtidigt som ett speciellt utsett organ säkerställer att 
bestämda principer vad gäller finansiell rapportering och internrevision efterlevs. På 
detta sätt uppnås en högre kvalitet på rapporteringen och internrevisionen. 
Inrättandet av revisionsutskottet är också ett försök att ändra 
kommunikationsmönstret mellan bolagets revisorer och bolaget. Kontakten skall gå 
ifrån att revisorn i många fall löpande enbart har kontakt med företagsledningen till 
att ha dessa kontakter med styrelsen och revisionsutskottet.  
 
Revisionsutskottets storlek 
I SOX definieras inte klart antalet styrelseledamöter som ett revisionsutskott skall 
innefatta. Den enda föreskriften som anges är att om inget utskott utses, så blir hela 
styrelsen automatiskt ett revisionsutskott (Sec. 205 (58)(A)). Däremot 
rekommenderar ”The Audit Committee Handbook” att ett revisionsutskott 
idealiskt skall ha tre till fem medlemmar (www.hm-treasury.gov.uk). Under denna 
punkt skiljer sig The Combined Code lite från SOX då de föreskriver att utskottet 
skall bestå av tre ledamöter. Beroende på bolagets storlek kan dock två ledamöter 
vara ett alternativ (C.3.1). 
 
Enligt The Combined Code är det viktigt att närvarorätten diskuteras, för enligt 
koden så är endast utskottets medlemmar tillåtna att närvara. Det finns dock 
undantagsfall då utomstående får delta om detta behövs. Det förväntas också att 
den externa revisorn samt finansdirektör deltar regelbundet. (The Smith Guidance 
(2.8)) I USA, där utskotten har förekommit under en längre tid, har det efter 
införandet av SOX och dess nya regler och krav, framkommit i studier att 
relationen mellan utskotten och finansdirektören har förbättrats (Morrow 2004). 
Numera träffas de nästan dagligen jämfört med den lilla kontakten som förekom 
innan. Morrow (2004) som är president i AICPA menar att det till och med 
kommer att ske ett paradigmskifte vad gäller interaktionen mellan 
revisionsutskottet och finansdirektören: Med olika bakgrunder och olika kunskaper 
inom områden kan finansdirektör och utskott komplettera varandra och skapa 
konkurrensfördelar för bolaget. Kommunikationen kommer att vara ännu tätare 
och det måste skapas en dialog och inte en envägskommunikation för att uppnå 
bästa strategiska resultat. 
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Oberoendekrav 
Begreppet oberoende behandlas av de båda koderna på likartat sätt och innebär att en 
ledamot i utskottet inte får, förutom i sin egenskap som utskottsmedlem eller 
styrelseledamot, ta emot någon som helst ersättning från bolaget (Sec. 301 (3)(A)). 
Utskottsmedlemmen får heller inte vara en till bolaget eller dess dotterbolag 
närstående person. SOX definierar dock inte närmare vad som avses med 
närstående person.  
 
Den amerikanska och brittiska hanteringen av anställda ledamöter, ställer som 
tidigare nämnt, till med vissa problem då det både i USA och Storbritannien är 
tillåtet att anställda i bolagen sitter med i företagens styrelser. Faktum är det att en 
stor del av styrelsen ofta består av anställda i ledningsgruppen, s.k. executive 
directors. Vissa undersökningar, t.ex. av Collier och Gregory (1999) visar att en 
närvaro av personer ur ledningen på revisionsutskottens möten kan påverka arbetet 
negativt. Kraven på ledamöterna har dock förändrats i USA, i och med att de måste 
vara oberoende i vidare mening, dvs. såväl icke-anställda som oberoende ledamöter 
av styrelsen. Styrelseordförande tillåts dock inte sitta med amerikanska och brittiska 
revisionsutskott.(SOU 2004:47) 
 
Ersättning 
Thorell (2002) menar att ett sätt att mäta revisionsutskottets oberoende till 
ledningen och vilken betydelse utskottets arbete anses ha, är att undersöka 
ersättningen för ledamotskapet i utskottet. I exempelvis USA skall varje medlem i 
revisionsutskottet erhålla ersättning för det jobb de lägger ner på arbetet med 
utskottet (Sec. 301 (6)) Ofta erhåller ledamöterna i de amerikanska 
revisionsutskottet också dubbla styrelsearvoden för sitt arbete (Thorell, Blix och 
Molin 2004). 
 
I The Combined Code rekommenderas också att revisionsutskottet skall erhålla 
arvode för det extra arbete som utskottsarbetet innebär. Bolaget bör bl.a. ta hänsyn 
till varje ledamots tid denne lägger ner på revisionsutskottet samt färdigheterna och 
värdet ledamoten bidrar med. Hänsyn bör dessutom tas till hur stort arvode andra 
styrelseledamöter erhåller. (The Smith Guidance(2.16)) 
 
Mötesfrekvens 
I varken SOX eller The Combined Code sägs det någonting uttryckligen om hur 
många gånger revisionsutskottet skall träffas under året. Dock tar de båda guiderna 
upp mötesfrekvensen. ”The Audit Committee Handbook” (www.hm-
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treasury.gov.uk) förespråkar att amerikanska utskott skall träffas regelbundet och 
minst fyra gånger per år. I The Smith Guidance ((2.7)) föreskrivs det att det är 
revisionsutskottets ordförande som, i samråd med bolaget sekreterare, ska 
bestämma mötesfrekvensen för utskottet. Utifrån hur mycket arbete som krävs och 
vilket ansvar utskottet har bestäms antalet möten per år. Det rekommenderas att 
åtminstone tre möten bör hållas per år och då i samband med de finansiella 
rapporterna ( The Smith Guidance  (2.7)). 
 
Collier och Gregory (1999) anser dock att det inte är antalet möten som är 
intressant utan i stället antalet timmar som utskottet träffas under ett år. De menar 
att antalet möten inte säger något om vad som uträttas på mötena, utan 
argumenterar för att tiden de lägger ner på arbetet bättre förklarar detta. 
  
Revisionsutskottets arbetsuppgifter 
I de amerikanska och brittiska koderna koncentreras mycket av revisionsutskottets 
uppgifter kring den externe revisorn. Enligt SOX Sec. 301 och The Smith 
Guidance (4.13) är utskottet direkt ansvarigt för tillsättandet av bolagets revisorer 
samt ansvarigt för bestämmandet av deras ersättning och övervaka deras arbete. 
Utskottet skall också tillsammans med revisorerna gå igenom planering av 
revisionsarbetet, ta del av revisionsrapporter och följa upp de åtgärder som 
revisorerna har förslagit ( Svernlöv och Blomberg 2003). 
 
En annan viktig funktion som revisionsutskottet har i både USA och Storbritannien 
är att se till att uppgifterna i årsredovisningen är tillförlitliga. För att kunna göra 
detta krävs det att revisionsutskottet aktivt måste analysera informationen från 
företagsledningen och ha full förståelse för kritiska redovisningsfrågor i företaget. 
Medlemmarna i revisionsutskottet måste med andra ord ha tillräckligt med tid och 
intresse att sätta sig in i företagets olika finansiella rapporter. (Hecht 2002)  
 
Både den amerikanska och brittiska koden förespråkar vikten av att 
revisionsutskottet inrättar en skriftlig instruktion för utskottets roll, ansvar och 
arbetsuppgifter (Section 301(2) (C 3.2)).  
 
Kompetenskrav 
Kompetenskravet är något som vuxit fram i det amerikanska och brittiska 
regelverket efter hand, för att medlemmarna i utskottet skall ha tillräckligt med 
kunskap att kunna utföra de uppgifter som åligger revisionsutskottet. Bolagen 
måste meddela om en finansiell expert sitter med i revisionsutskottet och har 
företaget valt att inte tillsätta en finansiell expert måste detta och skälet därtill 
förklaras i årsredovisningen (Tufvesson Shuck och Nystrand 2002). För att 
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kvalificera sig som en finansiell expert måste en person uppfylla ett antal kriterier 
som Sec. 407 i SOX behandlar. Dessa är bl.a. att personen skall ha förståelse för 
US-GAAP4 och redovisningshandlingar, erfarenhet att ta fram, revidera, analysera 
och utvärdera redovisningshandlingar, kunskap om interna kontroller och rutiner 
för finansiell rapportering samt förståelse för hur ett revisionsutskott arbetar (Sec 
407 (B)(1-4)). Liknande krav på finansiell expert finns även i Storbritannien (The 
Combined Code C.3.1). Förutom regeln om en finansiell expert finns dock ännu 
inga andra direkta krav på specifika kunskaper.  

4.3.4 Den svenska koden för bolagsstyrning 
”Initiativet till att ta fram koden bygger på den gemensamma uppfattningen 
inom Förtroendekommissionen och Kodgruppen att det finns ett utrymme för att 
förbättra svensk bolagsstyrning och att en brett förankrad kod, som ger en 
samlad bild av god svensk praxis på området, kan bidra till att åstadkomma 
detta”  

(SOU 2004:46 p 1.1) 
I samband med Förtroendekommissionens analys av näringslivets förtroendefrågor 
identifierades vissa brister i den svenska ägarstyrningen. Samtidigt som 
Förtroendekommissionen under våren 2003 påbörjade ett projekt med att ta fram 
en svensk kod för ägarstyrning, diskuterades även liknande frågor i näringslivet. 
Förtroendekommissionen valde därför att i samverkan med näringslivet utarbeta 
koden. Arbetsgruppen som tillsattes, den s.k. Kodgruppen består därför av såväl 
representanter från kommissionen som från näringslivet (Aktuella medlemmar 
finns presenterade i Bilaga 3). Under våren 2004 publicerades Kodgruppens förslag 
till en svensk kod, med hoppet om att den skulle bli föremål för remissbehandling 
samt bred diskussion och debatt. (SOU 2004:46) 
 
Den slutgiltiga koden presenterades den 16 december 2004 och kommer att börja 
tillämpas den 1 juli 2005. Kodgruppen mottog efter vårens presentation av 
kodförslaget 78 remissvar, remissvar som gruppen försökt att ta hänsyn till i 
framtagandet av den slutgiltiga koden. Kritiken som koden främst fått i remissvaren 
har gällt småföretagens möjligheter att kunna tillämpa koden. Kodgruppen har 
därför fått backat på några punkter. Exempelvis skall småföretagen få alternativa 
procedurer och en av dessa procedurer gäller just inrättandet av revisionsutskott. 
Alternativet skall då bli att hela styrelsen, förutom VD, kan fungera som utskott. 
(Åsbrink 2004 ) 
 
 

                                           
4 General Accepted Accounting Principles, amerikansk redovisningspraxis. 
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Kodgruppen menar att koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom 
näringslivet. Vägledande principer under arbetets gång har bl.a. varit att (SOU 
2004:46): 

- skapa en maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning  
- skapa tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika 

bolagsorganen  
- skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 

övrigt.  
 
Koden är främst till för svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista 
och på O-listan och skall tjäna som inspirationskälla och ledstjärna för att förbättra 
svenska bolags styrning. Grunderna för svensk ägarstyrning återfinns givetvis i 
Aktiebolagslagen och koden kan ses som ett ibland ambitionshöjande komplement 
till lagens krav. Liksom i The Combined Code gäller även principen följa eller 
förklara. Utgångspunkten är därmed att koden skall vara en form av självreglering.  
Följ eller förklara innebär att ett bolag som bestämmer sig för att tillämpa koden 
måste antingen följa reglerna eller avvika. Görs en avvikelse måste bolaget förklara 
varför det inte följer kodregeln. (Åsbrink 2004). 
 

”Både att följa lagen och att förklara är att tillämpa koden. Detta skapar 
flexibilitet i tillämpningen och möjliggör för företag att tillämpa koden trots att 
vissa regler i det enskilda företaget kan förefalla mindre lämpliga.” 

(Åsbrink 2004) 
 
I en särskild bolagsstyrningsrapport5, inkluderad i årsredovisningen, skall bolaget 
beskriva om det valt att använda koden och i sådana fall hur. Enskilda avvikelser 
skall anges om bolaget valt att använda koden. (SOU 2004:46) I den svenska koden 
nämns revisionsutskottet för första gången indirekt under styrelsens arbetsformer 
där det framgår att styrelsen inom sig kan inrätta särskilda utskott för att bereda 
ärenden gällande mer avgränsade områden. Införandet av ett utskott får dock inte 
innebära att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten. 
(Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.5.2) 
 
 

                                           
5 ”Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av rapporten skall framgå 
om den reviderats eller inte. Rapporten skall ingå in den tryckta årsredovisningen men utgör inte en del av den legala 
årsredovisningen. En sammanställning över Kodens krav på information i rapporten ges i Bilaga.” (SOU 2004 p. 6.1) 
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4.3.5 Hur regleras revisionsutskottet i Sverige? 
I skrivandets stund har den slutgiltiga koden nyss presenterats och idag finns därför 
ingen svensk standard för hur revisionsutskott skall se ut och utforma sitt arbete. Ej 
heller någon vägledning, som exempelvis i den brittiska koden, har utformats. 
Följande avsnitt kommer främst att baseras på Svensk kod för bolagsstyrning. Då 
flera organisationer, som exempelvis Styrelseakademin och Aktiespararna samt 
organisationer i näringslivet, har kommenterat behovet att revisionsutskott tidigare 
och utformat rekommendationer, kommer avsnittet också att behandla dessa. Syftet 
är att alltså att ge en sammanfattande bild av hur det i teorin borde fungera.  
 
Syfte och definition av revisionsutskott  
Den svenska koden förordar att det är styrelsens ansvar att bolaget har ett system 
som är formaliserat och transparant och som säkerställer att de fastlagda 
principerna för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs (Svensk kod för 
bolagsstyrning p 3.8). Dessutom ansvarar styrelsen för att ändamålsenliga relationer 
med bolagets externe revisor sköts på ett bra sätt. Styrelsen ska därför inom sig 
inrätta särskilda utskott för beredandet av ärenden inom mer avgränsade områden 
som dessa (Svenska kod för bolagsstyrning p 3.5.2.). Syftet är alltså att 
revisionsutskott skall bistå styrelsen i att säkerställa finansiell rapportering, se till att 
den interna kontrollen fungerar samt att ha en bra kontakt med den externe 
revisorn.  
 
I december 2003 tog Aktiespararna fram en reviderad Ägarstyrningspolicy, vilken 
har sin grund i de riktlinjer de tog fram redan under 1993 till följd av den dåvarande 
ägarstyrningsdebatten. I avsnitt 5 (Revisorerna) förklaras vikten av ett 
revisionsutskott: 
 

”För att säkerställa kvaliteten i revisionen och för att förbättra kontakterna mellan styrelsen 
och bolagets revisorer bör en revisionskommitté inrättas i alla noterade bolag. Härigenom får 
revisorernas uppdragsgivare, aktieägarna, en bättre garanti för att deras intressen 
tillvaratas.” 

 (Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 2003:6)  
 
I Förtroendekommissionens betänkande Näringslivet och förtroendet (2004:47), 
vars uppdrag ligger till grund till förslaget för koden för bolagsstyrning, diskuteras 
även där behovet av revisionsutskott. I rapporten menas att skälen till att inrätta ett 
revisionsutskott oftast är desamma, internationellt som i Sverige. Bolagen vill höja 
kvaliteten på den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen samt få en 
effektiv revision. Inrättandet av ett revisionsutskott kan dessutom stärka revisorns 
oberoende av ledningen. Slutligen menar Förtroendekommissionen att ett 



REFERENSRAM 
        
 

 31

revisionsutskott bidrar till en förbättrad kommunikation mellan den externe 
revisorn och bolaget genom att utskottet har en löpande kontakt med styrelsen 
istället för enbart med företagsledningen. Vidare anser Förtroendekommissionen 
att ett revisionsutskott bör finnas i alla svenska börsbolag och att ett ytterligare skäl 
till detta är att det underlättar styrelsearbetet. De frågor som ett revisionsutskott har 
hamnar annars enbart på styrelsens bord, vilket kan leda till att styrelsens 
”normala” arbete kan bli lidande. (SOU 2004:47) Även Thorell (2004) menar att 
motivet till att inrätta revisionsutskott ofta ligger i att den finansiella rapporteringen 
och den interna kontrollen har kommit att bli väldigt komplexa områden för 
styrelsen att behandla i sin helhet. 
 
Revisionsutskottets storlek 
Enligt den svenska koden samt enligt Aktiespararna bör revisionsutskottet bestå av 
minst tre styrelseledamöter (Svensk kod för bolagsstyrning p 3.8.3, Aktiespararnas 
Ägarstyrningspolicy). Idag består de flesta svenska revisionsutskott av tre 
ledamöter, men i vissa fall kan det förekomma fler. Thorell som under 2001 
undersökt svenska revisionsutskott förvånas över antalet ledamöter, som i ett fall 
varit så många som åtta stycken. Denne kritiserar lämpligheten med att ha så många 
ledamöter, då utskottet förlorar sin innebörd som ett utskott i styrelsen (Thorell 
2002).  
 
Oberoendekrav 
Pga. de svenska bolagsorganens funktion, finns ingen anledning till varför det i 
Sverige inte krävs några regler mot att anställda (i ledningsgruppen) inte får ingå i 
ett revisionsutskott (SOU 2004:47). I den svenska koden kommer det att vara 
tillåtet att styrelseordförande sitter med i utskottet, men får inte vara utskottets 
ordförande. Övriga ledamöter måste vara oberoende bolaget och dess ledning. 
Dessutom är kravet att minst en av ledamöterna är oberoende bolagets större ägare. 
Med oberoende i förhållande till större ägare avses ägare som direkt eller indirekt 
kontrollerar mer än tio procent av aktierna eller rösterna i bolaget (Svensk kod för 
bolagsstyrning p. 3.2.5) Kodförslaget föreskriver vidare att ledamöterna varken får 
ha varit anställda i företaget under de tre senaste åren eller ha omfattande med 
affärsförbindelser för att anses vara oberoende. (3.2.4) 
 
I svenska bolag är det idag vanligt att styrelseordföranden är ordförande även i 
utskottet, vilket inte är förenligt med den svenska koden (Thorell 2004). I 
Förtroendekommissionens betänkande diskuteras styrelseordförandens roll i 
revisionsutskottet. Förtroendekommissionen anser att risken föreligger att 
styrelseordföranden kan bli för involverad i frågor som behandlas i 
revisionsutskottet samt att dennes ledamotskap kan skapa problem vad gäller 
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relationen till revisorn (SOU 2004:47). Det senare blir ännu tydligare om 
styrelseordföranden också är ordförande i utskottet. Exempelvis kan det vara svårt 
att avgöra om kommunikationen mellan revisorn och ordföranden sker pga. den 
senares ledamotskap i utskottet eller för ordförandeskapet i styrelsen. 
Förtroendekommissionen förespråkar dock inte något förbud mot att 
styrelseordföranden sitter med i utskottet, vilket skiljer sig ifrån det 
angloamerikanska regelverket. Ytterligare kritik mot vad som sker i praktiken, som 
Thorell (2002) samt Förtroendekommissionen diskuterar, är att revisionsutskottet i 
många bolag har kommit att bli styrelsens ”innersta krets”, dvs. utgörs av 
styrelseordföranden och några ”tunga” styrelseledamöter. 
 
Något som Thorell (2002) också observerat är att i några bolag ingår VD:n i 
revisionsutskottet, vilket även det kan ifrågasättas, då utskottet skall vara en motvikt 
till den operativa ledningen. I samma undersökning framgår att i vissa bolag har 
även ledamöterna i utskottet bestått av andra personer än ordinarie styrelseledamot, 
vilket inte är förenligt med tanken med utskottet. I och med att den skall vara en 
arbetsgrupp inom styrelsen, borde därför enbart styrelseledamöter sitta med i 
styrelsen.  
 

Ersättning 
I Thorells undersökning från 2002 hade enbart ett fåtal svenska bolag extra 
ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet. Då arbetet i utskotten kan bli 
omfattande i större bolag menar Thorell, Molin och Blix (2004) att en särskild 
ersättning är en god idé, då styrelsens arbetsfördelning annars kan ifrågasättas 
 
I den svenska koden finns inget explicit inlägg om att ledamöterna i 
revisionsutskottet skall erhålla särskild ersättning för sitt arbete, däremot nämns 
eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedning lämnar förslag till denna eventuella 
ersättning för utskottsarbetet och det är i vanlig följd bolagsstämman som tar 
beslutet. I bolagsstyrningsrapporten skall bolagets principer för ersättning till 
styrelsen sedan redovisas. (Svensk kod för bolagsstyrning p. 2.2.1) 
 
Mötesfrekvens 
Den svenska koden föreskriver ingenting om antalet möten per år, utan endast att 
revisionsutskottet regelbundet skall träffa revisorerna. I praktiken brukar dock 
utskotten träffas mellan tre och fyra gånger per år, med undantag både upp och ner 
i antal (Thorell 2002).  
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Revisionsutskottets arbetsuppgifter 
Då revisionsutskottet är ett utskott under styrelsen är det naturligt att detta skall ha 
hand om de styrelseuppgifter med anknytning till redovisning och revision som 
ställer särskilda krav på oberoende och specialkunskaper (www.far.se) Enligt den 
svenska koden skall styrelsen i sin lagstadgade arbetsordning se till att det framgår 
vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt de har delegerat till utskotten och 
hur dessa skall rapportera till styrelsen (Svensk kod för bolagsstyrning  p. 3.5.1). I 
utredningen Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) menar 
Förtroendekommissionen att det är viktigt att styrelsen inrättar en individuell 
instruktion som närmare preciserar vilka arbetsuppgifter och befogenheter som det 
specifika utskottet skall ha. Speciellt viktigt är det att tydligt klargöra 
arbetsfördelningen och kommunikationen mellan styrelsen i sin helhet och 
revisionsutskottet (Ibid.). 
 
Kvalitetssäkring av finansiella rapporter 
Enligt den svenska koden skall revisionsutskottet svara för beredningen av 
styrelsens arbete vad gäller kvalitetssäkringen av de finansiella rapporterna (Svensk 
kod för bolagsstyrning p 3.8.3). Med kvalitetssäkring avses en behandling av alla 
kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som lämnar bolaget. Enligt 
Thorell (2002) är det i dagens praktik vanligt att utskotten endast i undantagsfall 
granskar årsredovisningen innan styrelsebehandlingen. Han menar dessutom att 
utskottet i princip aldrig granskar andra finansiella rapporter som bolaget lämnar, 
exempelvis delårsrapporter, prospekt etc. Ej heller revisorerna granskar 
delårsrapporterna i större utsträckning, varför det vid tid för Thorells undersökning 
definitivt fanns utrymme att förbättra kvalitetssäkringen. Thorell (2002) frågar sig 
också vad det egentligen är för redovisningsfrågor som diskuteras i utskottet.  
 
Den interna och externa revisionen 
Revisionsutskottet skall ha ett nära samarbete med revisorn. Enligt koden skall 
utskottet fortlöpande träffa revisorerna för att informera sig om att revisionens 
inriktning och omfattning. Revisionsutskottet skall dessutom tillsammans med 
revisorn diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och 
synen på bolagets risker. Dessutom skall utskottet utvärdera revisionsinsatsen. 
(Svensk kod för bolagsstyrning 3.8.3) En utvärdering skall också ske åt andra hållet, 
att revisorn granskar styrelsens rapport om intern kontroll. De båda bolagsorganen 
skulle därmed indirekt granska varandra (Svensk kod för bolagsstyrning p.3.7.2). 
 
En stor skillnad mellan SOX och The Combined Code och den svenska koden är 
huruvida om revisionsutskottet skall vara ansvarigt för tillsättandet av bolagets 
revisorer eller inte. Den svenska koden förespråkar att revisionsutskottet endast 
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skall biträda bolagets valberedning vid framtagandet av förslag till revisorer och 
förslag till arvodering av revisionsinsatsen (Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.8.3) 
Revisionsutskottet ur ett svenskt perspektiv är med andra ord inte ytterst ansvarig 
för företagets externa revisorer.  
 
Kompetenskrav 
I förslaget till den svenska koden finns inget krav på att någon av ledamöterna i 
revisionsutskottet skall ha finansiell kompetens, något som har kritiseras av FAR i 
deras remissyttrande (www.far.se). FAR menar att särskilda kompetenskrav borde 
ställas för att öka förutsättningarna för ett ändamålsenligt arbete vad gäller det 
ansvar som ligger på utskottet. I yttrandet rekommenderas att minst en av 
ledamöterna skall ha viss kompetens. Med kompetens aves det som SOX 
benämner financial expert (www.far.se). 
  
Anledningen till varför det inte är ett krav i den svenska koden, är att det anses 
onödigt, då valberedningen antas ta detta i beaktande vid nomineringen av 
styrelseledamöter (Thorell 2004). I koden anges att valberedningen i sitt förslag på 
ledamöter, för att underlätta aktieägarnas bedömning, skall lämna sådana uppgifter 
som kan vara av betydelse för bedömningen av kompetens och oberoende (Svensk 
kod för bolagsstyrning p. 2 2.3). Aktiespararna har dock valt att uttryckligen ta upp 
kompetenskravet för revisionsutskottet och menar att: 
 

”Medlem av revisionskommittén ska besitta aktuell och relevant finansiell 
kompetens.” 

(Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 2003:15) 
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4.3.6 Sammanställning av de olika koderna 
För att ge läsaren en överblick över skillnader och likheter mellan de tre koderna 
som presenterats i detta kapitel, följer nedan en sammanställning av koderna. 
 
 SOX COMBINED 

CODE 
SVENSK KOD & 
PRAXIS 

Syfte/ 

Definition 

Garant mot att ledningen 
skaffar sig inflytande över 
revisionen 
Utöva tillsyn över den 
finansiella rapporterings-
processen och revisionen i 
bolaget. 

Garant mot att ledningen 
skaffar sig inflytande över 
revisionen 
Höja kvaliteten i den 
interna kontrollen & den 
finansiella rapporteringen 
bidra till effektiv revision 

Höja kvaliteten av finansiell 
rapportering, intern kontroll 
& revisorns oberoende 

Storlek 3-5 pers 2-3 pers 2-3 pers 
Oberoende Ledamot får inte ta emot 

lön förutom i egenskap 
som utskottsmedlem. 
Ej vara närstående till 
bolaget 
Styrelseordförande tillåts 
inte sitta med i utskottet 

Ledamot får inte ta emot 
lön förutom i egenskap 
som utskottsmedlem. 
Ej vara närstående till 
bolaget 
Styrelseordförande tillåts 
inte sitta med i utskottet 

Styrelseordförande får inte 
vara utskottsordförande 
En ledamot oberoende 
bolagets större ägare  
Ledamöter måste vara 
oberoende ledningen 
Ej vara anställd i företaget 

Ersättning Ja Ja Inget föreskrivs 
Mötes- 

frekvens 

4 ggr/år 3 ggr/år Inget föreskrivs 

Arbets-

uppgifter 

Tillsättande av revisor 
Kontrollera uppgifter i års 

Tillsättande av revisor 
Kontrollera uppgifter i års 

Kvalitetssäkring av finansiella 
rapporter 
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redovisning redovisning Utvärdering av revision 
Ge förslag på revisor 

Kom- 

petenskrav 

Nej,  
men finansiell expert 

Nej,  
men finansiell expert 

Inget föreskrivs 

 

 
 
 
 
 

4.4 INFORMATIONSFLÖDEN OCH KOMMUNIKATION 
Informationsflöden och kommunikation mellan ett företags bolagsorgan påverkar 
också behovet av revisionsutskott samt vilken funktion det får i ett företags 
organisation. I detta avsnitt kommer teorier om formell och informell 
kommunikation kombineras med principal agentteorin i syfte att skapa en modell 
över revisionsutskottets roll och ansvarsfördelning i ett företags organisation.  

4.4.1 Organisationskommunikation 
Trots att de flesta är överens om att kommunikation är en viktig del i en 
organisation, skiljer det sig i praktiken hur det ses på relations- och 
informationsfrågor – vissa organisationer behandlar frågorna som en 
sektorsfunktion medan andra inte medvetet bedriver något informationsarbete alls. 
Kommunikation kan dessutom innebära allt från kontakten mellan människor i 
allmänhet till organisationers planerade kontaktformer och genomtänkta struktur. 
(Larsson 1997) 
 
Larsson (1997) nämner även begreppet organisationskommunikation och menar att 
det avser organisationens alla kommunikativa handlingar och interaktioner. Han 
strukturerar detta på tre sätt: intern och extern kommunikation, verbal- och icke-verbal samt 
formell och informell. I och med att den externa och interna kommunikationen 
inbegriper formella och informella kontakter, kan kontaktformerna illustreras i en 
samlad modell: (Denna studie kommer dock inte diskutera kring begreppen verbal- 
och icke-verbal kommunikation) 

Figur 6: Sammanställning av tre koder

Informella avtal 
Spontana möten 
externt 
Informella 
mediekontakter

Samtal och disk. 
Spontana 
gruppmöten 
Berättelser 
Rykten etc.

Producerad info  
Relationsaktivitet 
Interorganisa-
torisk kontakt 
Presskontakter 

Mål och policy 
Regler & riktlinjer 
Producerad info  
(möten & info-
material) 

Intern Extern

Formell 

Informell 
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Figur 7: Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern och intern kommunikation (Larsson 1997:61) 

 

Den formella kommunikationen, som är beroende av organisationens struktur, 
innebär de aktiviteter som ledningen bestämmer och sätter upp och som den 
[ledningen] förutsätter blir utförda. I fallet med ett aktiebolag kan den formella 
kommunikationen ses som den kommunikation som skall ske, dvs. den som 
föreskrivs i lagar, regler och rekommendationer, men alltså även i de instruktioner 
som bolaget själv sätter upp. De formella kommunikationsvägarna är med andra de 
som ”officiellt bestämts”. Då den formella kommunikationen sällan helt 
tillfredsställer personalens behov av information skapas även en informell 
kommunikation. Ju mindre den formella kommunikationen lyckas att tillfredsställa 
dessa behov, desto mer utvecklas de informella kanalerna. En del menar att 
informella kanaler är en negativ företeelse, andra anser det vara positivt och att de 
är viktiga i en organisation. Exempelvis kan en ledning använda sig av den 
informella kommunikationen för att skapa nära relationer med informella ledare. 
(Larsson 1997). 
 
Den interna kommunikationen kan definieras som de budskapsmönster och 
interaktioner som sker i organisationen. Sett ur organisationens och ledningens 
perspektiv, har den interna kommunikationen ett antal funktioner. Dessa är bl.a. att 
sprida uppgifter och regler för verksamheten, koordinera aktiviteterna i 
organisationen och förse ledningen med upplysning om tillståndet. (Larsson 1997) 
 

”Medan kommunikation innebär processen för interaktion mellan människor 
så står information för innehållet i denna process.”  

(Larsson 1997) 
 

Inom kommunikationsvetenskapen tas problemet med informationsasymmetri upp 
och Larsson (1997) menar att klyftor uppstår i kunskaper och informationsintag 
mellan grupper som har olika mycket resurser.  
 
En teori som behandlar såväl kommunikation som information är principal 
agentteorin. I följande avsnitt kommer denna att presenteras. 

4.4.2 Principal agentteorin 
Det är sällan alla typer av beslut kan fattas av den högsta chefen. Decentralisering 
och ansvarsfördelning är därför en nödvändighet. Principal agentteorin (hädanefter 
agentteorin) används för att på ett systematiskt sätt studera uppdragsrelationer 
mellan två parter. En uppdragsrelation anses förekomma, då den ena parten, 
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uppdragstagaren, agerar på uppdrag av den andra parten, uppdragsgivaren, vad 
avser beslut och genomförande inom ett överenskommet verksamhetsområde, dvs. 
en ansvarsfördelning. Uppdragsgivaren är den part som benämns principal och 
uppdragstagaren kallas agent.  
 
I samband med att ett företag organiseras uppstår så kallade agentkostnader. Dessa 
kostnader uppstår pga. att bolagets olika intressenter har olika och ofta motstridiga 
intressen. För att minska dessa kostnader, som uppstår i samband med svårigheter 
att övervaka verksamheten, kan aktiebolagslagstiftningen ses som ett medel för att 
minska kostnaderna. Lagstiftningen styr indirekt verksamheten genom att sätta upp 
normer vad gäller förhållandet mellan aktieägare, ledning och kreditgivare. 
Kontrakten som sätts upp mellan de olika bolagsorganen innebär ofta att de olika 
parterna får olika mycket tillgång till information. Den s.k. agenten är den som 
anses ha ett övertag. (Bergström och Samuelsson 2001) 
 
Informationsasymmetri och nyttomaximering  
Ett av de fundamentala problem som genomsyrar hela agentteorin är som sagt 
problemet med att agenten oftast har ett informationsövertag gentemot principalen 
(Macintosh 2000). Det finns flera orsaker till varför informationen kan vara 
asymmetriskt fördelad. Rapp och Thorstensson (1994) nämner bl.a. orsaker 
gällande agentens egenskaper och handlingsmöjligheter, deras val av åtgärder samt 
företagets framtida tillstånd som några exempel. Ett annat problem som 
agentteorin lyfter fram är tanken att alla människor antas vara nyttomaximerande. 
Detta leder, enligt Anthony och Govindarajan (2001) till att agenten kommer att 
sträva efter att tillfredställa sina egna behov och inte principalens behov i första 
hand. Ur ett aktiebolags perspektiv kan detta betyda att exempelvis ledningen, i 
rollen som agent, har mer information över den ”verkliga” finansiella situationen 
och resultat av företagets verksamhet än ägarna. Då båda parter strävar efter att 
maximera sin egen nytta, är det sannolikt att ledningen inte kommer att sträva efter 
ägarnas, principalens, bästa intresse. (Bergström och Samuelsson 2001) Principalen 
kan dock begränsa denna typ av beteende genom att kontrollera, mäta och utforma 
lämpliga incitamentsprogram som skall leda till att agentens egen strävan 
överensstämmer med principalens. Det är därmed viktigt att dessa mätsystem inte 
är utformade på så sätt att det är lönsamt för agenten att förvanska information. 
(Macintosh 2000) 
 
Revisorn som övervakare av kontraktet 
Khalil och Lawarrée (1995) applicerar agentteorin i ett redovisnings- och 
revisionssammanhang. Aktieägarna (principal) anlitar en revisor för att övervaka 
ledningen (agent). Ledningen antas ha information som ägarna inte innehar, varför 
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denne kan utnyttja detta för att skapa sig ett överläge gentemot ägarna. För att 
minska informationsasymmetrin kan därför ägarna anlita en revisor. Dennes 
uppgift blir att styrka ledningens påstådda innehavda information. Påstår ledningen 
exempelvis att bolagets dåliga ekonomi beror på uteblivna klienter, kan bolagets 
ägare be revisorn att verifiera detta. (Khalil och Lawarrée 1995) Även Messier 
(1997) poängterar att redovisning och revision spelar en allt viktigare roll i principal 
agentrelationen mellan ägarna, ledningen och styrelsen. Revisorns roll blir en 
funktion för att kontrollera om de rapporter som ledningen presenterar stämmer 
överens med det kontrakt som finns mellan principalen och agenten. (Ibid.) 

4.4.3 Revisionsutskottets roll i principal agent teorin  
Genom inrättandet av revisionsutskott uppstår ytterligare uppdragsrelationer. Med 
utgångspunkt från Messiers diskussion ovan (se Figur 8), där han inkluderar 
revisorn i agentrelationen mellan ägare och ledning, kommer en modifierad modell 
att presenteras. I denna kommer bolagsorganens relation till varandra illustreras 
med hänsyn till revisionsutskottet. Modellen visar också den formella 
kommunikation som förekommer mellan bolagsorganen i ett aktiebolag. Innan 
modellen presenteras sker en sammanställning av de regler och lagar som reglerar 
bolagsorganen. För enkelheten och tydlighetens skull återges detta i punktform. 
 
Ägare (principal) – Styrelse (agent) 

- Bolagsstämman (ägarna) utser styrelsen (agent) (ABL 8 kap. 6§). 
- Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning (ABL 8 kap 3§ 1 

st.) och skall fortlöpande bedöma den ekonomiska situationen (ABL 8 kap. 
4§ 1st.). 

- Styrelsen måste, om någon aktieägare kräver det, och om styrelsen inte tror 
att det kan skada bolaget, på bolagsstämman lämna upplysningar om bl.a. 

LEDNING

REVISOR

ÄGARE Finansiell 
information

Kontrollerar 
den finansiella 
informationen

Reviderade 
rapporter

PRINCIPAL                   KONTRAKT                    AGENT

LEDNING

REVISOR

ÄGAREÄGARE Finansiell 
information

Kontrollerar 
den finansiella 
informationen

Reviderade 
rapporter

PRINCIPAL                   KONTRAKT                    AGENT

Figur 8: Agency Relationship leading to the demand for Auditing (Messier 1997: 7) 
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förhållanden som kan komma att påverka bedömningen vad gäller bolagets 
ekonomiska situation. (ABL 9 kap. 22§ 1 st. 1-2p) 

- Styrelsens ansvar gentemot ägarna är att för deras räkning förvalta bolagets 
angelägenheter så att ägarnas intressen (på långsiktig god avkastning) 
tillgodoses. (Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.1) 

- Dessutom skall styrelsen informera aktieägarna om bolagets utveckling och 
den ekonomiska situationen. Styrelsen skall även säkerställa att bolaget har 
en effektiv ledning och därför kontrollera bolagsledningens förvaltning 
(SOU 2004:46 p 3.1). 

 
Styrelse (principal) – Ledning (agent) 

- Styrelsen utser verkställande direktör (ledning) (ABL 8 kap. 23§ ) som 
ansvarar för den löpande förvaltningen (ABL 8 kap25§ 1 st.). 

- Den verkställande direktören måste, om någon aktieägare kräver det, och om 
styrelsen inte tror att det kan skada bolaget, på bolagsstämman lämna 
upplysningar om bl.a. förhållanden som kan komma att påverka 
bedömningen vad gäller bolagets ekonomiska situation. (ABL 9 kap. 22§ 1 
st. 1-2p) 

- Bolagsledningens ansvar gentemot styrelsen är att de skall ge ett så sakligt, 
utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen 
skall kunna fatta väl underbyggda beslut (SOU 2004:46 p 4.1.2). 

- Bolagsledningen skall agera i bolagets och aktieägarnas intresse (SOU 
2004:46 p 4.1.1) 

 
Styrelse – Revisionsutskott (förtroendeuppdrag) 

- Styrelsen skall i skriftliga instruktioner beskriva arbetsfördelningen inom 
styrelsen, mellan styrelse och verkställande direktör och andra organ som 
styrelsen inrättar. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas 
på någon annan. (ABL 8 kap. 3§ 3-4 st.) 

- Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott (Svensk kod för bolagsstyrning p. 
3.8.2). 

- Revisionsutskottets ansvar gentemot styrelsen är bl.a. att svara för 
beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering. Utskottet skall dessutom biträda bolagets valberedning vid val 
av revisor. (Ibid. p. 3.8.3) 

- Utskott inrättade av styrelsen skall protokollföra sina möten och styrelsen 
måste delges dessa protokoll (Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.5.2). 

 
Styrelse– Revisionsutskott – Revisor (samarbete och kontroll) 
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- Styrelsen skall minst en gång per år träffa bolagets revisor, utan närvaro av 
VD eller annan person från företagsledningen. (Svensk kod för 
bolagsstyrning p 3.8.4) 

- Styrelsen skall sammanställa en rapport över den finansiella rapporteringen – 
hur den är organiserad och hur den har fungerat under året. Denna rapport 
skall granskas av bolagets revisor. (Ibid. P. 3.7.2) 

- Revisionsutskottet skall regelbundet träffa revisorerna för att informera sig 
om revisionens inriktning etc. (Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.8.4) 

- Utskottet skall dessutom utvärdera revisionsinsatsen. (Ibid.) 
- Revisionsutskottet biträder även valberedningen vid framtagandet av förslag 

till revisorn samt dennes arvode (Ibid.) 
 
Ägare – Revisor (förtroendeuppdrag) 

- Bolagsstämman utser revisor (ABL 10 kap. 8§ ) som skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning (ABL 10 kap. 3§ 1st) . 

- Revisorn är skyldig att till bolagsstämman lämna alla upplysningar som 
bolagsstämman begär, så länge uppgifterna inte skadar bolaget väsentligt 
(ABL 10 kap. 41§) 

 
Nedan kommer en modell över revisionsutskottet roll i agentteorin och dess 
formella kommunikation att presenteras. 
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De relationer som går att illustrera, gäller som sagt, främst den formella 
kommunikationen, i form av lagar och rekommendationer. Vad gäller den 
informella kommunikationen, är den inte med i modellen, då det inte på förhand 
går att säga hur den ter sig. Som Larsson (1997) menar, är den informella 
kommunikationen inte avsiktligt planerad. Viss informell kommunikation är heller 
inte tillåten i ett aktiebolag. Då revisionsutskottet som en del av styrelsen regleras 
av ABL, finns vissa restriktioner. ABL föreskriver exempelvis att alla ägare skall 
behandlas lika. Därför bör inte enskilda styrelseledamöter samråda med varandra 
eller med styrelsens ordförande individuellt mellan utlysta styrelsemöten. Det är 
dock svårt att helt förhindra sådana möten och skulle dessa mynna ut i träffar i 
planmässig form så fungerar inte styrelsearbetet på avsett sätt. Enligt Arlebäck 
(2003) är planmässigt samråd mellan enskilda styrelseledamöter och enskilda ägare 
eller ägargrupper ett direkt brott mot ABL och Lagen om ekonomiska föreningar. 
Den informella kommunikationen, som är tillåten, skulle dock kunna förklara 
varför ett revisionsutskott inrättas och hur det fungerar i praktiken.

  PRINCIPAL                   KONTRAKT                 AGENT/PRINCIPAL        KONTRAKT AGENT 

Reviderade 
rapporter 

  ÄGARE 
 

LEDNING 

 
REVISOR 

Kontrollerar 
den finansiella 
informationen 

Finansiell 
information 

 
STYRELSE 

Finansiell 
information 

Kontrollerar 
den finansiella 
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REVISIONS
-UTSKOTT 

 
Figur 9: Revisionsutskottets roll i agentteorin (inspiration från Messiers modell 1997:7) 
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5 EMPIRI 

 
I detta kapitel kommer studiens empiriska informationsinsamling att redovisas. Informationen är 
baserad på de tre intervjuer som genomfördes, samt information från fallföretagets hemsida. Först 
görs en kort företagsbeskrivning av fallföretaget, där dess verksamhet, ägarstruktur och 
styrelsearbete berörs. Innan fallföretagets revisionsutskott beskrivs kommer en kort diskussion 
föras kring de tre respondenternas tankar kring corporate governance och framför allt kring den 
svenska koden och dess inverkan på svenska företag. Kapitlet avslutas med att beskriva de 
informationsflöden och den kommunikation som sker mellan bolagsorganen i fallföretaget. Innan 
beskrivning av fallföretag sker introduceras de tre respondenterna.   
        
 
Ledning (f.d. finansdirektör och vice VD): Göran Sjöblom  
Sjöblom jobbade tio år inom Saab och satt som vice VD och finansdirektör innan 
han den 31 september 2004 gick i pension. Han har intervjuats i sin roll som 
ledningsrepresentant och då som finansdirektör. 
 
Revisor: Björn Fernström  
Fernström arbetar som auktoriserad revisor på Ernst & Young. Förutom Saab, så 
är han även påskrivande revisor i sju andra börsföretag. I två av dessa förekommer 
revisionsutskott. Fernström var revisor i Saab även innan införandet av 
revisionsutskottet.  
 
Revisionsutskott: Ander Scharp 
Scharp har suttit som styrelseordförande i Saab sedan 1990 och har varit medlem i 
Saabs revisionsutskott sedan start. Förutom styrelseuppdraget i Saab är Scharp även 
ordförande i SKF och AB Nedermans styrelse samt ledamot i Investor. I SKF sitter 
Scharp även med i deras revisionsutskott. 
 

5.1 FALLFÖRETAGET - SAAB 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag. Verksamheten är uppdelad 
inom försvar, flyg och rymd och Saab agerar därmed både på den internationella 
försvarsmarknaden och den civila marknaden. Forskning, utveckling och 
tillverkning sker huvudsakligen i Sverige, men Saab har även verksamheter 
utomlands. Den totala omsättningen 2003 var 17 250 Mkr och forskning och 
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utveckling utgjorde då drygt 20 procent av omsättningen. Åke Svensson tillträdde 
den 1 juli 2003 som koncernchef och VD för Saab och har nu till uppgift att leda 
Saabs cirka 13 000 anställda. (www.saab.se) 

5.1.1 Ägarstruktur 
I slutet av 2003 hade Saab ca 38 000 aktieägare som delade på de 106 510 000 
aktierna. Svenska och internationella institutionella investerare äger tillsammans ca 
83 procent av aktierna och innehar 90 procent av aktierösterna. De två största 
enskilda ägarna är BAE (British Aerospace) Systems från Storbritannien och 
svenska Investor. De båda ägarna besitter 35 procent respektive 36,1 procent av 
rösterna. Den tredje och fjärde största ägaren i Saab är Wallenberg-stiftelserna6 och 
Robur med 5,8 procent respektive 3,2 procent av aktierösterna. Bland Saabs sexton 
största aktieägare ingår bl.a  AMF Pension, AMF Pension Fond och Robur. Dessa 
har dock röstmässigt inte så stor post bland aktieägarna. Saab själv har flera 
dotterföretag runt om i världen.(www.saab.se) 

5.1.2 Styrelse 
Saabs styrelse består av nio av bolagsstämman valda ledamöter. Utöver dessa ingår 
också tre ledamöter med lika många suppleanter som är utsedda av de anställdas 
organisationer. Ordförande i styrelsen är Anders Scharp. Även VD Åke Svensson 
sitter med i styrelsen. (www.saab.se)  
 
Arbetet i styrelsen regleras av en arbetsordning som årligen revideras. Denna och 
den särskilda VD-instruktionen, anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och dess 
två utskott samt mellan styrelsen och den verkställande direktören. 
Arbetsordningen innehåller en förteckning av de ärenden som skall behandlas på 
styrelsemötena och i instruktionen till VD anges dennes uppgifter och 
befogenheter. Frågor som styrelsen brukar behandla på mötena är bl.a. Saabs 
strategiska inriktning, struktur- och förvärvsfrågor liksom de viktigaste 
verksamhetsmålen. (www.saab.se) 

5.1.3 Styrelseutskott 
Saabs styrelse har organiserat delar av styrelsearbetet i två olika utskott, revisions- 
och ersättningsutskottet. Saabs ersättningsutskott har ansvar för att 
företagsledningen får en konkurrenskraftig och rimlig ersättning för sin insats. Det 
är dock Saabs styrelse i sin helhet som fattar de slutgiltiga besluten. Utskottets 
arbete är istället beredande. I utskottet ingår styrelseordföranden Anders Scharp, 
Marcus Wallenberg och George Rose. (www.saab.se) 

                                           
6 Wallenberg-stiftelserna är största enskilda ägare i Investor med 40 procent av aktierösterna (www.investorab.com) 
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Saab har också ett revisionsutskott. Beslutet att instifta utskottet togs på 
styrelsemötet i december 2002 (Sjöblom). Idag består utskottet av tre av styrelsen 
utsedda styrelseledamöter som ej är anställda i företaget. Medlemmarna är Anders 
Scharp, Peter Nygårds och Björn Svedberg. Björn Svedberg är utskottets 
ordförande. 
 

5.2 CORPORATE GOVERNANCE 

5.2.1 Tankar kring den svenska koden för bolagsstyrning och 
revisionsutskott 

Sjöblom är en av dem inom svenskt näringsliv som inte är helt nöjd med den 
svenska koden. Bakgrunden till koden, som han ser det, är att det är ett faktum att 
det förekommer riktigt kriminella ”skurkar” inom svenska företag som samhället 
vill komma åt, men är skeptisk till att det räcker med att ”redovisningsfolket kommer och 
viftar med bokföringslagen /…/ för att dessa människor inte skall stjäla några pengar från 
kassan”. Konsekvenserna av de nya reglerna för redovisningen kommer snarare att 
göra att det lättare för företag att lura omgivningen, då alla formella regler kring de 
externa presentationerna gör det svårt för läsaren att läsa ut vad som verkligen 
händer och sker i företaget. Sjöblom menar att det blir mer och mer byråkratiskt: 
 

”… jag tror att man är på fel väg. Det kommer bara att ge upphov till 
’petermeter-historier’. Snart skall väl också skonumren på företagsledningen 
rapporteras.”  

(Sjöblom) 
 

Fernström ser betydligt positivare på den svenska koden än Sjöblom och tycker att 
den är ett bra tillskott och att den på ett bra sätt kodifierar den praxis som redan 
finns i många bolag och anser inte att den blir svår och betungande att använda.  
Han tror vidare att koden kommer att stärka revisorns möjligheter att få fram sina 
budskap. Fernström är också positiv till att Kodgruppen lyssnade på den kritik som 
lyftes fram mot Kodförslaget och ändrade vissa regler som blivit hårt ansatta. Han 
tror att det kommer att öka uppslutningen kring den. Det är dock viktigt att företag 
kan få möjlighet att anpassa den lite, speciellt beroende på bolagets storlek. 
 

”Stora bolag stora problem, små bolag små problem. Och då får man anpassa 
sig helt enkelt.” 

(Fernström)  
 



EMPIRI 
        
 

 46

Fernström tror dock inte att den nya koden kommer att stärka revisorns ställning, 
men är inte säker på hur den kommer att påverka oberoendet. Införandet av 
revisionsutskottet kommer däremot innebära att revisorerna får fler och bättre 
tillfällen att framföra sina åsikter och att fånga upp vad styrelsen har för 
funderingar om olika risker, redovisningsfrågor, värderingsfrågor etc.  
 

”Du kan inte driva revisionen effektivt om du inte har en känsla för vad 
styrelsen har för inställning till risker och verksamheten. Idag är det alldeles för 
lite ömsesidigt utbyte, men det kommer nu, det är jag helt övertygad om.” 

(Fernström) 

5.2.2 Konsekvenser av den svenska koden för bolagsstyrning och 
revisionsutskott 

Sjöblom tycker att utvecklingen inom samhället är lite skrämmande. Genom att 
bedöma företag genom ”avprickningslistor” blir bedömningarna fyrkantiga och 
uppfattningen om vad som är bra eller dåligt försvinner helt.  
 

”Nu har de en krysslista, revisionsutskott står det. Har företaget det så sätter 
man en bock i en ruta. Om utskottet sedan sitter och spelar kort eller något 
annat spelar ingen roll, men det finns där. /…/ Samhället går framåt i ett 
avseende, vi lär oss mer och blir mer och mer duktiga, men samtidigt så 
används en del av resurserna till att krångla till det. Det är bara att ta det med 
jämnt mod och konstatera att revisorer och advokater blir ett mer lukrativt 
yrke.”  

(Sjöblom) 
 

Trots att Fernström anser att tanken med den svenska Koden och revisionsutskott 
är god, varnar han för att instiftandet av revisionsutskott har blivit en trend som 
alla skall ha. Utan att peka ut företag, menar Fernström att det finns flera som har 
inrättat revisionsutskott bara för att de varit tvungna.  

 
”Jag är inte säker på att alla skall ha revisionsutskott. /…/ För det finns 
bolag med kanske 4-5 styrelseledamöter, med en enkel och liten verksamhet och 
en styrelse som redan lägger stor vikt vid kontrollfrågor, redovisningsfrågor och 
sådant. Där behöver man inte revisionsutskottet.”  

(Fernström) 
 
Vad Fernström också påpekar är att införandet av revisionsutskott i svenska företag 
inte får bli ett axiom, utan mervärdet av ett revisionsutskott måste bestämmas 
tillsammans med styrelsen. Fernström hoppas verkligen inte att de företag som 
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kommer fram till att de inte har ett behov av ett utskott, blir uthängda av media. 
Hittills har det gått för företag att försvara varför de valt att inte införa 
revisionsutskott, men Fernström menar att det nu kan finnas en risk för att företag 
delas upp i A-och B-lag beroende på om de har utskott eller inte.  
 
Scharp menar att det är viktigt för företag att de till viss mån skall kunna anpassa 
koden så att den inte skapar problem för företaget utan istället hjälper det. Annars 
kan det enligt honom skapa en mängd merarbete. 
 

5.3 SAABS REVISIONSUTSKOTT  

5.3.1 Bakgrunden till varför revisionsutskottet inrättades  
2002, då revisionsutskottet bildades, var corporate governance något som låg på de 
flestas läppar och antalet revisionsutskott ökade markant i Sverige (Sjöblom). 
Varför Saab valde att skapa ett revisionsutskott just vid denna tidpunkt berodde 
enligt Sjöblom endast på att de mindre institutionella ägarna i Saab, exempelvis 
pensionsbolag som AMF Pension, krävde ett inrättande. Sjöblom menar att 
styrelsen antagligen kände sig, efter flera påtryckningar, till sist tvungna att bilda ett 
utskott ”…det är väl lika bra vi gör det så får vi tyst på dem [de institutionella ägarna]”. 
Både revisorerna och styrelsens ordförande var enligt Sjöblom däremot mycket 
nöjda med den samarbetsform som de haft i flera år och såg inget behov av ett 
revisionsutskott. Liksom Sjöblom anser Fernström också att anledningen till varför 
utskottet bildades var påtryckningar utifrån. Han syftar dock inte på specifika ägare, 
utan menar att det istället var en trend i samhället som Saab valde att hoppa på. 

”Det behöver inte vara en nackdel att man hänger på en trend, tycker man det 
är bra då fortsätter man, tycker man det är dåligt då slutar man. Idag tror jag 
att man [Saab] tycker det är värdefullt.” 

(Fernström) 
 
Scharp poängterar också påtryckningar utifrån som anledningen till inrättandet, fast 
enligt honom var det tongångar inom koncernen från Storbritannien och USA om 
ökad kontroll. Saab kände sig därför tvungna att följa de regler om corporate 
governance som ställts upp inom koncernen.  
 
Sjöblom och Fernström berättar att vid utformandet av utskottet använde sig Saab 
inte av några lagar och rekommendationer, utan gjorde istället sin egna 
hemmagjorda tolkning av det hela. ”Vi är helt självlärda” säger Sjöblom. Även 
Scharp påpekar att Saab inte hade något annat revisionsutskott som förebild. Dock 
hade många av dem som var inblandade i införandet redan erfarenheter från andra 
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revisionsutskott. Fernström och Scharp menar dessutom att det inte är så krångligt 
att bilda ett revisionsutskott då ofta samma huvudagenda används i olika bolag. 
 

”De utskott jag har stött på diskuterar likartade saker, det som skiljer är att 
har man ett företag med exempelvis många utländska dotterföretag så ligger 
tyngdpunkten på de risker som uppkommer inom detta område. I Saab tar 
företagets speciella riskprofil en stor del av tiden. Grundagendan är dock oftast 
den samma.” 

(Scharp) 

5.3.2 Syftet med revisionsutskottet  
Det enda syftet med revisionsutskottet var till en början, enligt Sjöblom, att göra 
institutionella ägarna nöjda. Han menar dock att syftet med utskottet så småningom 
utvecklades till att det skulle användas för att styrelsen skulle kunna få fördjupad 
information i en del frågor som det normalt sett inte finns tid för att diskutera kring 
på styrelsemötena. Tanken var att styrelsen skulle känna sig mer komfortabel och få 
en korrekt bild av revisorernas åsikter och uppfattningar om det ekonomiska läget.  
En annan aspekt var att se till att kontrollen och revisionen skulle förbättras.  
 
Fernströms uppfattning om Saabs revisionsutskott skiljer sig lite från Sjöbloms. 
Som han ser det så kan syftet delas upp i två delar; den första är att styrelsen skall 
hållas informerad om vad revisorn har för synpunkter och den andra delen är att 
revisionsutskottet skall se till att det inte dyker upp några överraskningar, varken 
positiva eller negativa. 
 

”Vi har, som jag ser det, ett uppdrag tillsammans att inför ägarna se till att 
det inte blir några överraskningar och då måste man identifiera vad som kan gå 
snett och vad det får för effekter samt att se till att det finns kontroller som 
bevakar risker och åtgärdar saker och ting.”  

(Fernström) 
 
Fernström anser att dessa två delar av syftet var de som fanns vid grundandet av 
utskottet och att de fortfarande gäller. Sjöblom menar däremot att Saabs 
revisionsutskott idag inte har samma syfte som när det skapades. Han menar att 
revisionsaspekten i syftet har tonats ner och att utskottet har fått mer karaktären av 
en ”ekonomikommitté”. Anledningen till detta beror enligt honom på att 
revisionsaspekten kändes lite för tunn, då det sedan tidigare redan finns ett bra 
samarbete. Skillnaden är bara att det har blivit lite mer formellt. Sjöblom menar 
vidare att det framför allt var han som har drev på och inriktade utskottet mot att 
vara ett ”ekonomiutskott”. Då Saab har en bred verksamhet ansåg han att det inte 
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skadade om styrelsen blev lite mer informerad om de olika långsiktiga projekten i 
företaget. Efter Sjöbloms pensionering har hittills ett revisionsutskottsmöte hållits 
och han menar att utskottet kanske tar en annan riktning i hans frånvaro.  
 
Scharp ser framförallt tre syften med revisionsutskottet. För det första menar han 
att utskottet skall skapa en tätare kontakt med revisorerna. Då Saab bedriver flera 
långtgående projekt och har flera produkter under arbete vill styrelsen ha mer 
information om riskerna i de olika projekten, varför det andra syftet med utskottet 
är att producera mer information om de olika riskområdena. Det sista och tredje 
syftet är enligt Scharp, att revisionsutskottet skall ansvara för tillsättningen av nya 
revisorer. Dessa tre syften anser han ha legat till grund i början av 
revisionsutskottets arbete och är även fortfarande aktuella. Det som dock har 
förändrats sig från start är att utskottet idag ännu mer fokuserar på riskerna inom 
företaget avslutar Scharp. 
 
På frågan vad Fernström, som revisor, anser tala för att ett företag skall införa ett 
revisionsutskott, svarade han att det främst är viktigt att titta på företagets 
verksamhet. Har ett företag exempelvis en bred och komplex verksamhet med 
svåra och komplicerade affärstransaktioner och flera dotterbolag över hela världen 
är detta faktorer som enligt Fernström pekar på att ett revisionsutskott skulle kunna 
förbättra kontrollen i företaget. Han menar vidare att det också är viktigt att ta in 
uppgifter om styrelsens sammansättning och den finansiella situation som företaget 
befinner sig i när bedömning sker om ett utskott behövs.  

5.3.3 Storlek 
Saabs revisionsutskott består av tre ordinarie styrelsemedlemmar, Anders Scharp, 
Peter Nygårds och Björn Svedberg. Alla ledamöter har varit medlemmar sedan 
införandet av revisionsutskottet. Björn Svedberg är utskottets ordförande och 
förutom sin styrelsepost i Saab sitter han också med i Investors och Wallenberg-
stiftelsernas styrelse. Anders Scharp har förutom sitt ordförandeskap i Saab också 
en ordförandepost i SKF och AB Nedermans styrelse. Han är dessutom ledamot i 
Investors styrelse. Peter Nygårds är anställd inom Föreningssparbanken och sitter 
med i Svenska Miljöinstitutet ABs styrelse. (www.saab.com) 
 
Sjöblom hade alltså inte någon ordinarie plats i revisionsutskott men berättar att 
han under sin tid i Saab ändå deltog på alla möten genom att vara adjungerad. Hans 
roll i utskottet var att hålla i dagordningen och sammanordna det hela, men rollen 
diskuterades dock i styrelsen då han samtidigt tillhörde ledningsgruppen. Styrelsen 
kom dock snabbt fram till att det vore rent opraktiskt om inte Sjöblom kunde vara 
närvarande på mötena: 
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 ”De skulle på varenda fråga raskt springa in i väggen och behöva information 
i alla fall. Någon som kan ämnet måste ju vara med, annars blir det för 
teoretiskt och endast en massa rundsnack.”  

(Sjöblom) 
 
Sjöblom deltog alltså på alla möten, men var samtidigt mycket medveten om att 
han hade en stor möjlighet att kontrollera och manipulera utskottet. Fernström 
deltar också på alla möten och berättar att det emellanåt också finns representanter 
med från olika affärsområden då utskottet skall diskutera något mer ingående vid 
mötet och behöver någon med specialkunskap. Ett exempel på detta kan vara om 
diskussionen förs kring någon speciell order på en viss marknad, vid sådana 
tillfällen krävs att respektive marknadschef är med på det mötet. Scharp lyfter även 
fram chefjuristens roll i utskottet. Förutom som sekreterare i revisionsutskottet 
sitter juristen också med som protokollförare i styrelsen.  

5.3.4 Oberoende 
Innan Saab bildade revisionsutskottet fördes enligt Sjöblom en kort diskussion om 
vilka av styrelseledamöterna som skulle vara medlemmar i utskottet. Styrelsen 
bestämde sig dock för att inte sätta upp några klara regler som hindrade vissa 
ledamöter att bli medlemmar, berättar Sjöblom. Han drar sig dock till minnes att en 
diskussion fördes kring BAE Systems representation. Styrelsen satte tillslut upp en 
princip, för enkelhetens skull, om att utskottet skulle ha svenska som språk och att 
det därmed endast kan ingå svenskar i utskottet.  
 

”De [BAE Systems] sa att de litar på oss. Det vittnar lite som samarbetet om 
de två storägarna, engelsmännen litar på Investors insatser.” 

(Sjöblom) 
 
Tanken med de olika utskottsledamöternas representation är att de skall täcka Saabs 
aktieägare, utöver BAE Systems. På frågan om Investor inte kan ses som det bolag 
som har störst representation i revisionsutskottet, svarar Sjöblom: 
 

”Peter Nygårds representerar definitivt inte Investor. Svedberg är väl lite så där 
’flytande’ men han representerar inte Investor. Han sitter med andra ord inte på 
Investors mandat utan skall representera övriga ägare. Idén är att övriga ägare 
skall väga tungt.” 

(Sjöblom) 
Fernström förstår att oberoendet kan diskuteras, då såväl Scharp som Svedberg 
sitter med i Investors styrelse, men anser att det är andra faktorer som väger tyngre 
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i utskottets arbete. Han menar vidare att både Scharp och Svedberg har ett mycket 
stort mått av integritet, något som han anser vara viktigare. Scharp själv menar att 
utskottet faktiskt är en arbetsgrupp inom styrelsen, varför det inte behöver vara 
ägarrepresenterat, då det är styrelsen som har det yttersta ansvaret. 
 
Sjöblom berättar att till en början var styrelsens ordförande Anders Scharp även 
ordförande i utskottet. Under våren 2004 blev styrelsen dock medvetna om att 
detta inte var förenligt med den nya bolagskoden och bestämde sig då för att utse 
Björn Svedberg till utskottsordförande för att tillgodose oberoendekravet. Att 
någon process fördes för att välja ordförande kan inte Sjöblom dras sig till minnes.  

5.3.5 Ersättning 
Scharp och Sjöblom berättar att på varje bolagsstämma fastställs en klumpsumma 
pengar som styrelsen har att fördela inom sig. Scharp berättar även att varje 
ordinarie revisionsutskottsmedlem får 50 000 kronor var för sitt utskottsarbete. 
Sjöblom fick inget extra för sin insats i utskottet, utan menar att revisionsutskottet 
innebär mer jobb för ledamöterna än vad det gjorde för honom. 

5.3.6 Mötesfrekvens 
Saabs revisionsutskott träffas för närvarande tre gånger per år berättar Fernström. 
En gång i samband med årsbokslutet i februari, nästa möte sker i samband med 
halvårsrapporten, där utskottet går igenom planeringen för helåret och sista mötet 
hålls sent på hösten där utskottet undersöker det som de funnit vid höstrevisionen. 
Vid alla möten deltar alla tre utskottsmedlemmar samt revisorn. Mötena varar ofta i 
ett par timmar varje gång och det är enligt Fernström, nu mycket enklare för 
revisorerna att få fram sitt budskap då de har mer tid tillsammans med 
styrelseledamöterna.  

5.3.7 Arbetsuppgifter 
På Saabs hemsida har styrelsen definierat vad de anser att revisionsutskottets 
arbetsuppgifter är: 

 
"…delta i upphandling och förbereda förslag till val av revisorer, behandla 
frågor gällande omfattningen och inriktningen på revisionen, fortlöpande hålla 
kontakt med revisorerna samt svara för att revisorernas förslag och 
rekommendationer genomförs." 

(www.saab.com) 
Sjöblom och Scharp menar att en stor del av revisionsutskottets arbetsuppgifter rör 
revisorn och enligt honom är utskottets mest formella uppgift, då det handlar om 
stora summor pengar, att upphandla revisorer genom offerter med 
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revisionsbyråerna. Utskottet presenterar sedan ett förslag på revisorer för 
valberedningen, som i sin tur ger ett förslag till bolagsstämman som tar det 
slutgiltiga beslutet om vilken revisionsbyrå som skall kontrakteras. Scharp ser också 
att en av utskottets huvuduppgifter är att ha en tät kontakt med revisorerna, då 
revisionsutskottet är mottagare av revisorernas rapport till styrelsen.  
   
Både Scharp och Sjöblom poängterar att utskottet skall vara ett sätt för styrelsen att 
få mer insikt i Saabs verksamhet genom att revisionsutskottet diskuterar frågor som 
styrelsen annars har svårt att hinna med. Exempel på detta kan vara att gå igenom 
svåra projekt betydligt mer i detalj än vad de tidigare gjort på styrelsemötena. Då 
Saab driver flera stora projekt som löper över många år så består en del av 
utskottets arbete därför att följa upp utvecklingen av dessa projekt. Utskottet skall 
vidare också följa Saabs verksamhet och interna system. 
 
Tanken är, enligt Sjöblom, att det inte skall komma upp några ”bomber” i 
årsredovisningen, utan att utskottet skall ha sett till att styrelsen är informerad långt 
innan den presenteras. Andra finansiella rapporter diskuteras och kontrolleras 
däremot inte, då det enligt Sjöblom inte finns tillräckligt med tid sådana 
genomgångar. På denna punkt går dock Scharps uppfattning isär med för Sjöbloms, 
då Scharp menar att alla finansiella rapporter studeras och granskas och ser detta 
som en självklarhet. Scharp menar vidare att styrelsen också granskar rapporterna.  
 
Enligt Scharp arbetar revisionsutskottet efter en skriftlig agenda. Grundagendan är 
densamma vid varje möte, men revideras efter vad som är aktuellt. Vid förfrågan 
om agendan fick studeras blev det dock ett nej från Scharp. Både Sjöblom och 
Fernström är dock osäkra om det verkligen finns några skriftliga instruktioner över 
revisionsutskottsarbetet. Fernström antar att det finns som en del av 
styrelseordningen, men det är inget som han själv har sett. Han anser dock att det 
är viktigt för företag att ha interna arbetsinstruktioner för sina utskottsarbeten. 
Något som Fernström också poängterar är vikten av återrapportering till styrelsen 
så att det inte skall uppstå något kunskapsförsprång mellan styrelseledamöterna: 
 

”Dels är det viktigt att det upprättas protokoll på mötena, men också att 
ordföranden i utskotten verkligen tar sig tid att redogöra vilka frågor och vilka 
problemställningar som har diskuterats. Sedan brukar jag också träffa hela 
styrelserna en gång om året och då rekapitulerar jag de frågeställningar som 
varit uppe under året. Annars blir det lätt att styrelsen inte får veta vad som 
händer i utskottet, utan lutar sig bakåt och tänker att ’det sköter ju dom’. 
Ansvaret ligger dock fortfarande kvar hos styrelsen.”  

(Fernström) 
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5.3.8 Kompetenskrav 
Enligt Sjöblom har Saab en s.k. finansiell expert i styrelsen, men denne person sitter 
inte med i utskottet, då han är engelsman. Hade han dock talat svenska hade han 
med stor sannolikhet varit en medlem, tror Sjöblom. Fernström håller med 
Sjöblom att det inte finns någon klart definierad finansiell expert i Saabs 
revisionsutskott. Han menar dock att utskottet består av mycket kompetenta 
erfarna företagsledare som har enorm kunskap och erfarenhet, varför det finansiella 
expertisbehovet är väl tillgodosett. Han menar däremot att det inte finns någon 
specialexpertis inom redovisning. Alla ledamöter har tidigare stött på 
redovisningsfrågor och har automatiskt den kunskapen med sig, men mycket beror 
på vad för redovisningsfrågor det handlar om. Handlar det exempelvis om de nya 
komplexa regler, som IAS 39, menar Fernström att det är svårt för samtliga att vara 
insatta. 

 

Även Scharp menar att det kanske inte finns någon i utskottet som har en uttalad 
roll att vara finansiell expert. Han anser dock att alla medlemmar är mycket 
kompetenta och har stor erfarenhet. 
 

”Björn har bland annat varit VD för SEB, jag själv för Electrolux. I 
amerikanska mått kanske vi inte har någon finansiell expert, men vi har 
erfarenhet efter att ha lett flera stora svenska företag.” 

(Scharp) 

5.3.9 Konsekvenser av den svenska koden för bolagsstyrning för 
Saabs revisionsutskott 

Sjöblom tror inte att den nya svenska Koden kommer att innebära några större 
skillnader för Saabs revisionsutskott. Liknande upptäckter så som den att styrelsens 
ordförande inte samtidigt får vara ordförande i utskottet tror Sjöblom visserligen 
kan inträffa, men han ser dessa mest som formella förändringar och att grunden i 
utskottet kommer vara densamma. Scharp är säkrare på sin sak och anser att det 
inte kommer att behövas göra några förändringar av Saabs revisionsutskott efter 
den nya koden införs.  
 
Enligt Fernström kommer fokus efter införandet av koden att hamna mer på hur 
företag praktiskt ska formulera dels bolagsstyrningsrapporten men även rapporten 
om intern kontroll. Till viss del har Saab redan börjat förbereda sig på detta då de 
kommer att inrätta en internrevision under våren 2005. Bakgrunden till detta är 
enligt Fernström, det ökade kravet på intern kontroll.   
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5.4 INFORMATIONSFLÖDEN OCH KOMMUNIKATION  
Både Fernström och Sjöblom beskriver styrelse- och ledningsarbetet som väldigt 
informellt och smidigt i Saab.  
 

”Det är inte så att man sitter i styrelsen med laddade revolvrar utan det är en 
mycket öppen attityd och då fungerar arbetet enkelt.” 

(Sjöblom) 

5.4.1 Revisionsutskottets relation till styrelsen  
Sjöblom förklarar revisionsutskottet som ”…en grupp av styrelsen som har blivit utsedda 
att gräva lite djupare” och berättar att utskottet finns reglerad som en del av 
styrelseordningen. Så som Scharp tidigare nämnde var en av anledningarna till 
inrättandet av utskottet just att styrelsen skulle få bättre insikt i Saabs verksamhet. 
Detta har skett och är en av skillnaderna för styrelsen efter införandet. Sjöblom 
menar vidare att det är viktigt att förstå att det är svårt för en styrelse att få full 
insyn i ett företags verksamhet, då de endast har en begränsad tid att disponera och 
styrs av en mängd formalia. Införandet av revisionsutskottet var därmed ett sätt att 
öka kontrollen så att det inte ”växer upp små bubblor som blir för stora innan styrelsen för 
nys på dem”.  
 
Kommunikationen mellan revisionsutskottet och styrelsen är en viktig del i 
relationen mellan de båda. Då medlemmarna även sitter med i styrelsen blir 
återrapporteringen en viktig del för de ordinarie styrelsemötena. 
 

”Allt dokumenteras och allt måste redovisas för styrelsen, ordföranden för 
utskottet gör denna rapportering på styrelsemötena. Efter införandet av 
utskottet har framför allt rapporteringen av finansiella rapporter och risker 
blivit noggrannare. Ett exempel där vi idag diskuterar djupare med revisorerna 
är att goodwill inte längre kommer att användas. Att få underlag till hur 
revisorerna beräknat värderingen av tillgångar är därmed mycket viktigt.” 

(Scharp) 
 
Scharp poängterar att det är oerhört viktigt att rapporteringen tillbaka till styrelsen 
fungerar, då det är styrelsen som är ansvariga inför ägarna och bolagsstämman. 
Återrapporteringen är också viktig, fortsätter Scharp, då det inte får bli ”ett A- och B-
lag i styrelsen” genom att vissa styrelsemedlemmar besitter mer kunskap än andra. 
Scharp menar dock att detta inte är fallet i Saabs styrelse då utvärderingar som har 
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gjorts visar på att styrelsemedlemmarna känner sig nöjda med återrapporteringen 
från utskottet.  
 
Något som Fernström poängterar som viktigt är att revisionsutskottet inte har 
någon som helst juridisk självständighet utan är en praktisk åtgärd inom styrelsen. 
Frågan han sig ställer är hur ett revisionsutskott kommer att påverka utfallet vid en 
bolagsskandal. ”Var ligger ansvaret?” Fernström anser dock att styrelseledamöterna, 
som inte sitter med i utskottet, inte skall komma lindrigare undan i en rättshistoria.  

5.4.2 Revisionsutskottets relation till företagsledningen  
Scharp berättar att två personer från ledningen sitter med på 
revisionsutskottsmötena och dessa är CFO och chefsjuristen. Detta stämmer 
överens med vad Sjöblom också berättar. Scharp poängterar dock att CFO ibland 
måste lämna mötena då utskottet exempelvis diskuterar frågor berörande den 
ekonomiska styrningen och hur denna har skötts. Sjöblom menar att det i praktiken 
var han som höll i mötena för på nio av tio punkter var han föredragande.  
 

”Ur extern kontrollsynpunkt så fick jag ett större grepp över vad som hände. 
Alltså lite motsatsen till vad det egentligen skulle innebära. Innan hade 
revisorerna och styrelseordförande sin kontakt, nu hade jag så goda kontakter 
med de båda, att jag fick bådas bild av vad de hade pratat om och kunde då 
jämföra dessa. Egentligen är det viktigt att revisorerna måste ha kontakt med 
styrelsen utan kontakt med ledningen.” 

(Sjöblom) 
 
På så sätt fick Sjöblom i sin roll som CFO bättre kontroll över hela processen och 
såg det som en fördel då han kunde se till att styrelsen fick mer information. Han är 
dock medveten om att han hade en stor möjlighet att styra information och att han 
kanske även gjorde det till stor del.  
 
På frågan hur Scharp ser på Sjöbloms roll i revisionsutskottet och om 
revisionsutskottet har ändrats efter Sjöbloms pensionering svarar han att det 
visserligen kommer bli förändringar men att dessa inte har någon direkt koppling 
till Sjöbloms pensionering. Dock menar Scharp att det kommer bli mindre 
resultatfokus, då detta ändå presenteras av ledningen för styrelsen i sin helhet. 
Fokus skall istället läggas på riskfrågor och mer dialog med de externa revisorerna.  
 
Scharp anser att styrelsen kontakt med ledningen inte har förändrats så mycket 
efter införandet av revisionsutskottet. Om det är något så är det intensitet och 
rapporteringen menar Scharp. 
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”Det enda är att styrelsen har fått ett större informationsdjup, vilket leder till 
att de ställer andra frågor till ledningen. Rapporteringen från ledningen är 
också mer fokuserad idag. Detta har lett till att vi följer upp vissa frågor mer.” 

(Scharp) 
 
Styrelsens ordförande [Scharp] har enligt Sjöblom en mycket tät kontakt med i 
första hand VD men också med CFO. Denna kontakt har dock inte förändrats 
efter införandet av revisionsutskottet. Scharp menar att hans kontakt med 
ledningen som styrelseordförande inte har förändrats efter införandet av utskottet. 
”Har alltid haft en tät kontakt med ledningen och då speciellt VD: n.” 
 
Sjöblom hade också en mycket tät kontakt med Saabs revisor.  
 

”Saab håller på med mycket komplexa grejer och det finns betydligt mer och 
svårare grejer än i de flesta andra företag, då det så blandad verksamhet och 
långsiktigt. Det gör att det dyker upp saker som behöver diskuteras med 
revisorerna. Så därför är kontakten tät men det är inget schema och det är inget 
som förändrades efter införandet av utskottet.” 

(Sjöblom) 

5.4.3 Revisionsutskottets relation till revisorn 
Innan införandet av revisionsutskottet träffade revisorn styrelsens ordförande i 
enrum ett antal gånger per år berättar Fernström och Scharp. Intensitet på mötena 
var ungefär samma som den idag, men mötena hade en mycket mer informell 
karaktär. Under mötena diskuterade de båda ungefär samma ämnen som idag 
diskuteras i utskottet. Scharp menar att mötena var mycket mer informella, men att 
en dagordning över de viktigaste punkterna dock fanns. Idag är kontakten mycket 
mer formell och reglerad. 
 

”Kontakten har blivit mer formaliserad. Idag råder det en bredare kontaktyta 
mellan revisorerna, styrelse och revisionsutskottet.” 

(Scharp) 
 

Fernström rapporterade också all viktig information som han hade diskuterat med 
ledningen. 

 
”Vi hade en naturlig och väldigt bra, öppen dialog. Det kändes dock naturligt 
när de valde att fortsätta med revisionsutskott. Vi hade en upparbetad form för 
rapportering.”  
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(Fernström) 
 
Idag tycker Scharp att revisionsutskottet fortfarande har en mycket öppen och bra 
dialog med revisorn och det är viktigt att kunna ha en bra diskussion kring ”scoopet 
och omfattningen med revisionen”. Även en ingående diskussion hur revisorn ser på 
risker, vilka områden revisionen skall beröra och hur omfattande revisionen skall 
vara är viktiga och bra dialog gör arbetet mycket bättre poängterar Scharp. 
 
Så som tidigare nämnts deltar revisorn på alla revisionsutskottsmöten. Genom att 
införa revisionsutskott får revisorerna större möjlighet att höras, fortsätter 
Fernström, och mötena varar ofta ett par timmar varje gång, vilket är en stor 
skillnad mot hur det var innan då revisorerna kanske fick fem-tio minuter med hela 
styrelsen. Revisorn Fernström träffar styrelsen en gång per år i samband med deras 
bokslutskommuniké. Vid dessa möten har denne ca tre kvart till sitt förfogande och 
rekapitulerar då ämnen som har kommit upp i revisionsutskottet, aktuella frågor 
som har framkommit i samband med årsbokslutet och årsredovisningar etc. 

 
Som revisor träffar Fernström ledningen ofta. Fyra regelbundna revisionsmöten vid 
varje kvartalsrapport finns inbokade. Vid dessa möten brukar både VD och CFO 
vara med. Övrig koncernledning är med på ett rullande schema. När ett speciellt 
affärsområde eller en viss enhet skall diskuteras brukar berörda personer från den 
avdelningen dessutom vara med. Deltagandet är därmed händelsestyrt. Saab har 
ingen internrevision. De hade en förr i tiden, berättar Fernström, men ledningen la 
ned den för tio år sedan och lade ut mycket av det arbetet på de externa revisorerna 
istället. Nu har dock tongångarna ändrats i Saab och en intern revision kommer 
antagligen att införas under våren 2005 säger Fernström. 
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6 ANALYS 

 
I detta avsnitt förs den nyss presenterade empirin samman med referensramen som presenterades i 
kapitel 3, för att kunna föra en analyserande diskussion kring det aktuella problemområdet. 
Strukturen liknar den i referensramen med syfte att underlätta för läsaren. 
        

6.1 FÖRETAGSSPECIFIKA FAKTORER 
Nedan kommer de företagsspecifika faktorer som togs upp i referensramen att 
diskuteras med utgångspunkt utifrån svenska bolags förutsättningar, men framför 
allt Saabs förutsättningar. Syftet med avsnittet är att förklara varför företag väljer att 
inrätta revisionsutskott, men också att förklara vilka arbetsuppgifter 
revisionsutskott kan tänkas ha. 

6.1.1 Storlek och verksamhet 
Collis et al (2004) och Pincus et al (i Collier och Gregory 1999) har i studier sett ett 
samband mellan ett företags storlek och dess behov av revisionsutskott. Saab, med 
en omsättning 2003 på 17 250 Mkr och ca 13 000 anställda, kan klassas som ett 
stort företag. I Saabs fall kanske dock inte storleken skall vara den avgörande 
faktorn, då det i stället kan vara mer relevant att här titta på Saabs verksamhet. Saab 
är som tidigare nämnts ett av världens ledande högteknologiska företag med en 
verksamhet uppdelad inom försvar, flyg och rymd. Med andra ord bedriver Saab en 
mycket bred rörelse. Då alla affärsområden också består av mycket komplicerade 
produkter samt att Saab agerar både på den internationella försvars- och 
civilmarknaden, kan Saabs verksamhet också klassas som mycket komplex. Just 
bredden och komplexiteten på ett företags verksamhet är två faktorer som 
Fernström lyfter fram som viktiga vid ett avvägande om revisionsutskott behövs. 
Något som Fernström också påpekar kan öka behovet av revisionsutskott är om 
företag har flera och komplicerade affärstransaktioner. Mycket av Saabs verksamhet 
bedrivs idag, enligt respondenterna, i flera parallella långsiktiga projekt. Tiden på 
projekten, samt att de befinner sig under Saabs olika affärsområden, gör att 
riskprofilen i de olika projekten skiljer sig på flera ställen åt. Detta försvårar 
möjligheten att få en bra enhetlig riskprofil för Saab samt överblicken av 
verksamheten. Att mycket av Saabs handel dessutom sker med internationella 
kunder gör att dess affärstransaktioner verkligen går att klassas som komplicerade.  
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Saabs komplexa verksamhet torde kräva en god, såväl intern som extern kontroll. 
Det är därför viktigt att exempelvis revisorerna får en tydlig bild av Saabs riskprofil 
och de projekt de för tillfället är involverade i. Dessutom är det viktigt att Saab 
även internt, ständigt måste vara uppdaterade och medvetna om riskerna i de olika 
projekten. Ett revisionsutskott ger såväl bolaget som bolagets revisorer en bättre 
möjlighet till att förbättra kontrollen. Det kan tänkas att det på styrelsemötena är 
svårt för styrelsen att hinna gå igenom allt som faktiskt behövs gå igenom. Då 
styrelsen till stor del arbetar med stora strategiska frågor, torde verksamhetens 
inriktning och strategiska val vara mål för många möten. Enskilda projekts 
riskprofil kan därför tänkas bli lidande. Genom att tillsätta ett speciellt utskott som 
istället hanterar dessa frågor kan därför öka kunskapen och informationen hos såväl 
styrelse som revisorer. Med bakgrund i denna diskussion, borde i Saabs fall, 
företagets breda och komplexa verksamhet mer ha talat för ett inrättande av ett 
revisionsutskott än dess storlek. Komplexitet är dock starkt ihopkopplat med 
storlek, varför storleken fortfarande kan anses vara en förklarande faktor. 

6.1.2 Börsnoteringar och internationella förbindelser 
Som Pincus et al (i Collier och Gregory 1999) poängterar är företags börsnoteringar 
en förklarande faktor till revisionsutskottets inrättande och funktion. Saab är 
noterad på Stockholmsbörsens O-lista och finns med under Attract 40. Då inga 
krav på revisionsutskott finns för svenska företag noterade på Stockholmsbörsen, 
vid skrivande stund, måste inte Saab officiellt ha ett revisionsutskott. Dock 
kommer den svenska koden, med krav om revisionsutskott, att börja gälla från och 
med 1 juli, 2005, för bolag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Vid 
skrivandets stund är inte Saab noterad vid någon annan utländsk börs, varför Saab 
för tillfället inte behöver anpassa sig till några exterritoriala krav.  
 
Saab är aktiv på såväl den internationella försvarsmarknaden som på den civila 
(www.saab.se). Internationella förbindelser kan vara en faktor som påverkar 
beslutet om införande av revisionsutskott, exempelvis påpekar Kodgruppen i 
Svensk kod för bolagsstyrning, att ett inrättande av ett revisionsutskott kan höja 
förtroendet för bolaget som agerar på internationella marknader där 
revisionsutskott är vanligare. Förutom mycket internationell handel har Saab många 
internationella förbindelser då bl.a. Saabs andra största ägare, BAE Systems, 
kommer ifrån Storbritannien och att Saab själva har många utländska dotterföretag. 
Trots att det idag är lag på revisionsutskott i Storbritannien ansåg respondenterna 
dock att det inte var BAE Systems som tryckte på att Saab skulle inrätta ett 
revisionsutskott. Scharp menar däremot att det förekom påtryckningar från 
amerikanska och brittiska bolag inom koncernen. I och med att ingen av 
respondenterna anser att det var BAE Systems som krävde ett inrättande, torde 
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Scharp syfta på de många dotterbolag som finns i koncernen. Med beaktande till 
Saabs många internationella förbindelser, lutar även detta kriterium mot att 
inrättandet av revisionsutskottet var ett väl avvägt beslut. Även om de inte har 
utländska regler att följa, kan det vara bra för förtroendet för Saab att ha likheter 
med exempelvis amerikanska och brittiska bolag. Dock bör det nämnas att ett 
revisionsutskott inte skall inrättas för inrättandets skull, utan utskottet bör även till 
stor del då se ut och fungera som utländska utskott. Anges det i årsredovisningen 
att bolaget har ett revisionsutskott, torde det också tydligt framgå hur det arbetar 
och hur sammansättning ser ut, på ett sätt så att utländska investerare förstår om 
det liknar deras egna revisionsutskott eller inte. Att enbart ange att ett 
revisionsutskott finns, informerar inte läsaren tillräckligt.  

6.1.3 Ägarstruktur 

Svenska bolag karaktäriseras av ett koncentrerat ägande. Exempelvis presenterar 
Bergström och Samuelsson (2001) en undersökning av ägarstatistiken i Sverige, 
vilken visade att få företag hade aktieägare med mindre än 25 procent av rösterna. 
Trots att Saab har hela 38 000 aktieägare finns det ändå två stora enskilda ägare 
som besitter hela 36.1 procent respektive 35 procent av aktierösterna. Detta gör att 
Saab går att se som ett typiskt svenskt börsnoterat företag vad gäller ägarstrukturen.  
 
De två största ägarna i Saab är svenska Investor och BAE Systems från 
Storbritannien, med 36,1 procent respektive 35 procent av aktierösterna. Tredje 
största aktieägare är Wallenberg-stiftelserna med 5,8 procent av rösterna. 
Bergström och Samuelsson (2001) tar upp att det i svenska börsnoterade företag 
också ofta är vanligt med majoritetskonstellationer. Beaktas Saabs ägarstruktur 
finns det även här en viss risk för en majoritetskonstellation då en analys sker 
gällande aktieinnehavet bland Saabs aktieägare och då framför allt Wallenberg-
stiftelsernas innehav i Investor. Vid skrivande stund innehar Wallenberg-stiftelserna 
en aktiepost på 40 procent av rösträtterna i Investor och är på så sätt den enskilt 
största aktieägaren (www.investorab.se). Med avseende på Wallenberg-stiftelsernas 
rösträtt i Saab och Investor, så har ”konstellationen” Wallenberg-stiftelserna och 
Investor stor makt i Saab. Risken som Bergström och Samuelsson (2001) ser är att 
majoriteten kan komma att utnyttja sin makt och fatta beslut som inte följer 
bolagets intresse. Detta kan genomföras om någon ägare har mer än 50 procent av 
rösterna och därmed är en kontrollaktieägare. Konstellationen ovan har stor makt, 
men kan dock inte ses som någon kontrollaktieägare då deras sammanlagda 
aktieinnehav inte har över 50 procent av rösterna. Således råder det inte någon risk 
att Investor själva kan utse Saabs styrelse och exempelvis knyta en lojal VD till sig. 
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Dock är det värt att beakta denna ägarkonstellation och ha i åtanke att de båda 
exempelvis kan tänkas rösta likartat på bolagsstämman och i styrelsen.  
 
Ett revisionsutskott kan ses som en möjlighet för mindre aktieägare att kontrollera 
att styrningen av ett företag sköts på rätt sätt. I exempelvis USA har anledningarna 
till behovet av revisionsutskott framförallt koncentrerats kring det 
oberoendeproblem som uppkommer genom att ledningen ofta också är 
representerad i styrelsen (SOU 2004:47). Detta problem råder inte i Sverige. Här 
kan istället en starkare koppling göras till ägarstrukturen, då det som tidigare visats 
oftast råder ett koncentrerat ägande bland svenska börsnoterade företag. Så som 
nämnts under den svenska koden i referensramen (Se Oberoendekrav under avsnitt 
3.3.5) kommer det att bli ett krav i svenska revisionsutskott att minst en av 
utskottsledamöterna måste vara oberoende företagets ägare. Detta kan vara ett bra 
sätt för att öka kontrollen hos minoritetsägarna. Då Saab domineras av två 
storägare som tillsammans har 71,1 procent av rösterna fanns det fanns således ett 
behov att öka kontrollen hos minoritetsägarna.  
 
Enligt Kodgruppen är det viktigt att skilja på privata och institutionella ägare 
(Svensk kod för bolagsstyrning). I Saab utgör svenska och internationella 
institutionella investerare tillsammans ca 83 procent av aktierna och innehar 90 
procent av aktierösterna och är med andra ord en mycket viktig typ av ägare i Saab. 
Gillan och Starks (2003) ser också speciellt institutionella ägare som en växande 
och viktig extern kontrollmekanism för företag. Detta blev tydligt under 
intervjuerna att så också kan vara fallet i Saab, då det visade sig att beslutet att 
inrätta revisionsutskottet verkar ha kommit efter påtryckningar från en extern part. 
Det var Sjöblom som ansåg att den stora anledningen till varför Saab valde att 
instifta ett revisionsutskott berodde på krav från de mindre institutionella ägarna 
som AMF Pension, AMF Pensionfonder, Robur etc. De finns med bland Saabs 16 
största aktieägare, men har röstmässigt inte någon stor post. Dock verkar deras 
makt varit tillräckligt stor för att få Saab att inrätta ett utskott. Detta styrker Gillan 
och Starks (2003) upptäckter i sin studie, att institutionella ägare kan ha stor makt. 
Vid intervjuerna med de andra respondenterna kom det fram att de också ansåg att 
Saabs inrättande av utskottet kom efter påtryckningar utifrån. Dock uppgav de 
andra aktörer än de institutionella ägarna som Sjöblom hade pekat ut. Scharp, 
menade att det framförallt var tongångar inom koncernen från USA och 
Storbritannien, som ledde till inrättandet. Fernström ansåg istället att det var en 
allmän trend som Saab valde att hoppa på. Med andra ord verkar det som om det 
var flera olika externa aktörer som ansåg att ett revisionsutskott lämpade sig för 
Saab. De bakomliggande orsakerna till varför de ansåg detta, går det endast att 
spekulera kring, men vid tidpunkten för inrättandet rådde det en stor debatt i både i 
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Sverige och utomlands om corporate governance och revisionsutskott. Det kan 
också hållas för troligt att institutionella ägare, och då speciellt statliga 
fondförvaltare av pensioner men även andra fondförvaltare, var lobbyister för ett 
inrättande av ett revisionsutskott hos Saab, då de själva har höga krav på sig inför 
sina investerare. Som förvaltare av andras pengar, har de givetvis ett ansvar vad 
gäller de satsade pengarna och genom att kräva en god ägarstyrning i de bolag i 
vilka de investerar, kan de få bättre förtroende hos sina investerare.  

6.1.4 Sammanfattning av företagsspecifika faktorer 

Av diskussionen ovan framgår att Saab uppfyller vissa ”karakteristika” kriterier som 
ofta nämns i samband kring ett inrättande av revisionsutskott. Faktorer som 
storlek, verksamhet, och internationella förbindelser talar för att de, vid tiden för 
inrättandet kanske var i behov av ett revisionsutskott. Faktorn ’börsnoteringar’ kan 
vara viktig för att förklara ett inrättande i allmänhet, men förklarar inte Saabs 
inrättande, då de endast är noterade på svensk börs.  
 
Dock verkar inte faktorerna ovan [storlek, verksamhet och internationella] ha varit 
avgörande för inrättandet. Det framgår av intervjuerna att beslutet inte var ett 
internt initiativ, utan istället påtryckningar från externa aktörer. Saab verkar därmed 
ha sett inrättandet som ett måste för att tillfredsställa andra parter. Alla 
respondenter anser att arbetet i Saab fungerade väl innan inrättandet av 
revisionsutskottet och att det egentligen inte fanns något riktigt behov i Saab av 
detta. Baserat på diskussionen ovan, var inrättandet ett riktigt beslut av Saab. De 
externa lobbyisterna, och då framförallt institutionella ägare som pensionsbolag, 
ansåg uppenbarligen också att ett behov existerade, varför Saab slutligen valde att 
inrätta sitt revisionsutskott. De institutionella ägarna som syftas på här, dvs. inte 
storägaren Investor, utan de mindre, representerar även minoritetsägarna. Detta 
kan vara ännu en förklaring till varför just dessa förespråkade ett revisionsutskott, 
då de ville ha mer kontroll och insyn i styrelsearbetet. 
 
Faktorerna ovan kan även förklara varför revisionsutskott ser ut och arbetar som 
de gör. Är ett bolag noterat på NYSE (New York Stock Exchange), måste det 
anpassa sig till deras regler och därmed får revisionsutskottet en speciell 
utformning. Vidare, om bolaget istället valt att frivilligt inrätta ett revisionsutskott, 
kan verksamheten inverka på revisionsutskottets inriktning. I Saabs fall visade det 
sig att utskottet inrättades efter påtryckningar utifrån. Hur kan detta ha påverkat 
utskottet och dess arbete? I nästa avsnitt kommer Saabs revisionsutskott att 
analyseras med hjälp av de regler och rekommendationer som presenterades i 
Avsnitt 3 (Lagar, rekommendationer och praxis) i referensramen. 
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6.2 LAGAR, REKOMMENDATIONER OCH PRAXIS 

6.2.1 Syfte och definition av revisionsutskott  
Revisionsutskott definieras av alla tre koder som ett av styrelsen tillsatt utskott och 
arbetsgrupp inom styrelsen. Revisionsutskottets huvudsyfte är att avlasta styrelsen 
med exempelvis frågor som inte hör till dess ordinarie uppgifter, eller som är för 
omfattande (SOU 2004:47). SOX och The Combined Code föreskriver att 
revisionsutskottet främst skall kontrollera den finansiella rapporteringsprocessen 
samt revisionen (SOX - Sec. 205 (58)(B), The Combined Code C3). På så sätt skall 
en högre kvalitet inom de båda områdena uppnås. I den svenska koden står det inte 
explicit vad syftet med utskottet är, men det nämns att styrelsen ansvarar för att 
den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen efterlevs, samt att 
relationen till bolagets revisor upprätthålls (Svensk kod för bolagsstyrning 3.8). 
Därför kan revisionsutskottet tolkas som en möjlighet för styrelsen att samordna 
sina uppgifter för att på ett effektivt sätt förbättra styrelsearbetet. Styrelsen har 
kanske varken tid, och kanske ibland heller inte kompetensen, att behandla de 
frågor inom intern kontroll och finansiella rapporteringar som blir allt mer 
komplexa. Studeras också de arbetsuppgifter som koden föreskriver, torde således 
syftet med det svenska revisionsutskottet likna det amerikanska och brittiska syftet. 
Det vill säga, förbättra den interna kontrollen, revisionen och rapporteringen. 
 
Hur de tre respondenterna uttrycker sig angående sin syn på Saabs 
revisionsutskotts syfte skiljer sig lite åt. Scharp ser framför allt tre syften med 
revisionsutskottet; utskottet ska skapa en tätare kontakt med revisorerna, producera 
mer information om de olika riskområdena samt ansvara för tillsättningen av nya 
revisorer. Fernström anser att Saabs utskott har två syften; det första är att styrelsen 
ska hållas informerad om vad revisorn har för synpunkter och det andra är att 
utskottet ska se till att det inte dyker upp några överraskningar för styrelsen. 
Sjöblom anser att syftet med utskottet också är att styrelsen ska få en fördjupad 
kunskap och på så sätt känna sig mer komfortabel och dessutom få en korrekt bild 
av revisorernas åsikter och uppfattningar om det ekonomiska läget. Dessutom är 
syftet att kontrollen och revisionen ska förbättras. Den gemensamma åsikt som går 
att se hos de tre respondenterna är alltså att fokus skall ligga på revisionen och 
revisorn samt att revisionsutskottet skall fördjupa kunskapen inom vissa områden 
hos Saabs hela styrelse. Syftet, att styrelsen skall få fördjupad kunskap, står inte 
explicit i någon av de tre koderna, men då utskottet kan ses som ett hjälpmedel för 
styrelsen, torde exempelvis den svenska kodens syfte också kunna tolkas som att 
utskottet skall arbeta för att fördjupa kunskapen inom styrelsen. 
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Anledningen till varför syftet verkar vara lite otydligt beror med stor sannolikhet på 
att inrättandet av koden kom efter påtryckningarna utifrån. I och med att det inte 
var något internt initiativ från början, kanske det var svårt att motivera varför Saab 
behövde ett utskott. Detta kan ha lett till att respondenterna inte anger enhetliga 
syften, då de bildade sig, utifrån sina förutsättningar, en egen uppfattning av vad 
som var syftet, vilket kan förklara de olika svaren som erhållits. En faktor som 
skulle kunna förklara den uppfattning som respondenterna bildat sig, kan vara att 
de har olika positioner i Saab. Finansdirektören kan exempelvis antas fokusera mer 
på ekonomiska variabler som resultat, varför Sjöblom anser det viktigt att styrelsen 
blir insatt i det ekonomiska läget. Revisorn, som är en extern part, kan tänkas vara 
noga med att skapa en rättvisande bild av redovisningen och vilja se till att dennes 
åsikter kommer fram, vilket kan förklara varför Fernström lägger vikten på 
styrelsens kontakt med revisorn samt oförutsedda händelser. Styrelseordföranden 
har slutligen ett behov av att skapa sig och styrelsen en helhetsbild av 
verksamheten, varför Scharp anser syftet innehålla större och strategiska frågor, 
som t.ex. riskområden, samt att skapa bra relationer mellan bolagsorganen.  
   
Både Scharp och Sjöblom påpekar att Saabs revisionsutskotts syfte har utvecklats 
med tiden och har idag inte har riktigt samma inriktning som det hade vid 
instiftandet. De båda menar att revisionsaspekten i syftet har tonats ner och istället 
fokuserar utskottet nu mer på företagets risker. Sjöblom menar att utskottet idag 
inte direkt har karaktären av ett revisionsutskott utan mer av ett ”ekonomiutskott”, 
där exempelvis långsiktiga projekt får stort utrymme. Att utskottets syfte utvecklats 
från starten talar för att utskottet kanske inte var så genomtänkt till en början, utan 
mer instiftades för instiftandets skull. Att utskottet dessutom inte enligt 
respondenterna hade någon förebild eller att Saab inte tog hjälp av någon extern 
expert vid skapandet kan också ha lett till att Saab ”hamnade lite snett” vid starten 
och varför dess syfte således har utvecklats under tiden.  

 
 

6.2.2 Storlek 
Saabs revisionsutskott består av tre ordinarie styrelsemedlemmar. 

Förutom dessa tre medlemmar framkom det under intervjuerna att 
finansdirektören, chefjuristen samt revisorn också deltar vid varje möte. Fernström 
lyfter även fram att det emellanåt även deltar andra personer från ledningen, då 
deras specialkunskap inom ett visst område behövs. Saabs revisionsutskott uppvisar 
därmed likheter med den brittiska koden, då denna föreskriver en närvarorätt som 
precis stämmer överens med Saabs. Alla tre koder rekommenderar att 
revisionsutskott lämpligen skall bestå av tre medlemmar, därmed går det inte att se 

SYFTE 
- Otydligt syfte, men fokus ligger på revision, fördjupad 

information och kunskap hos styrelsen samt på risker 
- Syftet har utvecklats med tiden 
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paralleller mellan Saab och det som Thorell (2002) upptäckte vara typiskt bland 
flera svenska revisionsutskott - att dessa ofta består av fler än tre styrelseledamöter.  
 
 

 
 
 
 

 

6.2.3 Oberoendekrav 
Såväl den amerikanska som den brittiska och den svenska koden har vissa 
oberoendekrav, exempelvis att ledamöterna i utskottet inte får, förutom i sin 
egenskap som utskottsmedlem eller styrelseledamot, ta emot någon som helst 
ersättning från bolaget, förutom styrelse- och utskottsersättning. Detta 
oberoendekrav uppfyller ledamöterna i Saabs revisionsutskott.  
 
Revisionsutskottet skall också utgöra en motvikt till den operativa ledningen. I 
Saabs revisionsutskott är endast ordinarie styrelseledamöter medlemmar i utskottet, 
men alla respondenter berättar att ledningen är representerad vid alla möten av 
åtminstone finansdirektören och chefjuristen. I och med att dessa inte har någon 
ordinarie plats så bryter inte Saab heller här mot några rekommendationer. Dock 
bör ledningens eventuella inverkan på utskottsarbetet beaktas. I Avsnitt 5.3.2 
(Styrelse – Ledning) samt 5.3.6 (Revisionsutskott – Ledning) kommer ledningens 
involvering i Saabs revisionsutskott att diskuteras utförligare. 
 
Ägarrepresentationen 
Den svenska koden föreskriver att minst en av ledamöterna är oberoende bolagets 
större ägare och för att vara oberoende bolagets större ägare avses ägare som direkt 
eller indirekt kontrollerar mer än tio procent av aktierna eller rösterna i bolaget 
(Svensk kod för bolagsstyrning p 3.2.4 och p 3.2.5).  
 
Saab har två storägare, BAE Systems och Investor som besitter 35 procent 
respektive 36,1 procent av rösterna. De två största ägarna därefter är Wallenberg-
stiftelserna med 5,8 procent av rösträtterna och Robur 3,2 procent av rösträtterna. 
Denna ägarstruktur måste beaktas vid analys av utskottsledamöternas oberoende i 
Saab. Två av ledamöterna, Svedberg och Scharp, sitter förutom i Saabs styrelse 
också med i Investors styrelse och går därför att klart knytas till denna storägare. 
Svedberg kan ytterligare, genom sitt styrelseuppdrag i Wallenberg-stiftelserna, också 
kopplas till Saabs tredje största ägare. Därför ifrågasätts Sjöbloms åsikt, då denne 

- Saabs revisionsutskott har tre ordinarie ledamöter som även 
sitter med i styrelsen 

- Förutom dessa närvarar även finansdirektör, chefsjurist och 
revisor på mötena 

 

STORLEK 
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inte anser att Svedberg representerar Investor utan skall företräda övriga ägare. 
Detta kan visserligen stämma, då han i Saabs styrelse kan sitta på Wallenberg-
stiftelsernas styrelsemandat. Dock går en klar koppling till Investor att ses, varvid 
denne inte kan anses vara oberoende de större ägarna.  Peter Nygårds som är 
anställd på Föreningssparbanken anser alla respondenter som oberoende. Genom 
Föreningssparbankens ägande i Robur, som är Saabs fjärde största ägare, går det 
dock att se en koppling mellan Nygårds och Robur. Även om Robur är den fjärde 
största ägaren, kan de inte räknas som en stor ägare med sitt innehav på 3.2 
procent. Nygårds kan därmed anses representera de övriga minoritetsägarna.  
 
BAE Systems som är den andra största ägaren i Saab finns inte representerad i 
utskottet. Detta var enligt Sjöblom ett beslut som togs vid instiftandet av utskottet 
och menar att det var ett beslut för enkelhetens skull. Detta beslut är intressant, 
eftersom det vid instiftandet av revisionsutskottet i Saab, var en relativ ny företeelse 
i Sverige. Då BAE Systems har sedan länge haft ett revisionsutskott kan frågan 
ställas varför Saab inte valde att utnyttja den kunskap som fanns inom BAE 
Systems. Både Scharp och Sjöblom påpekar att engelsmännen litar på Saab och de 
andra aktieägarna, men då Sjöblom menar att tanken med de olika 
utskottsledamöterna skulle representera och täcka de övriga aktieägarna, råder det 
en snedvridning genom den starka representationen av Investor. De tre 
respondenterna ser dock inte detta som något problem och inte heller BAE 
Systems verkar göra detta.  
 
Revisionsutskottets ordförande 
Vid Saabs inrättade av revisionsutskottet så utsågs styrelseordförande Scharp till 
ordförande i utskottet. Detta ändrades dock efter att Saab hade blivit medvetna om 
det inte var förenligt med det svenska Kodförslaget som presenterades i april 2004, 
där det rekommenderades att styrelseordförande och ordförande i 
revisionsutskottet inte får vara samma person, varför Svedberg istället tillsattes 
posten. Scharp sitter numer med som ”vanlig” ledamot. Detta är därmed förenligt 
med den svenska koden. Förtroendekommissionen ställer sig dock lite skeptiska till 
styrelseordförandes representation i revisionsutskottet över lag (2004:47). Trots att 
denne inte samtidigt är utskottsordförande anser kommissionen att det föreligger 
en risk att ordföranden kan bli för involverad i frågor som behandlas i 
revisionsutskottet samt att dennes ledamotskap kan skapa problem vad gäller 
relationen till revisorn. Sker exempelvis kommunikationen mellan revisorn och 
ordföranden pga. den senares ledamotskap i utskottet eller för ordförandeskapet i 
styrelsen? Att tilläggas bör att i SOX och The Combined Code tillåts inte ens 
styrelseordföranden att sitta med (SOU 2004:46). 
d 
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Thorell (2002) såg i sin undersökning att det också finns en risk att utskottet blir 
styrelsens innersta krets genom att det många gånger utgörs av styrelseordföranden 
och några ”tunga” styrelseledamöter. Vad gäller ”tunga” styrelseledamöter handlar 
det givetvis om en bedömningsfråga och en djupare analys av varje styrelseledamot 
skulle krävas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

6.2.4 Ersättning 
Den amerikanska och brittiska koden föreskriver att utskottsarbete skall innebära 
ersättning till revisionsutskottsmedlemmarna. Den svenska koden har däremot 
ingen sådan föreskrift. Thorell, Molin och Blix (2004) anser att en ersättning till 
utskottsmedlemmarna är bra. Om inte utskottsledamöterna får någon ersättning för 
sitt arbete med revisionsutskottet, kan tilltron till detta arbete ifrågasättas. Då det är 
ägarna på bolagsstämman som tar beslut om eventuell ersättning kan denna ses 
som en faktor som bestämmer vilket värde bolagsstämman tillskriver 
revisionsutskottets arbete. Frågan bör även ställas hur fördelningen av 
styrelsearbetet ser ut, då utskottsarbetet inte anses vara värt någon ersättning. Saab 
har valt att ersätta de ordinarie revisionsutskottsmedlemmarna och får enligt Scharp 
50 000 kronor var för sitt extra arbete i utskottet. 
 
Företag som följer The Combined Code skall även ta hänsyn till hur mycket tid 
som varje ledamot har lagt ned på revisionsutskottet samt dennes färdigheter. 
Någon sådan individuell avvägning verkar inte göras i Saab utan varje ordinarie 
medlem får en förutbestämd klumpsumma, något som även görs i amerikanska 
bolag. 

 
 
 
 
 

6.2.5 Mötesfrekvens 
 

ERSÄTTNING 

   OBEROENDE-
KRAV 

- Revisionsutskottet består av två ledamöter som representerar 
storägaren Investor samt en person som anses som oberoende 
såväl storägare som ledning 

- Styrelseordförande sitter med i utskottet 
- Ingen av ledamöterna får ersättning utöver styrelse- och 

utskottsarvoden 
 

- Varje utskottsmedlem får 50 000 SEK utöver sitt 
styrelsearvode 
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Saabs revisionsutskott träffas för närvarande tre gånger per år; en gång i samband 
med årsbokslutet i februari, det andra mötet i samband med halvårsrapporten och 
det tredje på hösten. Ingen av koderna föreskriver hur många gånger 
revisionsutskottet bör träffas per år, men både amerikanska och engelska 
handledningar rekommenderar fyra respektive tre möten per år. The Combined 
Code föreskriver att mötena bör hållas i samband med de finansiella rapporterna, 
vilka också ligger till grund för Saabs mötesfrekvens. Den svenska koden skriver 
ingenting om antalet möten per år, men Thorells (2002) undersökning visade att de 
svenska revisionsutskotten i praktiken träffades tre till fyra gånger per år. Så som 
Collier och Gregorys (1999) studie, visar även denna att det inte är antalet möten 
som är viktigast utan i stället hur mycket tid som läggs ner på utskottsarbetet. Av 
intervjuerna framgår nämligen det att Saabs revisionsmöten ofta varar i ett antal 
timmar, beroende på vad utskottet har att diskutera. Det borde dock vara troligt att 
de flesta bolag som valt att inrätta revisionsutskott förstår att det inte är antalet 
möten som är viktigast utan regelbundna möten och omfånget på de frågor som tas 
upp. Ett antagande kan dock vara att det i praktiken kan vara svårt. 
Styrelseledamöter har fler uppdrag och det finns inte obegränsat med tid att träffas 
hur ofta som helst och diskutera allt i minsta detalj. 

 
 
 
 
 

 

6.2.6 Arbetsuppgifter 
En av de största skillnaderna mellan den svenska koden och den amerikanska och 
brittiska koden går att finna under revisionsutskottets arbetsuppgifter. I USA och 
Storbritannien är nämligen utskottet direkt ansvarigt för tillsättandet av bolagets 
revisorer samt för att bestämma deras ersättning. Revisionsutskottet skall därutöver 
även övervaka revisorernas arbete. Den svenska koden förespråkar att 
revisionsutskottet endast skall biträda bolagets valberedning vid framtagandet av 
förslag till revisorer och förslag till arvodering av revisionsinsatsen (Svensk kod för 
bolagsstyrning p 3.8.3). Revisionsutskottet är med andra ord inte ytterst ansvarig 
för företagets externa revisorer. Den svenska koden föreskriver dock att utskottet 
skall ha ett nära samarbete med revisorn så att utskottet har tillräcklig information 
om revisionens inriktning och omfattning (Ibid.). Utskottet skall liksom i den 
amerikanska och brittiska koden också övervaka revisorsinsatsen. Alla 
respondenterna förklarar också att Saabs revisionsutskotts huvuduppgift är att 
upphandla revisorer och föra diskussioner med dem, speciellt då revisorsarvoden 

MÖTES-
FREKVENS 

- Revisionsutskottet träffas tre gånger per år i samband med de 
finansiella rapporterna 

- Mötena varar ett antal timmar vid varje tillfälle, beroende på 
dagordningen 
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handlar om stora summor. Trots att utskottet inte kan hållas ansvarigt för 
revisionen är det bra att en grupp fokuserar mer på detta område. Respondenterna 
påpekar också att utskottet är mottagare av revisorernas rapporter till styrelsen och 
att utskottet har en tät kontakt med dessa [revisorerna]. I den beskrivning av 
revisionsutskottet som går att finna på Saabs hemsida så nämns endast 
arbetsuppgifter som just berör utskottets relation med revisorn. Detta kan tyckas 
något märkligt då respondenternas syn på syftet visserligen till viss del stämmer 
överens med det detta, men att de även uppgett många fler uppgifter som 
revisionsutskottet skall uppfylla. Den svenska kodens föreskrifter om vad ett 
revisionsutskott skall arbeta med rörande revisionen, uppfyller Saab väl, men både 
den svenska koden samt SOX och The Combined Code föreskriver att 
revisionsutskott skall ha fler uppgifter utöver de som behandlar bolagets externa 
revision. 
 
Ytterligare en uppgift som berörs av de tre koderna är att utskottet skall se till att 
uppgifterna i bolagens årsredovisningar är tillförlitliga. Enligt den svenska koden 
skall utskottet därutöver också svara för en beredning av styrelsens arbete vad gäller 
kvalitetssäkring av de finansiella rapporterna (Svensk kod för bolagsstyrning p 
3.8.3.) Med kvalitetssäkring avser koden att utskottet skall behandla alla kritiska 
redovisningsfrågor och kontrollera alla finansiella rapporter som lämnar bolaget. 
Alla respondenter bekräftar att Saabs revisionsutskott på ett effektivt sätt 
kontrollerar uppgifterna i årsredovisningen, men när frågor om hur annan finansiell 
information kontrolleras går uppgifterna isär. Scharp menar att alla finansiella 
rapporter studeras och granskas av utskottet medan Sjöblom var av den 
uppfattningen att det inte finns någon tid att kontrollera alla rapporterna. Med 
andra ord står de bådas åsikter mot varandra. En möjlig förklaring till varför de 
upplever detta på olika sätt, kan vara deras funktioner på utskottets möten. Scharp 
har en ordinarie post i utskottet medan Sjöblom sitter med som adjungerad 
ledningsrepresentant. Sjöblom var dock under sin tid som finansdirektör med på 
alla möten och kan därmed anses ha haft lika mycket insyn i utskottets arbete som 
Scharp. Sjöblom har däremot inte samma insyn i styrelsearbetet. I en undersökning 
som Thorell (2002) genomfört framgick det att svenska revisionsutskott endast i 
undantagsfall granskar årsredovisningen och i princip aldrig granskar andra 
finansiella rapporter som bolaget lämnar, något som talar för att det faktiskt kan 
vara svårt att hinna med att granska alla finansiella rapporter. De båda 
respondenterna kan möjligtvis ha lagt olika betydelse i ordet finansiell rapport och 
därför uppgett olika svar. Om Saabs revisionsutskott faktiskt granskar alla 
finansiella rapporter som lämnar bolaget är därför svårt att säga.  
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Den svenska koden föreskriver även att revisionsutskottet skall diskutera 
samordningen mellan den externa och den interna revisionens syn på bolagets 
risker (Svensk kod för bolagsstyrning p 3.8.3). Då Saab hittills inte har haft någon 
intern revision har heller inte någon sådan samordning gjorts. Saabs riskprofil är 
däremot en av de frågor som behandlas enligt respondenterna varpå 
revisionsutskottet kan antas uppfylla detta krav. Då Saab kommer att införa en 
internrevision kan det antas att även den kommer att vara en fråga för 
revisionsutskottet och dess granskning och samordning. Svernlöv och Blomberg 
(2003) menar vidare att utskottet även skall utvärdera revisionsarbetet och följa upp 
de åtgärder som revisorerna har förslagit. Att detta förekommer i Saabs 
revisionsutskott framgår inte helt av intervjuerna, men då revisorn anser att denne 
har fått ett större inflytande och möjlighet att få sina åsikter framförda, kan det 
senare [följa upp revisorns föreslagna åtgärder] anses vara uppfyllt. 
 
Den stora skillnaden mellan Saabs revisionsutskotts arbetsuppgifter och de tre 
kodernas föreskrifter är att Saabs utskott verkar fokusera mycket på företagets 
resultaträkning. Sjöblom menar att det var han själv som hade styrt utskottet till att 
bli mer av ett ”ekonomiutskott” då han ansåg att revisionsaspekten var för tunn för 
att utskottet skulle kunna fokusera på denna. Även Scharp anser att mycket av 
Saabs revisionsutskotts arbete fokuserade på det ekonomiska i företaget och 
speciellt på de långtgående projekt som Saab arbetar med. Scharp framhöll dock att 
Saabs speciella riskprofil kräver att utskottet fokuserar mer på detta. 
  
Både den amerikanska och brittiska koden tar upp vikten av att revisionsutskottet 
inrättar en skriftlig instruktion för utskottets roll, ansvar och arbetsuppgifter. Enligt 
såväl den svenska koden som uttalanden från Förtroendekommissionen skall 
styrelsen i sin lagstadgade arbetsordning se till att det framgår vilka arbetsuppgifter 
och vilken beslutanderätt de har delegerat till utskotten och hur dessa skall 
rapportera tillbaka till styrelsen (Svensk kod för bolagsstyrning 3.5.2., SOU 
2004:47). Ju mer konkret instruktionen är, desto enklare är det för bolaget att i 
årsredovisningen visa att utskottet fullgör sina uppgifter (SOU 2004:47). Enligt 
Scharp arbetar revisionsutskottet efter en skriftlig agenda. Grundagendan är den 
samma vid varje möte, men revideras efter vad som är aktuellt. Både Fernström 
och Sjöblom är däremot inte helt säkra på om en sådan agenda används. Båda 
menar att den med stor sannolikhet finns som en del av styrelseordningen men att 
de vid utskottsmötena inte arbetade efter en sådan. Då Sjöblom och Fernström 
officiellt sett inte tillhör revisionsutskottet, berörs heller inte dessa två av 
instruktionerna på samma sätt som de ordinarie utskottsmedlemmarna. Därför är 
de också osäkra på om instruktionerna finns. Scharp som tidigare har suttit som 
ordförande i utskottet och som dessutom är styrelseordförande är därför mer insatt 
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i förfarandet, speciellt om instruktionerna finns med i styrelsens arbetsordning. 
Tyvärr gavs inte tillåtelsen att få se instruktionerna. 
 
Sammanfattningsvis går det därför att säga att de arbetsuppgifter som Saab anger i 
sin årsredovisning inte riktigt stämmer överens med vad respondenterna upplever. 
För att finna en förklaring till detta går det återigen att knyta an till den diskussion 
som tidigare fördes kring att inrättandet av utskottet inte verkar ha varit ett internt 
beslut, utan kan ha inrättats bara för att inte få kritik. Alla berörda parter verkar 
dock idag nöjda med utskottsarbetet och positiva till att det inrättades. Dock har 
utskottet inte fullt ut de arbetsuppgifter som de olika koderna föreskriver. Mycket 
av den kritik som tagits upp kring koderna har varit att de inte tillåtit företag att 
anpassa utskottet tillräckligt mycket efter företagets specifika behov. Detta är vad 
Saab har gjort och behöver egentligen inte ses som negativt. Vad som dock är 
tveksamt är om Saab anpassat sitt utskott för mycket till sin verksamhet och att de 
har tillskrivit revisionsutskottet arbetsuppgifter och funktioner som gör att det inte 
fullt ut uppfyller kraven för vad ett revisionsutskott bör innebära enligt den svenska 
koden.   
 

 
 
 
 

 

6.2.7 Kompetenskrav 
För att kunna bedöma finansiella rapporter är det viktigt att det både finns kunskap 
och tid för att utskottet på ett bra sätt skall kunna studera informationen. Som 
tidigare nämnts tar de båda utländska koderna upp vikten av att det både måste 
finnas tillräckligt med tid men också kunskap för att kunna kvalitetssäkra 
årsredovisningen. För att se till att utskottsmedlemmarna har tillräckligt med 
kunskap har den amerikanska och brittiska koden en paragraf som rekommenderar 
att utskottet skall ha minst en finansiell expert. Har de inte det, måste anledningen 
till detta anges i årsredovisningen. I den svenska koden finns inget liknande krav på 
finansiell expert, men exempelvis FAR anser att särskilda kompetenskrav bör 
ställas. I Saab finns ingen uttalad finansiell expert. Alla respondenter påpekar dock 
att alla utskottsmedlemmar är mycket kompetenta och kunniga. Fernström anser 
dock att i vissa redovisningsfrågor som exempelvis med IAS 39 kan viss kunskap i 
svenska revisionsutskott saknas. Av de ordinarie styrelseledamöterna anser Sjöblom 
att en av medlemmarna kan definieras som finansiell expert. Han är dock inte 
ledamot i utskottet då han är engelsman. Frågan är varför inte valet gjordes att ta 

ARBETS-
UPPGIFTER 

- Huvuduppgift: upphandla revisorer och ha en tät kontakt med 
dem 

- Kontrollera tillförlitligheten i årsredovisningen 
- Fokus på den speciella riskprofilen och de långtgående 

projekten
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hjälp av engelsmännen i revisionsutskottet, då deras kunskap kan tänkas vara 
värdefull för utskottsarbete. Dock har Storbritannien och Sverige olika 
redovisningsstandards och då Fernström menar att det var där om någonstans som 
kunskapen eventuellt var lite svag, så kanske den brittiska finansiella experten inte 
skulle kunna bidra till så mycket kunskap. Då alla respondenter anser att Saabs 
revisionsutskottsmedlemmar är mycket kompetenta och att avsaknaden av en 
finansiell expert inte verkar påverka kvaliteten på utskottets arbete verkar inte 
någon finansiell expert behövas i Saabs revisionsutskott. Skulle dock ett behov 
uppstå skulle Saab kunna ta in en extern expert för att lösa det aktuella problemet.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6.2.8 Jämförelse av fallföretagets revisionsutskott med olika koder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENS-
KRAV 

- Ingen uttalad finansiell expert 
- Ledamöter med lång erfarenhet inom styrelse- och 

ledningsarbet 
 

Figur 3.10: Saabs revisionsutskott i förhållande till olika koder 
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Av modellen framgår att Saabs revisionsutskott har mest likheter med den svenska 
koden. Trots att koden inte ens hade börjat diskuteras då Saab valde att inrätta 
utskottet, är det förklarligt varför. Den svenska koden är anpassad till svenska 
förhållanden, vilket de andra två koderna inte är. Där Saabs utskott 
överensstämmer med den svenska koden, är framförallt där den inte 
överensstämmer med övriga. Detta beror bl.a. på nationell lagstiftning, främst vad 
gäller revisionsutskottets ansvar. Den svenska koden är heller inte lika sträng som 
de andra. Det finns inget krav på en finansiell expert och styrelseordföranden tillåts 
att sitta med i utskottet. Punkten där Saabs revisionsutskott inte riktigt passar in på 
någon av koderna är arbetsuppgifter, med anledningen av att de har anpassat 
uppgifterna efter deras eget behov.  Saab har även anpassat sig efter den svenska 
koden, när de valde att låta en annan utskottsmedlem bli ordförande, istället för att 
styrelseordföranden skulle vara detta. 
 

6.3 INFORMATIONSFLÖDEN OCH KOMMUNIKATION 
I detta avsnitt kommer fallföretagets revisionsutskott diskuteras med hjälp av den 
modell som presenterades i referensramen (se Figur 10, som är densamma som den 
modell som presenterats i referensramen (Figur 8) ). Hur kommunikationen och 
informationsflödena mellan de olika bolagsorganen ser ut i fallföretaget kommer 
också att baseras på samma modell. I slutet av avsnittet kommer en modell som 
gäller för fallföretaget att presenteras. Relationerna är desamma som tidigare. 
Dessutom har ytterligare en relation tillkommit och det är den mellan 
revisionsutskottet och ledningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kompetenskrav 

  Arbetsuppgifter 

  PRINCIPAL                   KONTRAKT                 AGENT/PRINCIPAL        KONTRAKT AGENT 

Reviderade 
rapporter 

  ÄGARE 
 

LEDNING 

 
REVISOR 

Kontrollerar 
den finansiella 
informationen 

Finansiell 
information 

 
STYRELSE 

Finansiell 
information 

Kontrollerar 
den finansiella 
informationen 

REVISIONS
-UTSKOTT 

 
Figur 9: Revisionsutskottets roll i agentteorin (inspiration från Messiers modell 1997:7) 

Kommunikation och kontroll 
Uppdragsgivare – uppdragstagare  
Informationsflöde 
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6.3.1 Ägare- Styrelse 
Relationen mellan aktiebolagets ägare och styrelse är starkt reglerat i lagstiftningen, 
varför den inte skiljer sig så mycket mellan olika bolag och då inte heller i Saab. 
Som nämnt i referensramen delegerar ägarna, i rollen som principal, ut ansvaret för 
verksamheten till styrelsen som sedan får stå till svars för hur den sköts. Styrelsens 
ansvar gentemot ägarna är sedan att förvalta bolaget och se till att ägarnas intressen 
tillgodoses (Svensk kod för bolagsstyrning p. 3.1). Risken som skulle kunna 
föreligga är att styrelsen, vid inrättande av ett revisionsutskott känner mindre ansvar 
för vissa områden som istället delegerats ut till utskottet. Enligt lagstiftningen är 
detta dock inte tillåtet (ABL 8 kap. 3§ 3-4 st.). Styrelsen har som sagt det yttersta 
ansvaret och om de skulle handla mot ägarnas intressen och/eller inte upptäcka 
brister i styrningen, får de också stå till svars om några oegentligheter i skötseln av 
verksamheten skulle upptäckas. Detta är något som Saabs respondenter också 
påpekade och Fernström menar att det är viktigt att ha i åtanke att 
revisionsutskottet inte som helst har någon juridisk självständighet. 
 
Enligt ABL (9 kap. 22 § 1 st. 1-2p) måste styrelsen lämna sådan information till 
aktieägarna som kan vara av vikt för en bedömning av den ekonomiska situationen. 
Kommunikationen mellan styrelsen och aktieägarna kan därför anses vara formell i 
den bemärkelsen att den är lagstadgad och extern i bemärkelsen att det främst är via 
bolagsstämman och årsredovisningen som kommunikationen sker. Då styrelsen 
heller inte får lämna ut information som kan komma att skada bolaget, får 
aktieägarna exempelvis inte ta del av all intern information, utan främst den som 
måste offentliggöras enligt lagstiftningen. Den informella kommunikationen är 
därför en känslig fråga och kan ses som en olaglig informationsväg. Med andra ord 
kan det bli tal om s.k. ”insiderinformation”. Hur den informella kommunikationen 
mellan Saabs styrelse och aktieägare ser ut är svår att kommentera och får antas 
fungera som det skall. Saab följer därmed de lagar och rekommendationer som 
finns och kommunikationsmönstret liknar det i modellen. 

6.3.2 Styrelse – Ledning 
Liksom mellan ägare och styrelse föreligger det även ett kontraktsförhållande 
mellan styrelse och ledning, då styrelsen överlåter den löpande förvaltningen till 
den verkställande direktören. Styrelsens relation till ledningen är alltså främst via 
kontakten med den verkställande direktören, som också sitter med i styrelsen. 
Detta stämmer även överens med hur arbetet fungerar i Saab. I Saab har 
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styrelseordföranden alltid haft en tät kontakt med ledningen och då framförallt den 
verkställande direktören. Att organisera delar av styrelsens arbete i ett 
revisionsutskott har inte påverkat kontakten mellan de båda organen menar 
respondenterna. Det som förändrats är dock styrelsens informationstillgång. 
Revisionsutskottet har bidragit till att Saabs styrelse fått mer och djupare 
information, varför den också kan ställa andra frågor till ledningen. 
 
Enligt agentteorin, föreligger en stor risk att ledningen får ett informationsövertag 
då de som arbetar närmast den operativa verksamheten har tillgång till uppgifter 
som styrelsen inte har (Bergström och Samuelsson 2001). Informationsövertaget 
och ansvaret över den löpande verksamheten kan därför leda till att ledningen 
utnyttjar detta för eget intresse. Kahlil och Lawarrée (1995) menar att för att 
minska informationsasymmetrin mellan styrelsen och ledningen kontrollerar 
revisorn den finansiella information som ledningen presenterar och rapporterar till 
styrelsen om något inte skulle stämma. Revisorn ses därför av Kahlil och Lawarrée 
(1995) som en övervakare av kontraktet mellan styrelse och ledning. I denna studie 
går också revisionsutskottet att beaktas på detta sätt. Då utskottet kan sätta sig in i 
frågor som styrelsen i sin helhet inte har tid att bearbeta samt har en tätare kontakt 
med revisorn kan de därför också öka kontrollen. Genom att utskottet också är en 
del av styrelsen sker en ständig rapportering till styrelsen i sin helhet och på detta 
sätt kan utskottets arbete väga upp den informationsasymmetri som annars 
vanligtvis råder mellan styrelse och ledning. 
 
Av intervjuerna framkom att finansdirektören alltid deltar på revisionsutskottets 
möten i Saab. Detta bryter som tidigare nämnts inte mot några av 
rekommendationerna som står i de olika koderna. Dock framgår det att under 
Sjöbloms tid som finansdirektör var det också han som höll i agendan. Genom att 
delta på alla på möten, där mycket av arbetet handlade kring ledningsarbetet i Saab, 
och dessutom var den som till stor del bestämde vad utskottet skulle behandla hade 
Sjöblom en stor möjlighet att styra informationen till styrelsen. Detta är han själv 
medveten om. Då ledningen bäst har översikt över den operativa verksamheten 
skulle de därför bäst kunna avgöra vilka frågor som bör tas upp till diskussion på 
mötena. Detta är ett bra exempel på hur ledningens involvering i styrelsearbetet 
ofta är en balansgång. Samtidigt som Sjöbloms närvaro på mötena innebar att han 
även bättre kunde kontrollera processen och exempelvis undanhålla information 
för styrelsen så kunde han se till att styrelsen snabbt fick den fakta och information 
som de efterfrågade och kunde föra diskussionen in på aktuella ämnen. Utifrån 
diskussionen ovan är det viktigt för revisionsutskott att analysera ledningens 
involvering i styrelsearbetet i sin helhet. Blir denna involvering för stark så kan 
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revisionsutskottets som övervakare av kontraktet ifrågasättas. (Se mer om detta 
under Avsnitt 5.3.6 (Revisionsutskottets kommunikation med ledningen)) 

6.3.3 Styrelse - Revisionsutskott 
Revisionsutskottet är alltså en arbetsgrupp inom styrelsen som inrättas för att ge 
styrelsen en möjlighet att sätta sig in i mer avgränsade områden. Som framgått 
tidigare kan styrelsen däremot inte överlåta något av sitt övergripande ansvar på 
revisionsutskottet. I och med att styrelsen har detta yttersta ansvar inför ägarna, så 
är återrapporteringen från revisionsutskottet oerhört viktig ur 
informationssynpunkt. Som tidigare nämnts anser Saab att informationsdjupet har 
blivit mycket bättre för hela styrelsen efter inrättandet av utskottet. Dock uppstår 
en risk genom inrättandet, då utskottsgruppen kan bli mer insatt i speciella frågor 
än de resterande. Ett ”A- och B-lag” kan uppstå. I Saab fungerar enligt 
respondenterna, återrapporteringen mycket bra och Scharp berättar att 
utvärderingar av hur rapporteringen upplevs av styrelsen ofta görs. Därmed får det 
antas att revisionsutskottet inte har mer information än styrelsen i sin helhet. Det 
finns ändå en viss risk, vid en bolagsskandal, att revisionsutskottet och dess 
medlemmar skulle få ta hårdare kritik än övriga styrelseledamöter, trots sin icke-
juridiska självständighet.  Genom att ha tydliga instruktioner för utskottets 
arbetsordning, kan utskottets faktiska ansvar tydliggöras. 
 
Relationen mellan styrelsen och revisionsutskottet kan inte ses som ett direkt 
kontraktsförhållande, då styrelsen inte får delegera ut delar av sitt eget ansvar. 
Relationen kan istället ses som ett förtroendeuppdrag, i och med att styrelsen 
upprättar en inbördes arbetsgrupp för att arbeta med ärenden inom mer avgränsade 
områden. Den formella kommunikationen dem emellan kan sägas bestå av den 
information som alltid delges styrelsen, eftersom detta föreskrivs i regler. Trots att 
utskottet inrättades innan förslaget till en svensk kod kom, var Saab redan tidigare 
noggranna vad gäller utskottets arbete och dess ansvar gentemot styrelsen som 
helhet.  
 
Utöver den reglerade kommunikationen torde det även förekomma viss informell 
kommunikation. Då Sverige är ett litet land är det också ett faktum att många 
personer sitter med i samma styrelser, varför de träffar varandra relativt ofta. Så är 
också fallet med Saabs styrelseledamöter, där flera av dem sitter med i samma 
styrelse i andra bolag. Som sades i referensramen är den informella 
kommunikationen dock reglerad i ABL. Skulle styrelseledamöter regelbundet och 
planmässigt träffas utöver styrelsemötena är detta ett direkt brott mot lagen. Det är 
dock svårt att undvika en informell kommunikation helt. Viktigt att påpeka är att 
den informella kommunikationen i detta fall handlar om den styrelsen emellan, då 
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revisionsutskottsmedlemmarna också sitter med i styrelsen i sin helhet. Något som 
bör övervägas är om utskottsledamöterna faktiskt kan antas indirekt och kanske 
ibland rent av omedvetet delar med sig av utskottsinformation utöver den reglerade 
återrapporteringen. Om exempelvis ett ämne kommer upp under ett styrelsemöte 
som också diskuterats i utskottet, delar utskottsmedlemmarna förmodligen med sig 
av den informationen, även om inte den finns med i rapporten. På så sätt skulle 
denna kommunikation också kunna ses som en informell återrapporteringskanal.    

6.3.4 Styrelse - Revisionsutskott - Revisor 
Enligt arbetsuppgifterna i Saabs revisionsutskott, skall revisionsutskottet 
regelbundet träffa bolagets revisorer för att ta del av revisionens inriktning. 
Utskottet skall också lägga fram förslag till valberedningen när revisorer skall 
upphandlas.  
 
Innan införandet av revisionsutskottet träffades Saabs revisorer och 
styrelseordförande med jämna mellanrum. Mötena var då mycket informella, men 
det fanns alltid en dagordning över de frågor som behövdes tas upp. Fernström 
berättar att han som revisor hade en öppen dialog med styrelseordföranden och att 
han på mötena rapporterade den information som han diskuterat med ledningen. I 
och med att mötena redan var regelbundna och det fanns en upparbetad form för 
rapportering, menar Fernström att beslutet om att införa ett revisionsutskott sågs 
som en ”naturlig” följd. Idag sitter Saabs revisorer med på revisionsutskottets 
möten, varför de båda parterna ständigt hålls uppdaterade om varandras arbete. 
Revisorerna behöver heller inte längre återge information från ledningen, utan detta 
kan ledningen göra själv, då även finansdirektören i Saab deltar i utskottets möten. 
 
Vad Fernström lyfter fram som den största och kanske mest positiva effekten av 
införandet med Saabs revisionsutskott, för sin roll som revisor, är att han idag får 
en större möjlighet att göra sin röst hörd. Möten på en till två timmar är en stor 
skillnad mot den tidigare kvarten som Fernström ibland fick med styrelsen. Då 
styrelsen, i form av revisionsutskottet, får chans att informera revisorn om viktiga 
frågor som de anser att revisorn bör ta i beaktande och revisorn på ett mer 
genomgående sätt kan förmedla sina åsikter går det att anta att ett bättre samarbete 
existerar idag mellan de båda parterna. I Saab är alltså revisionsutskottets kontakt 
med revisorn mycket regelbunden, då denne är med på varje möte. Vad gäller 
styrelsens [i sin helhet] kontakt med revisorn, så träffas de en gång per i år i 
samband med bokslutskommunikén och då ungefär i 45 minuter.  
 
Då kommunikationen mellan de tre parterna redan tidigare var regelbunden och 
fungerade bra, är idag den största skillnaden att kommunikationen har blivit mer 
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formell och reglerad. Att de intervjuade uppfattar den som lite mer formell torde 
bero på att revisionsutskottet regleras som en del av styrelseordningen och att 
mötena nu ser lite annorlunda ut mot när revisorn träffade styrelseordföranden i 
enrum. Även om arbetet är mer formaliserat är dock uppfattningen att det 
fortfarande råder en öppen dialog.  

6.3.5 Ägare – Revisor 
Vad gäller relationen mellan ägarna och revisorn, så är det även här så som vid 
relationen ”Ägare - styrelse” att det inte skiljer sig så mycket mellan olika svenska 
bolag. Relationen ser ut som så att det är bolagsstämman som utser revisorn, efter 
förslag från valberedningen och revisorn lämnar upplysningar till ägarna på 
bolagsstämman (ABL 10 kap. 3§ 1 st. och 10 kap. 41§). Då en av 
revisionsutskottets arbetsuppgifter är att presentera ett förslag på revisor till 
valberedningen skiljer sig detta därmed mellan företag med eller utan 
revisionsutskott. Som tidigare nämnts skiljer sig de utländska koderna från den 
svenska på den här punkten, då de amerikanska och brittiska revisionsutskotten är 
helt ansvariga för tillsättandet av revisorn. Skillnaderna kan förstås, men en risk 
föreligger, att utländska investerare, som inte vet hur de svenska bolagsorganen 
arbetar, kan missuppfatta utnämningen av revisorn och revisionsutskottets arbete. I 
Saab är revisionsutskottet delaktigt i tillsättandet av revisorer, genom att delta i 
upphandlingen av revisorer och lämna förslag till valberedningen, något som nu 
också föreskrivs i den svenska koden. De tar dock inte det slutgiltiga beslutet, utan 
det ligger som lagstadgat på bolagsstämmans ansvar.  
 
Som framgått tidigare har inrättandet av revisionsutskottet i Saab gett revisorn ett 
större utrymme och större möjligheter att göra sin röst hörd. Även om revisorn 
fortfarande har samma tid på bolagsstämman att presentera sitt arbete, kan dennes 
åsikter och rekommendationer även komma fram på bolagsstämman, indirekt via 
styrelsen. 
 
Det föreligger ett förtroendeuppdrag mellan revisor och ägare och 
kommunikationen som sker mellan revisor och bolagsstämma är formell i högsta 
grad. Som framkommit i referensramen övervakar revisorn kontraktet mellan ägare 
och styrelse samt mellan styrelse och ledning. På bolagsstämman är revisorn därför 
som sagt skyldig att lämna alla upplysningar som bolagsstämman begär. 

6.3.6 Revisionsutskott -  Ledningen 
I den svenska koden föreskrivs ingenting om relationen mellan revisionsutskottet 
och ledningen, men i och med att utskottet är en del av styrelsen antas att samma 
lagar och rekommendationer gäller som för denna. Då ledningen exempelvis skall 
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ge styrelsen beslutsunderlag kan de ses som den viktigaste källan till information för 
styrelsen och revisionsutskottet. Då ett informationsövertag mellan ledningen och 
styrelsen tidigare påvisats är det viktigt att Saab beaktar finansdirektörens roll i 
utskottet. För att minska ledningens informationsövertag skulle det möjligen vara 
lämpligare att finansdirektören endast deltar på några av mötena, som exempelvis 
det första mötet varje år, för att på så sätt kunna informera vad som bör tas upp till 
diskussion under året. Skulle behov av speciell information finnas kan denne kallas.  
 
Eventuella fördelar och nackdelar med ledningens närvaro i utskottet går att 
diskuteras ytterligare. Collier och Gregory (1999) menar exempelvis att ledningens 
närvaro har negativa konsekvenser för revisionsutskottets arbete, men då ledningen 
kan ses som den viktigaste informationskällan för utskottet bör närvaron inte 
endast ses som negativ. Morrow (2004) menar istället att finansdirektörens 
information och kunskaper, som kan skilja sig från styrelseledamöternas, kan vara 
av vikt i revisionsutskottets arbete. Ett företag med en stark involvering av 
ledningen bör dock vara medvetna om de negativa effekter som medlemmar i 
ledningen skulle kunna ha på revisionsutskottet och kanske också informera sina 
intressenter hur arbetet fungerar i praktiken. Scharp påpekade att i Saab får 
finansdirektören ibland lämna revisionsutskottets möte, då frågor om hur 
exempelvis ledningen skött den ekonomiska styrningen ska behandlas. På detta sätt 
kan utskottet och revisorn diskutera den löpande verksamheten utan att ha någon i 
ledningen närvarande. Dock kvarstår fortfarande problemet att finansdirektören 
redan innan kan ha påverkat revisionsutskottsarbetet i en riktning som inte är 
önskvärd. 
 
Då kommunikationen mellan revisionsutskottet och ledningen inte regleras 
någonstans, kan den kommunikation som sker, ses som informell. Dock sker 
kommunikationen under reglerade former, då revisionsutskottets möten 
protokollförs.  

6.3.7 Informationsflöden och kommunikation i Saab 
Utifrån ovanstående diskussion och redogörelse för Saabs revisionsutskott och dess 
relation till de olika bolagsorganen kommer en modell att presenteras. Modellen 
bygger på Figur 8 (Revisionsutskottets roll i agentteorin), som är en teoretisk 
beskrivning av revisionsutskottet och dess roll i ett företags organisation. Modellen 
nedan skall tydliggöra de skillnader som Saabs revisionsutskott uppvisar jämfört 
med den teoretiska. Siffrorna 1 och 2 visar var skillnader kan ses. Dessa beskrivs 
efter modellen. 
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Figur 11: Informationsflöden och kommunikation i Saab 

Kommunikation och kontroll
Uppdragsgivare – uppdragstagare  
Informationsflöde 

 

1
2

Kontrollerar 
den finansiella 
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1. Informationsflöde: mellan revisionsutskott och ledning förekommer ett 
dubbelriktat informationsflöde. Genom att ledningen, representerad av 
finansdirektören, alltid är med på mötena, kan denne bidra med ekonomisk 
information i de frågor som krävs. Samtidigt bidrar de diskussioner som förs till 
att även finansdirektören, och därigenom ledningen, får en fördjupad kunskap 
genom att lyssna till och själv vara delaktig i de diskussioner som förs. 
Diskussioner som annars skulle ha stannat inom revisionsutskottet och 
styrelsen. 

 
2. Kontroll: Genom finansdirektörens deltagande på revisionsutskottens möte, 
uppstår ett enkelriktat kontrollövertag från ledningen. Då finansdirektören 
bidrar med mycket av den finansiella informationen till utskottet, kan denne 
styra utskottet att fokusera på olika områden. Skulle finansdirektören handla 
bedrägligt, finns en möjlighet att leda bort utskottet från vissa frågor. 
 
De största skillnaderna som Saab uppvisar, jämfört med den teoretiska 
modellen, gäller främst relationen mellan revisionsutskottet och 
finansdirektören. Detta beror på att dessa relationer inte är reglerade 
någonstans.  
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7 SLUTSATS 

 
Varför inrättar företag revisionsutskott? 

Det finns flera olika motiv till varför svenska företag väljer att inrätta 
revisionsutskott. Det kan handla om tvingande krav från bl.a. de börser de är 
noterade på eller lagstiftning. Är företag noterade på amerikanska eller brittiska 
börser är kraven många och hårda och följs de inte kan företaget bli föremål för 
sanktioner. Ett inrättande av revisionsutskott blir ett måste om företaget vill vara 
kvar på det specifika landets börs. Valet att inrätta revisionsutskott kan också vara 
delvis tvingande. Detta kan bl.a. innebära att företaget får påtryckningar på sig från 
olika intressenter och har av olika anledningar svårt att stå emot trycket. De som 
kan ligga bakom trycket är exempelvis moderbolag, aktieägare och andra 
intressenter till företaget, som anser att det av någon anledning behövs ett 
revisionsutskott – exempelvis minoritetsaktieägare som vill få ökad kontroll, 
internationella investerare som behöver känna igen sig i styrelsearbetet och 
institutioner som själva har krav på sig från sina egna investerare att ha en god 
ägarstyrning. För att behålla förtroendet hos intressenterna väljer företaget att 
inrätta ett utskott. Inrättande av revisionsutskott kan givetvis också vara frivilliga. 
Företaget kan exempelvis vilja förbättra den interna kontrollen, har studerat andra 
företag som har lyckats med sitt revisionsutskott och/eller har en verksamhet som 
kräver att extra mycket vikt läggs på frågor om olika sorters risk, 
redovisningsprinciper, stora projekt etc. Att inrätta ett revisionsutskott kan i dessa 
fall hjälpa företaget i dess arbete att förbättra den interna styrningen och avlasta 
styrelsen med arbete som kräver extra uppmärksamhet. 
 
I denna studies fallföretag var motiven till inrättandet av olika slag. Vad som tidigt 
kunde konstateras var att det inte handlade om något tvingande krav, då företaget 
varken var noterat på någon utländsk börs eller vid inrättandet hade någon 
lagstiftning som föreskrev revisionsutskott. Vad som framkom var att företaget 
hade utsatts för påtryckningar från externt håll. De institutionella ägarna samt 
aktörer inom koncernen ansåg att företaget borde inrätta ett revisionsutskott, 
medan företaget själva ansåg att de redan hade en väl utvecklad kommunikation 
mellan bolagsorganen, varför ingen ytterligare kontroll ansågs behövas. Företaget 
valde dock att inrätta ett revisionsutskott och verkar vara nöjda med beslutet då det 
bland annat har lett till att styrelsen har fått en bättre insikt i frågor som de tidigare 
hade svårt att sätta sig in i. I efterhand går det också att se att flera företagsspecifika 
faktorer faktiskt talar för att företaget borde ha ett utskott, exempelvis den 
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komplexa verksamheten och ägarstrukturen. Ett visst tryck utifrån, från t.ex. media 
och de bolagsskandaler som inträffat under de senare åren verkar också ha varit en 
faktor, inte avgörande men inverkande till inrättandet. 
 

Vilken roll har revisionsutskott i företags organisationer? 
Motivet till varför ett företag inrättar ett revisionsutskott påverkar också vilken roll 
det får i företagets organisation. Har ett företag i princip blivit tvingat till ett 
inrättande, måste det följa uppsatta regler, varför dess roll beror på dessa regler och 
föreskrifter. I exempelvis USA ligger ansvaret att tillsätta revisorer helt på 
revisionsutskottet, medan svensk aktiebolagsstiftning förbjuder annat organ än 
bolagsstämman att sköta denna uppgift. I Sverige kan styrelsen heller aldrig 
delegera ut sitt övergripande ansvar, varför revisionsutskottets ansvar blir 
begränsat. Berodde inrättandet på ett delvis tvingande krav eller om det var ett 
frivilligt inrättande, kan revisionsutskottets roll vara av varierande karaktär. I 
Sverige har det under en längre tid saknats en enad standard för revisionsutskott. 
Ofta har företag valt att ha amerikanska eller brittiska utskott som förebilder, varför 
utskottet fått en roll som kanske många gånger inte passar in i ett svenskt företag. 
Företag har också många gånger valt att gå sin egen väg och utvecklat utskottet 
efter just deras verksamhet. Detta har lett till att svenska revisionsutskott kan se 
väldigt olika ut och ett uniformt utseende och funktion existerar i princip inte, 
vilket i sin tur kan resulterar i att exempelvis utländska investerare har svårt att 
förstå revisionsutskottets roll. Genom att istället kombinera svensk lagstiftning med 
den kommande svenska koden för bolagsstyrning erhålls ett styrelseutskott utan 
varken juridiskt eller självständigt ansvar inför ägarna, men samtidigt med en 
betydande roll för den interna kontrollen. Revisionsutskottets formella 
kommunikation med bolagsorganen sker främst med revisor och styrelse, men har 
bolagsledningen som sin främsta informationskälla. Revisionsutskottet skall 
sammanfattningsvis vara en motvikt till den operativa ledningen, varför ledningen 
inte bör ha en alltför stor involvering i utskottet.  
 
Då fallföretaget inrättade sitt revisionsutskott efter påtryckningar utifrån och då det 
för tillfället inte fanns någon svensk standard gällande revisionsutskott, så 
utformades revisionsutskottet efter företagets egna behov. Redan innan inrättandet 
fanns en väl utvecklad kommunikation mellan bolagsorganen, t.ex. hade 
styrelseordföranden och revisorn en regelbunden kontakt där frågor, som senare 
bland annat kom att diskuteras i revisionsutskottet, fanns på agendan. Genom 
inrättandet förändrades dock inte denna relation väsentligt, då en regelbunden och 
bra kontakt redan existerade. De förändringar som noterats är att den 
kommunikation som tidigare förekom mellan styrelseordförande och revisorn nu 
blev mer formaliserad samt att styrelsen fick en större informationstillgång än 
tidigare. Inrättandet innebar att fler personer – två ytterligare styrelseledamöter och 
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finansdirektören – fick ta del av diskussionen som tidigare enbart förts mellan 
styrelseordföranden och revisorn. Vad som var intressant att se, var dock att 
finansdirektören hade fått en större roll än den som rekommenderas för ledningen i 
olika koder, dvs. som informationskälla. Det visade sig att denne istället ofta höll i 
agendan och kunde på så sätt styra mycket av informationen. Företaget såg 
däremot inga större problem i detta, utan menade att det snarare var positivt då 
finansdirektören sitter på mycket information. Fallföretagets revisionsutskott fick 
följaktligen mer rollen som ett informationsforum än som ett internt kontrollorgan. 
Rollen kommer dock med stor sannolikhet att förändras, då företaget kommer att 
inrätta en internrevision, vilket resulterar i mer arbete för revisionsutskottet, 
samtidigt som den svenska koden för bolagsstyrning kan komma att få genomslag i 
svenskt näringsliv. 

 
Hur väl fungerar revisionsutskott i ett svenskt företag? 

 
Vilken roll revisionsutskottet får i ett företags organisation påverkar också hur väl 
det fungerar. Då det i Sverige hittills inte har funnits några regler gällande 
revisionsutskott, har företag som valt att inrätta ett, inte haft några klara 
rekommendationer eller riktlinjer att följa. De har då istället själva fått bestämma 
utskottets funktion eller använt sig av utländska revisionsutskott som förebilder. 
Som ovan redan nämnts, har det senare alternativet kanske inte alltid fungerat så 
bra, då utländska regler, inte är anpassade till svenska bolagsformer. Detta 
resulterar i en kompromiss mellan dessa regler och den svenska lagstiftningen. Då 
företagen också själva formar revisionsutskottet efter eget behov, skapas heller 
ingen enhetlig standard. Studier har exempelvis visat att svenska utskott hittills har 
uppvisat vissa ”tveksamma” drag, speciellt vad gäller sammansättningen och 
oberoendet till ledningen. Genom att studera praxis och branschrekommendationer 
samt ta hänsyn till remissvar på en tidigare statlig utredning, försöker nu den 
svenska regeringen skapa en svensk standard för svenska revisionsutskott. Då 
koden bygger på principen ’följ eller förklara’, föreligger risken att företag väljer att 
endast ’förklara’, dvs. efter förklaring avvika från de uppsatta reglerna. Sker detta i 
för stor utsträckning, kommer inte en gemensam standard att utvecklas. Att det 
svenska revisionsutskottet får en roll som ett internt kontrollorgan utan juridiskt 
ansvar inför ägarna, i kombination med att det inte finns någon tvingande reglering 
kring det, resulterar i att utskottet riskerar att inte fungera som det egentligen är 
tänkt. Ses revisionsutskottet därför ur ett teoretiskt perspektiv, dvs. vad regler och 
lagar föreskriver, föreligger det faktum att utskottet inte verkar fungera speciellt väl.  
 
Fallföretagets revisionsutskott är ett exempel på hur utskotten kan fungera i 
praktiken. I och med att fallföretaget inrättade sitt revisionsutskott efter 
påtryckningar, men utan några föreskrifter om hur det skulle utformas, fick deras 
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utskott en roll, anpassad efter eget behov. Fallföretagets revisionsutskott följer 
därför ingen kod fullt ut, utan har inslag av såväl amerikanska och brittiska regler 
som svenska rekommendationer. Utskottet har anpassats till företagets verksamhet, 
som bl.a. kräver en god riskmedvetenhet och planering och kontroll av de 
långsiktiga projekten. Fokus ligger därmed inte främst på revision och kontroll av 
finansiella rapporter som den svenska koden föreskriver. Frågan kan därför ställas 
om inte revisionsutskottets arbete har anpassats för mycket till företagets 
verksamhet, för att det i teoretisk mening skall kunna klassas som revisionsutskott. 
Då fallföretagets revisionsutskott däremot internt verkar uppfattas som mycket 
välfungerande och funktionellt, fyller det således en funktion.  
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8 REFLEKTIONER OCH METODKRITIK 

Meningen med metodavsnittet i början av studien, var att ge läsaren en möjlighet att själv kunna 
bedöma hur tillförlitlig, trovärdig och hur allmängiltig studien är. En förklaring av det praktiska 
tillvägagångssättet, motiveringar till gjorda val och konsekvenser i och med dessa, gav 
förhoppningsvis läsaren möjligheten till en egen bedömning. I detta avsnitt kommer egna 
reflektioner och tankar föras bl.a. kring studiens trovärdighet, generaliserbarhet och källornas 
tillförlitlighet. Avsnittet kommer att avslutas med allmänna reflektioner kring studien och förslag 
på fortsatta studier.  
        
 

8.1 METODKRITIK 
Ett mål alla utredare har gemensamt är att göra en bra undersökning, men vem 
avgör vad som är en bra undersökning och vad som karaktäriserar en bra 
undersökning? För att säkerställa en studies tillförlitlighet anser Gummesson (i 
Gustavsson 2004) att kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring är mycket viktigt. 
För att detta skall kunna ske så är det viktigt att kvalitetsbedömningen och 
kvalitetssäkringen sker utmed hela arbetsprocessen. För att kunna kontrollera en 
studies kvalitet utgår Gummesson (i Gustavsson 2004) från åtta kriterier. Några av 
dessa kriterier kommer att ligga till grund för vidare diskussion nedan. 

8.1.1 En förståelig och tillförlitlig studie 
Enligt Gummesson (i Gustavsson 2004) skall studien vara förstålig för läsaren. 
Arbetsprocessen skall vidare vara väldokumenterad så att läsaren lättare skall kunna 
dra sina egna slutsatser av det presenterade materialet. I denna studie har detta 
beaktats genom att uppsatsens tillvägagångssätt noga har förklarats och beskrivits. 
Dessutom har målet och syftet med studien på flera ställen klargjorts så att läsaren 
tydligt skulle kunna följa undersökningens riktning och den ”röda tråden”. Så långt 
som möjligt har strukturen behållits för att läsaren skall kunna känna igen sig. Detta 
gäller speciellt referens-, empiri- och analyskapitlen som var uppbyggda på ungefär 
samma sätt.  
 
För att skapa tillförlitlighet är det även viktigt att information och uppgifter som 
presenteras i uppsatsen är korrekta och relevanta, för att studien skall kännas 
trovärdig (Gummesson i Gustavsson 2004). I denna studie har urval, 
intervjumetoder och litteratur nog övervägts för att ge studien en så hög 
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trovärdighet som möjligt. Som beskrevs i metodavsnittet har källorna noga 
kontrollerats och valts ut med omsorg och på detta sätt har förhoppningsvis 
trovärdigheten höjts. Fallföretagets kontaktperson har dessutom läst igenom de 
uppgifter som har legat till grund för empirin och företagspresentationen för att 
säkerställa att de var rätt återgivna.  

8.1.2 Accessen 
Det fjärde kriteriet är att accessen skall vara tillfredställande, vilket innebär att forskaren 
skall ha tillgång till de data och modeller som behövs för forskningen (Gummesson 
i Gustavsson 2004). Genom en bra kommunikation med studiens kontaktperson på 
fallföretaget har accessen till företaget avsevärts höjts. Utan denne person hade 
studien varit svår att genomföra, då de personer som skulle intervjuas har mycket 
att göra och är svåra att få tag på. Detta märktes tidigt under studien, då vissa 
accessproblem uppstod, bl.a. då en intervju inte gick att genomföra med personen i 
fråga. Kontakten på fallföretaget hjälpte därför till att ordna en ny intervju med en 
annan person som kunde besvara samma frågor. Problemet med att få tag i 
personer har i uppsatsen minskat genom att alla intervjuer genomfördes per 
telefon. Skulle detta inte ha gjorts hade vissa intervjuer inte kunnat ha genomförts, 
p.g.a. tidsbrist och åtkomst. Så som tidigare nämnts i metodkapitlet finns det flera 
för- och nackdelar med valet att använda telefonintervjuer, men värderas de olika 
empiriinsamlingsmetoderna, så var telefonintervjuer den metod som bäst lämpade 
sig med hänsyn till det stora accessproblem som rådde.  

8.1.3 Validitet och allmängiltighet 
I en undersökning är det viktigt att forskaren redogör för studiens validitet och 
generaliserbarhet (Gummesson i Gustavsson 2004). Enligt Kvale (1997) är validiteten 
viktig i en intervjuundersökning – hur har teorierna använts i förhållande till 
problemdiskussionen och hur hög kvalitet har intervjuerna hållit? För att påstå 
någonting krävs att påståendet, för att anses gällande, är väl argumenterat och 
underbyggt:  
 
”Ett giltigt argument är hållbart, välgrundet, försvarbart, vägande och övertygande. En valid 
slutledning är riktigt härledd ur sina premisser.” (Kvale 1997:215) 
 
Validiteten i studien kan bl.a. bedömas efter vad syftet med uppsatsen var. Syftet 
var att undersöka vilken roll ett revisionsutskott har och hur det fungerar, vilket 
också har gjorts. Studien har hållits inom ramarna för syftet. Den information som 
krävdes för att svara på syftet var inte av den ”känsliga” karaktären, men en 
medvetenhet har funnits att viss återhållsamhet kan ha förekommit under 
intervjuerna. Anonymitet diskuterades till en början för att undvika detta problem, 
men efter viss överläggning ansågs detta slutligen inte nödvändigt. Liksom i syftet 
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att uppnå trovärdighet, så har teorierna valts ut med avseende på vad som 
undersöks.   
 
Generaliserbarhet innebär enligt Björklund och Paulsson (2003) att det resultat 
författarna till en studie kommer fram till, kan appliceras på andra objekt än 
studieobjektet. Då denna studie har formen av en fallstudie menar Lundahl och 
Skärvad (1999) att det är viktigt att skilja mellan statistisk generaliserbarhet och 
analytisk generaliserbarhet. Resultat från fallstudier kan inte i statistisk mening 
generaliseras till att gälla för en population. Istället kan dessa resultat generaliseras 
till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier som en 
referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras. Det är detta som 
kallas analytisk generalisering (Ibid.). Analytisk generaliserbarhet beskrivs av Kvale 
(1997:210) som: 
 
”…man gör en välöverlagd bedömning om vad mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation.” 
 
Genom att studera litteratur och reglering inom området, utifrån detta ta fram en 
modell över hur revisionsutskottets roll borde se ut och sedan jämföra detta med 
ett företags utskott, kan vissa tendenser identifieras. Resultatet av studien kan inte 
generaliseras i en ”traditionell” mening, då endast ett företag har studerats. 
Däremot kan den ses, som Kvale (1997) uttrycker sig, som en vägledning för hur 
andra svenska revisionsutskott arbetar och fungerar. 

8.1.4 Meningsfullhet  
Forskningen skall också vara meningsfull, det vill säga att den skall öka kunskapen 
inom forskningsområdet (Gummessons i Gustavsson 2004). Så som tidigare 
nämnts är revisionsutskott ett relativt nytt fenomen bland svenska företag, varför 
kunskap och studier kring dessa är begränsade. Mycket litteratur och studier går att 
finna kring revisionsutskott i exempelvis USA och Storbritannien, men studier 
applicerade på den svenska kontexten är inte lika vanlig. Denna studie är ett bidrag 
till forskningen inom området på det sätt att den söker sammanfatta studier och 
litteratur, ge en förståelse för behovet av revisionsutskott i svenska bolag samt ge 
en djupare beskrivning av hur det kan se ut i praktiken.  

8.2 KÄLLKRITIK 
Ett problem som uppstår vid insamlandet av information är att ett urval av källorna 
redan har gjorts, då den presenterade informationen redan har blivit analyserad av 
någon annan. Ytterligare något som bör tas i beaktande är om dokumentationen 
har producerats av någon som själv upplevt eller varit med i situationen som skall 
studeras. Information som härrör från en person som själv deltagit i något kallas 
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försthandskälla. Exempel på en förstahandskälla i detta sammanhang är en person 
som själv varit med och satt ihop ett revisionsutskott och som sedan skrivit om 
sina erfarenheter. En andrahandskälla är en person som själv inte varit med om 
händelsen, men som fått den berättad av andra. I detta fall kan det vara en artikel 
om revisionsutskott, där exempelvis medlemmar i utskott har intervjuats. (Jacobsen 
2002) 
 
Vid bedömning av tillförlitligheten av en källa är det också viktigt enligt Jacobsen 
(2002) att analysera vilken mottagare informationen ursprungligen var riktad till 
samt vem avsändaren var. Denna studies källor är till stor del riktade till personer 
och organisationer som arbetar med frågor som ägarstyrning och baserad på 
offentliga källor som lagar, remissvar och utredningar. Oftast har källorna en 
kollektiv avsändare, som t.ex. Kodgruppen, FAR och Aktiespararna. I och med att 
avsändarna är offentliga och kända organisationer eller institutioner kan källornas 
tillförlitlighet anses relativt god. Att tänka på är dock att vissa av organisationerna 
inte är helt ”ofärgade” i sina åsikter. Ett remissvar från en organisation kan 
exempelvis vara skrivit utifrån denna organisations perspektiv, varför en viss 
kritiskhet till vissa källor bör finnas. I denna studie har detta tagits i beaktande. 
 
Ett problem med denna studie var det faktum att det inte finns så mycket teorier 
om revisionsutskott applicerat i svensk kontext. Därför har utländska källor 
använts. Detta i sig är inget problem, men då det exempelvis i USA och 
Storbritannien råder en helt annorlunda ägar- och bolagsorgansstruktur har dessa 
modeller inte kunnat användas helt ut, utan har fått modifieras för att kunna 
appliceras på svenska bolag. Detta har dock fungerat bra genom att vara medveten 
om skillnaderna som råder mellan de olika länderna.  
 
Viss information är även insamlad ifrån Internet. För att minska risken för 
opålitliga källor har endast hemsidor använts som anses vara seriösa och väl 
vedertagna. Kontroll har också gjorts av när källorna senast uppdaterades för att 
försäkra om att det var aktuella.  
 

8.3 FRAMTIDA FORSKNING 
Genom att använda denna undersökning som en pilotstudie för en kvantitativ 
studie, kan antalet undersökningsobjekt utökas och därmed kan en jämförelse göras 
mellan olika revisionsutskott. På så sätt kan forskningen inom området utvecklas. 
Studien skulle likna den som Thorell (2002) genomförde under 2001 och 
intressanta resultat skulle kunna uppnås då utvecklingen över tiden går att studeras. 
Att dessutom kombinera den kvantitativa studien med flera kvalitativa intervjuer 
skulle styrka studiens resultat.  
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I och med att den svenska koden för bolagsstyrning kommer att börja gälla under 
sommaren 2005, kan det också bli intressant att undersöka om ägarstyrningen 
förändras efter detta. 
 

8.4 AVSLUTANDE KOMMENTAR 
Sammanfattningsvis kan sägas att det har varit intressant att genomföra studien, 
speciellt att få studera ett så pass stort företag och få prata med personer som har 
många år av erfarenhet inom styrelse- och ledningsarbete och besitter stor kunskap 
inom detta.  
 
Utfallet av intervjuerna var mer intressant än vad som antogs i början av studien, då 
det faktiskt visade sig att fallföretagets revisionsutskott inte var helt ”perfekt” enligt 
regler och rekommendationer. Företagets revisionsutskott visade sig istället vara ett 
”typiskt” svenskt revisionsutskott i meningen att det inte följde någon standard. 
 
Studien har bidraget till att ny kunskap har erhållits, inte bara vad gäller fenomenet 
revisionsutskott, utan även kring hur svenska bolagsorgan kommunicerar med 
varandra, skillnaderna mellan amerikanska, brittiska och svenska bolagsorgan m.m. 
Även en helt ny förståelse har fåtts för hur ett svenskt börsbolag fungerar i 
praktiken. 
 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 90

 

9 KÄLLFÖRTECKNING 

 
Skriftliga källor 
Aktiebolagslag (1975:1385) ur Svensk Lag 2003 
 
Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 

http://www.aktiespararna.se/files/agarstyrningspolicy_nov_03.pdf  
Hämtad: 2004-11-23 

 
Anthony, R. & Govindarajan, V. (1998) Management Control Systems, Irwin/McGraw-
Hill, Boston 
 
Arbnor, I., och Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 
 
Arlebäck, S. O. (1997) Styrelsen som resurs – i aktiebolag och ekonomiska föreningar, 
Svenska Förlaget, Stockholm 
 
Ask, U. och Ax, C. (1997) Produktkalkylering i litteratur och praktik – en beskrivande och 
förklarande studie av svensk varkstadsindustri , Grafikerna i Kungälv AB 
 
Bergström, C. och Samuelssion, P. (2001) Aktiebolagets grundproblem, Nordstedts 
Juridik AB, Stockholm 
 
Björklund, M., Paulsson, U. (2003) Seminariehandboken – att skriva, presentera och 
opponera. Studentlitteratur, Lund 
 
Bradbury, M.E. (1990) The incentives for voluntary audit committee formation, 
Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9, Nr. 1, s. 19-36 
 
Brown, H. (1996) What do institutional investors really want?, Corporate Board, 
Maj/Juni Vol. 17 Nr. 98  
 
Carlsson, R. H. (1997) Ägarstyrning, Ekerlids Förlag, Stockhom 
 
Collier, P., Gregory, A. (1999) Audit committee activity and agency costs, Journal of 
Accounting and Public Policy, Vol. 18, Nr. 4-5, s. 311-332 



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 91

 
Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L. (2004) The demand for the audit in the small 
companies in the UK, Accounting & Business Research, Vol. 34, Nr. 2, s.87 
 
Eriksson, L. T., Wiedersheim-Paul, F. (2001) Att utreda, forska och rapportera. Liber 
Ekonomi. Sjunde upplagan, Malmö 
 
Fagerström, A. (2002), Group Accounting Across Borders, Åbo Akademi University 
Press, Åbo, 
 
FARs remissyttrande: Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46), 2004-09-29 

http://www.far.se/remiss.asp?id=490&page=1&choice=remisser 
Hämtad: 2004-11-29 

 
Gilje, N. och Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 
Göteborg 
 
Gillan, S. L.; Starks, L. T. (2003) Corporate Governance, Corporate Ownership, 
and the Role of Institutional Investors: A Global Perspective, Journal of Applied 
Finance, Höst/Vinter, Vol. 13, Nr. 2, s.4 
 
God styrelsesed – utveckling och problem,  

Öhrlings Coopers & Lybrand AB, Corporate Governance Forum, 
StockholmsFondbörs.Palmeblads Tryckeri 1998 

 
 
Gummesson, E. Fallstudiebaserad forskning i Gustavsson, B. (red.) (2004) Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund  
 
Green, S. (2003) Fighting Financial Reporting Fraud, Internal Auditor, December, 
s.58-65. 

 
Greene, E. (2004) Is Sarbanes-Oxley punishing others for US mistakes? International 
Financial Law Rewiev, s.39-77 
 
Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Hayashi, A. M. (2003) Effect of institutional ownership, MIT Sloan Management 
Review Höst, Vol. 45, Nr. 1, s.6 
 
Hecht, C. (2002) “The Role of the Audit Committee” SEC Central, Maj 2002  



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 92

 
 

 
Holme, I. M. och Solvang, B. K. (1991) Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund 
 
Ingley, C.B., van der Walt, N.T (2003) Board configuration: building better boards, 
Corporate Governance, Vol. 3, Nr. 4, s.5-17 
 
Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund 
 
Khalil, F. och Lawarrée, J. (1995) Collusive Auditors, Amercian Economic Review 
Maj, Vol.85, Nr. 12 s.442 
 
Kristiansson, B. (2003) Svenska ägarpolicies, FöretagsJuridik Nord & Co AB, 
Stockholm 
 
Kristiansson, B., Skog, R. (2004) Uppdraget: Att föreslå åtgärder för att återställa 
förtroendet, Balans, Nr. 4  s. 11-18 
 

Kvale,  S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 

Lantz, A.. (1993) Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Larsson, L-Å. (1997) Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 
 
Lekvall, P. och Wahlbin, C. (1993) ”Information för marknadsföringsbeslut” Rev uppl. 3 
Göteborg: IHM Förlag 
 
Lundahl, U. och Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
 

Macintosh, N. B. (2002) Management accounting and control systems – An organizational 
and behavioural approach, Wiley, Wiltshire 
 
Menon, K., Williams, J. (1994) The use of audit committees for monitoring, Journal 
of Accounting and Public Policy, Vol. 13, Sommar, s. 121-139 
 
Messier, W. F. Jr. (1997) Auditing- A systematic Approach, The McGraw-Hill 
Companies, Inc., New York 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 93

Moberg, K. (2003) Bolagsrevisorn – Oberoende – Ansvar – Sekretess, Nordstedts Juridik, 
Stockholm 
 

Morrow, J.F. (2004) CFOs and the audit committee, Strategic decisions, Vol. 20 Nr. 3, 
s. 12-14 

 

Patton, M. Q. (2002) Qualitative Research och Evaluation Methods. SAGE, cop., 
London. Tredje upplagan.  
 
Paulsson, U. (1999) Uppsatser och rapporter : med eller utan uppdragsgivare, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Petersen, L. (2002) Kan vi lita på revisorn ?, SvD Näringsliv, 2002-02-27 
 
Prop. 1997/98:99 - Aktiebolagets organisation 
 
Rapp B., Thorstenson A. (1994) Vem skall ta risken? Studentlitteratur, Lund  
 
Sarbanes Oxley Act 2002 

http://www.sarbanes-oxley.com/displaysection.php?level=2&pub_ 
id=Sarbanes-Oxley&chap_id=PCAOB2&message_id=16 041125 

 Hämtad: 2004-11-05 
 
Skog, R. (2002) ”Corporate governance – den internationella utvecklingen” FAR 
INFO, nr 11, 2002 
 
SOU 1999:43 - Oberoende, ägande och revision  
 
SOU 2004:46 - Svensk kod för bolagsstyrning – Förslag från Kodgruppen 
 
SOU 2004:47 - Näringslivet och förtroendet 
 
SOU 2004:130 - Kodgruppens betänkande  
 
Svensk kod för bolagsstyrning 2004 
 
Svernlöv, C. och Blomberg B:son, E. (2003), Sarbanes-Oxley Act- USA:s hårda 
svar på redovisningsskandalerna, Balans, Nr. 1  
 
 
 



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 94

The Combined Code 
The Smith Guidance 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode2003.pdf 
 Hämtad: 2004-11-05 
 
Thorell, P. (2002) Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag, Balans, Nr. 4  
 
Thorell, P. (2004) Kodens regler om finansiell rapportering och revision, Balans, 
Nr. 4  
 
Thurén, T. (1991) Vetenskapsfilosofi för nybörjare, Liber AB, Stockholm 
 
Tufvesson Shuck, M. och Nystrand, J. (2002) Finansiell Expert enligt Sarbanes-
Oxley- Vad innebär det för svenska bolag? Balans, Nr. 10 
 
Åsbrink, E. (2004) Det blir betydande ändringar i uppförandekoden för bolag, 
Dagens Nyheter 2004-10-22 
 
Elektroniska källor 
http://www.aktiespararna.se 

http://www.aktiespararna.se/omoss/detta_r_aktiespararna/var_histori
a.asp 
Hämtad: 2004-11-05 
 

http://europa.eu.int        
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004_0177en01.pdf  

 Hämtad: 2004-11-18 
 
http://www.ey.com  

http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/Home  
 Hämtad 2004-11-20 
 

http://www.far.se  
http://www.far.se/doc/Revisionsutskott.doc  
Hämtad 2004-11-21 
 

http://www.hm-treasury.gov.uk 
http://www.hm-
treasury.gov.uk./media/8D2/62/audit_committee_handbook2003.pdf 
Hämtad:041120 

 



KÄLLFÖRTECKNING 
        

 95

http://www.investorab.com 
http://www.investorab.com/sv_web/Investor_relations/Agarstruktur
/Investors_femton_storsta_agare.htm 

 Hämtad: 2004-11-20 
 
http://www.riksdagen.se  

http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskdok.asp?dok_id=GQA1DB
V6JRF&format=utskrift#_Toc55034409  
Hämtad 2004-11-31 

 
Muntliga källor 
Thorell, P. Blix, C. Molin, H. (2004) ”Effektiva revisionsutskott”. Ernst & Young, 
Stockholm. 2004-11-17 
 
 
 
 
 



BILAGA 1 
        
 

 96

Kodgruppens medlemmar 
 

- Erik Åsbrink, ordförande Kodgruppen 
- Rune Brandinger, fd koncernchef, Södra skogsägarna  
- Claes Dahlbäck,styrelseordförande Investor  
- Karin Forseke, vd Carnegie 
- Lars-Erik Forsgårdh, vd Aktiespararna  
- Eva Halvarsson, departementsråd näringsdepartemenetet  
- Arne Mårtensson, ordförande Handelsbanken 
- Marianne Nivert, fd vd Telia 
- Lars Otterbeck, fd vd SPP och Alecta  
- Henrik Paulsson, områdeschef Stockholmsbörsen  
- Bengt Rydén, fd vd Stockholmsbörsen 
- Patrik Tigerschiöld, vd Skanditek 
- Rolf Skog, f d sekreterare Aktiebolagskommittén, expert  
- Lars Thalén, vd Identity AB 
- Per Thorell, professor företagsrätt  
- Per Lekvall, huvudsekreterare Kodgruppen  
- Björn Kristiansson, biträdande sekreterare  

 



BILAGA 2 
        

 97

 
Intervjufrågor till Björn Fernström 

 
1. Namn: 

 
2. Antal år i revisorsbranschen? (Som auktoriserad revisor?) 

 
3. I hur många företag är Ni påskrivande revisor (i år)? 

 
4. I hur många av dessa förekommer revisionsutskott? 

 
Allmänna frågor om revisionsutskott? 
 
5. Vad är Er uppfattning om revisionsutskott? 

i. Fördelar/Nackdelar? 
 

6. Vi har fått uppfattningen att revisorer har varit ganska kritiska till införandet 
av revisionsutskott, är det något som Ni har upplevt i branschen? 

 
7. Med avseende på svenska aktiebolags bolagsstyrning och sammansättning, 

anser Ni att revisionsutskott är ”nödvändigt”? 
 

8. Vad tycker Ni om den nya Koden för bolagsstyrning? 
 

9. Förtroendekommissionen menar att tillsättandet av ett revisionsutskott 
stärker revisorns oberoende, är detta något som Ni har märkt? Om ja, på 
vilket sätt då? 

 
10. Vad anser Ni talar för att ett företag skall införa ett revisionsutskott? 

 
11. Varför vill Era klienter införa revisionsutskott? 

 
12. Har Ni någon gång förespråkat eller avstyrt ett införande av 

revisionsutskott? 
 

13. Tycker Ni att det behövs riktlinjer och standards för revisionsutskotten, eller 
tycker Ni att det fungerar bra i praktiken ändå? 

 
14. Enligt amerikanska och brittiska regelverk skall revisionsutskottet välja 

revisor samt bestämma dennes arvode, vad tycker Ni om detta?  
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i. Vad ser Ni för fördelar/nackdelar med att bolagsstämman 
väljer revisor? 

 
Frågor relaterade till Saab 
 
15. Hur ser Er relation ut till Saabs revisionsutskott? 

i. Hur ofta träffas Ni? 
ii. Träffar du alla medlemmar lika ofta? 
iii. Etc. 

 
16. Hur ser Er kommunikation ut med bolagsorganen i Saab (styrelse, ledning, 

ägare)? 
 

17. Hur ser Er kontakt ut med den interna revisionen? 
 

18. Var Ni revisor för Saab innan införandet av revisionsutskottet? 
i. Om ja, hur har Ert arbete förändrats efter inrättandet? 
ii. Vem hade Ni mest kontakt med innan? 
iii. Hur har denna kontakt förändrats? 
iv. Anser Ni att samarbetet med styrelsen har förbättrats? 

 
19. Vad anser Ni att syftet med Saabs revisionsutskott är och anser Ni att det 

fyller sitt syfte? 
 

20. Anser Ni att revisionsutskott bör ha en finansiell expert? Hur är fallet i Saab? 
 

21. Hur upplever Ni Saabs revisionsutskott jämfört med andra företags utskott 
som Ni reviderar? 
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Intervjufrågor till Göran Sjöblom 

Namn: 
Funktion på Saab: 
Antal år inom Saab: 
    
 

Införande och sammansättning 
 

1. När togs beslutet att införa ett revisionsutskott? 
i. Vem tog initiativet till inrättandet av revisionsutskottet? 

 
2. Varför inrättades revisionsutskottet? (Motiv) 

i. Hade det ett uttalat syfte? Om ja, vilket? 
ii. Är syftet med revisionsutskottet detsamma idag? 

 
3. Vilka arbetade med utformandet av revisionsutskottet? 

 
4. Vad hade Ni som förebild? (andra revisionsutskott, lagar, rekommendationer 

etc.?) 
 

5. Har revisionsutskottets utseende och uppgifter förändrats sen starten? 
i. Om ja, varför? 

 
6. Ser sammansättningen (av dagens medlemmar)  av revisionsutskottet likadant ut 

som vid starten? 
 

7. Mötte Ni några motsättningar vid införandet? 
 

8. Medförde införandet några problem/komplikationer? 
 

9. Har inrättande medfört något merarbete? 
i. Har styrelsen avlastats? 

 
10. Vad ligger till grund för valet av de aktuella medlemmarna i utskottet? 

i. Hur representerar de ägarna? 
ii. Hur skulle Du beskriva ägarstrukturen i Saab? 

 
11. Vilka arbetsuppgifter har revisionsutskottet? 
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i. Finns det skriftliga instruktioner för dess arbete och ansvar? 
 

12. Har Ni regler som förhindrar vissa ledamöter att vara medlemmar i utskottet? 
(exempelvis representanter för stora ägare eller långivare till bolaget)  

 
13. Vem utser revisionsutskottets ordförande? 

 
14. Har revisionsutskottet en person som kan ses som finansiell expert? 

i. Om ja, vilka arbetsuppgifter har denne? 
ii. Om nej, varför inte? 
iii.  

15. Har ledamöterna i revisionsutskottet en extra ersättning? 
i. Om ja, hur mycket och vem bestämmer arvodet? 
ii. Om nej, varför? 

 
Kommunikation och relationer 

 
16. Vilken roll har revisionsutskottet i relationen mellan styrelsen och 

företagsledningen? 
 

17. Hur såg Din kontakt som CFO med revisionsutskottet ut? 
i. Direkt / indirekt kontakt? 
ii. Formell / informell kontakt? 

 
18. Vilka var de största förändringarna för Din roll som CFO efter införandet av 

revisionsutskottet? 
 

19. Hur såg Din kontakt med revisorn ut? 
i. Före inrättandet av revisionsutskottet? 
ii. Efter? 

 
Övrigt 

 
20. Vad anser Ni om den svenska koden för bolagsstyrning? 

i. Kommer den att innebära några förändringar för Saab:s 
revisionsutskott? 

ii. Om ja, vilka? 
 

21. Anser Du att revisionsutskottet fyller sitt syfte? 
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Intervjufrågor till Anders Scharp 
 

1. Hur många år har Ni suttit som styrelseordförande i Saabs styrelse? 
2. Vilka andra styrelser sitter Ni med i? 
3. Har några av dessa revisionsutskott?                                                                 

    
Införande och sammansättning 

4. När togs beslutet att införa ett revisionsutskott? 
i. Vem tog initiativet till inrättandet av revisionsutskottet? 

 
5. Varför inrättades revisionsutskottet? (Motiv) 

i. Hade det ett uttalat syfte? Om ja, vilket? 
ii. Är syftet med revisionsutskottet detsamma idag? 

 
6. Vilka arbetade med utformandet av revisionsutskottet? 

 
7. Vad hade Ni som förebild? (andra revisionsutskott, lagar, rekommendationer 

etc.?) 
 

8. Har revisionsutskottets utseende och uppgifter förändrats sen starten? 
i. Om ja, varför? 

 
9. Ser sammansättningen (av dagens medlemmar) av revisionsutskottet likadant ut 

som vid starten? 
 

10. Mötte Ni några motsättningar vid införandet? 
 

11. Medförde införandet några problem/komplikationer? 
 

12. Vad ligger till grund för valet av de aktuella medlemmarna i utskottet? 
i. Hur representerar de ägarna? 
ii. Hur skulle Du beskriva ägarstrukturen i Saab? 

 
13. Vilka arbetsuppgifter har revisionsutskottet? 

i. Finns det skriftliga instruktioner för dess arbete och ansvar? 
 

14. Har Ni regler som förhindrar vissa ledamöter att vara medlemmar i utskottet? 
(exempelvis representanter för stora ägare eller långivare till bolaget)  
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15. Vem utser revisionsutskottets ordförande? 
16. Har revisionsutskottet en person som kan ses som finansiell expert? 

i. Om ja, vilka arbetsuppgifter har denne? 
ii. Om nej, varför inte? 
iii.  

17. Har ledamöterna i revisionsutskottet en extra ersättning? 
i. Om ja, hur mycket och vem bestämmer arvodet? 
ii. Om nej, varför? 

 
Revisionsutskottets relation till företagsledningen 
18. Vilken roll har revisionsutskottet i relationen mellan styrelsen och 

företagsledningen? 
 
19. Hur har styrelsens kontakt med ledningen förändrats efter införandet av 

revisionsutskottet? 
i. Ökat/minskat? 
ii. Mer formellt/ mindre formellt? 

 
20. Deltar någon/några från ledningen på utskottets möte? 

i. Om ja, vem/vilka? 
 

21. Efter intervju med Göran Sjöblom, fick en känsla av att han hade en ganska roll 
på utskotts mötena. Har detta förändrats efter hans pensionering? 

 
22. Hur ser Din kontakt, som styrelseordförande, ut med ledningen? 

i. Har den förändrats efter införandet av utskottet? 
 

Revisionsutskottets relation till revisorn 
23. Hur såg styrelsens kontakt ut med revisorn innan inrättandet av 

revisionsutskottet? 
i. Hur ser den ut idag? 
 

24. Hur ser utskottets relation ut med revisorn? 
 

Övrigt 
25. Vad anser Ni om den svenska koden för bolagsstyrning? 
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26. Kommer Koden att innebära några förändringar för Saab:s revisionsutskott? 
i. Om ja, vilka? 
 

27. I Era andra styrelseuppdrag finns det där revisionsutskott? 
i. Om ja, finns det någon skillnad mellan dessa och Saabs? 

 


